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پَیدایش 1:1 1 پَیدایش 1:28

پَیدایش
دنیا کی تخلیق کا پہلا :دن روشنی

1 ابتدا میں الله آسماننے زمیناور تکابھی2بنایا۔کو
زمین ویران اور خالی تھی۔ وہ گہرے پانی سے ڈھکی
ہوئی تھی جس کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ الله کا
روح پانی کے اوپر منڈلا رہا تھا۔

3 پھر الله نے کہا، روشنی” ہو “جائے تو روشنی پیدا
ہو گئی۔ 4 الله نے دیکھا کہ اچھیروشنی اورہے، اُس
روشنینے یکیکو تار الـگسے الله5دیا۔کر روشنینے
دنکو کا نام دیا اور یکی تار راتکو کا۔ شام ہوئی، پھر
صبح۔ یوں پہلا دن گزر گیا۔

دوسرا :دن آسمان
6 الله نے کہا، پانی” ایکدرمیانکے ایسا گنبد پیدا

ہو جائے جس سے نچلا پانی اوپر کے پانی سے الـگ
ہو “جائے۔ 7 ایسا ہی ہوا۔ الله ایکنے ایسا گنبد بنایا
جس سے نچلا پانی اوپر کے پانی الـگسے ہو گیا۔ 8 الله
گنبدنے آسمانکو کا نام دیا۔ شام ہوئی، پھر یوںصبح۔
دوسرا دن گزر گیا۔

تیسرا زمینخشک:دن پودےاور
9 الله نے کہا، جو” پانی آسمان کے نیچے ہے ایکوہ

جمعجگہ ہو جائے جگہخشکطرفدوسریتاکہ نظر
“آئے۔ ایسا الله10ہوا۔ہی زمینکوجگہخشکنے کا
نام دیا اور جمع پانیشدہ کو سمندر کا۔ اور الله نے دیکھا
یہکہ پھر11ہے۔اچھا اُس یاولزمین”کہا،نے ہر پیدا
پودےایسےکرے، بیججو ہوںرکھتے درختایسےاور
پھلکےجن اپنی اپنی قسم بیجکے “ہوں۔رکھتے ایسا ہی
ہوا۔ زمین12 یاولنے ہر پیدا کی، پودےایسے جو اپنی
اپنی قسم کے بیج رکھتے اور ایسے درخت جن کے پھل
اپنی اپنی قسم کے بیج رکھتے تھے۔ الله نے دیکھا کہ یہ
اچھا ہے۔ 13 شام ہوئی، پھر صبح۔ یوں تیسرا دن گزر
گیا۔

چوتھا :دن سورج، چاند ستارےاور
الله14 آسمان”کہا،نے پر روشنیاں پیدا جائیںہو تاکہ

دن راتاور میں امتیاز ہو اِسیاور مختلفطرح موسموں،

دنوں اور سالوں میں بھی۔ آسمان15 کی یہ روشنیاں دنیا
کو روشن “کریں۔ ایسا ہی ہوا۔ 16 الله نے دو بڑی
روشنیاں بنائیں، سورج جو بڑا تھا دن پر حکومت کرنے
کو اور چاند جو چھوٹا تھا رات پر۔ اِن کے علاوہ اُس
ستاروںنے بھیکو بنایا۔ اُس17 اُنہیںنے آسمان پر رکھا
تاکہ وہ دنیا روشنکو راتاوردن18کریں، حکومتپر
کریں اور روشنی اور یکی تار میں امتیاز پیدا کریں۔ الله
نے دیکھا یہکہ اچھا ہے۔ شام19 ہوئی، پھر یوںصبح۔
چوتھا دن گزر گیا۔

پانچواں :دن پانی اور ہَوا کے جاندار
20 الله نے کہا، پانی” آبی جانداروں سے بھر جائے

اور فضا میں پرندے اُڑتے “پھریں۔ 21 الله نے بڑے
بڑے سمندری جانور بنائے، پانی کی تمام دیگر مخلوقات
اور ہر قسم کے پَر رکھنے والے جاندار بھی بنائے۔ الله
نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ اُس22 برکتاُنہیںنے دی
اور کہا، پھلو” پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ سمندر تم
سے بھر اِسیجائے۔ پرندےطرح زمین پر تعداد میں بڑھ
“جائیں۔ 23 شام ہوئی، پھر صبح۔ یوں پانچواں دن گزر
گیا۔

چھٹا :دن زمین پر چلنے والے جانور اور انسان
24 الله نے کہا، زمین” ہر قسم کے جاندار پیدا

:کرے مویشی، رینگنے والے اور جنگلی “جانور۔ ایسا
ہوا۔ہی الله25 قسمہرنے مویشی،کے رینگنے والے اور
جنگلی جانور بنائے۔ اُس نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔

26 الله نے کہا، آؤ” اب ہم انسان کو اپنی صورت
پر بنائیں، وہ ہم مشابہتسے رکھے۔ وہ تمام جانوروں پر
حکومت کرے، سمندر کی مچھلیوں پر، ہَوا کے پرندوں
پر، مویشیوں پر، جنگلی جانوروں پر اور زمین پر کے تمام
رینگنے والے جانداروں “پر۔ 27 یوں الله نے انسان کو
اپنی صورت پر بنایا، الله کی صورت پر۔ اُس نے اُنہیں
مرد اور عورت بنایا۔ 28 الله نے اُنہیں برکت دی اور
پھلو”کہا، پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا تم سے بھر
جائے اور تم اُس پر اختیار رکھو۔ سمندر کی مچھلیوں، ہَوا
کے پرندوں اور زمین پر کے تمام رینگنے والے جانداروں
حکومتپر “کرو۔
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29 الله نے اُن سے مزید کہا، تمام” بیج دار پودے

اور پھل دار درخت تمہارے ہی ہیں۔ مَیں اُنہیں تم
کو کھانے کے لئے دیتا ہوں۔ 30 اِس طرح مَیں تمام
جانوروں کو کھانے کے لئے یالی ہر دیتا ہوں۔ جس
میں بھی جان ہے وہ یہ کھا سکتا ہے، خواہ وہ زمین پر
چلنے پھرنے والا جانور، ہَوا کا پرندہ یا زمین پر رینگنے والا
کیوں نہ “ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ 31 الله سبنے پر نظر کی تو
دیکھا بہتوہکہ بناچھا گیا شامہے۔ ہوئی، پھر صبح۔
چھٹا دن گزر گیا۔

2
ساتواں :دن آرام

یوں1 آسمان و زمین اور اُن کی تمام چیزوں کی تخلیق
مکمل ہوئی۔ 2 ساتویں دن الله کا سارا کام تکمیل کو
پہنچا۔ اِس سے فارغ ہو کر اُس نے آرام کیا۔ 3 الله نے
ساتویں دن کو برکت دی اور اُسے مخصوص و مُقّدس
کیا۔ کیونکہ اُس دن اُس نے اپنے تمام تخلیقی کام سے
فارغ ہو کر آرام کیا۔

آدم اور حوا
4 یہ آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان ہے۔ ربجب

خدا نے آسمان و زمین کو بنایا 5 تو شروع میں یاں جھاڑ
پودےاور نہیں اُگتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ الله بارشنے
کا انتظام نہیں کیا تھا۔ اور ابھی انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا
کہ زمین کی کھیتی باڑی کرتا۔ 6 اِس کی بجائے زمین
میں سے دُھند اُٹھ کر اُس کی پوری سطح کو تر کرتی
تھی۔ 7 ربپھر خدا زمیننے سے مٹی لے کر انسان کو
تشکیل دیا اور اُس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو
وہ جیتی جان ہوا۔

رب8 خدا نے مشرق میں ملـِک عدن ایکمیں باغ
لگایا۔ اُس میں اُس نے اُس آدمی کو رکھا جسے اُس
نے بنایا تھا۔ رب9 خدا کے حکم پر زمین میں سے طرح
طرح پھوٹدرختکے نکلے، ایسے درخت جو دیکھنے
میں کشدل اور کھانے کے لئے اچھے تھے۔ باغ کے
بیچ میں دو درخت تھے۔ ایک کا پھل زندگی بخشتا تھا
دوسرےجبکہ کا پھل اچھے بُرےاور کی پہچان دلاتا
تھا۔ عدن10 میں ایکسے یا در نکل کر باغ پاشیآبکی

تھا۔کرتا وہاں بہہسے کر وہ میںشاخوںچار تقسیم ہوا۔
11-12 پہلی شاخ کا نام فیسون ہے۔ وہ ملـِک یلہ حو کو
گھیرے ہوئے بہتی ہے خالصجہاں سونا، ُگوگل کا
گوند اور عقیِق *احمر پائے جاتے ہیں۔ دوسری13 کا
نام جیحون گھیرےکوکوشجوہے ہوئے بہتی ہے۔
تیسری14 کا نام دِجلہ جوہے اسور مشرقکے جاتیکو
ہے اور چوتھی کا فراتنام ہے۔

پہلےنےخدارب15 آدمی کو باِغ میںعدن رکھا تاکہ
وہ اُس کی باغ بانی اور حفاظت کرے۔ لیکن16 رب
اُسےنےخدا آگاہ تجھے”کیا، درختہر پھلکا کھانے
کی اجازت ہے۔ لیکن17 درختجس کا پھل اچھے
بُرےاور پہچانکی دلاتا اُسہے پھلکا منعکھانا ہے۔
اگر اُسے کھائے ًتو مرےیقینا “گا۔

رب18 خدا نے کہا، اچھا” نہیں کہ آدمی اکیلا
اُسمَیںرہے۔ لئےکے مناسبایک مددگار بناتا “ہوں۔

رب19 خدا نے مٹی سے زمین پر چلنے پھرنے والے
جانور اور ہَوا پرندےکے بنائے ابتھے۔ وہ اُنہیں آدمی
پاسکے لے آیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اُن کے کیا
کیا نام رکھے یوںگا۔ ہر جانور کو آدم طرفکی نامسے
مل گیا۔ 20 آدمی نے تمام مویشیوں، پرندوں اور زمین پر
پھرنے والے جانداروں کے نام رکھے۔ لیکن اُسے اپنے
لئے مناسبکوئی مددگار نہ ملا۔

تب21 رب خدا نے اُسے ُسلا دیا۔ جب وہ گہری
نیند سو رہا تھا تو اُس نے اُس کی پسلیوں میں ایکسے
نکال کر اُس کی گوشتجگہ بھر دیا۔ 22 پسلی سے اُس
عورتنے بنائی اور اُسے آدمی پاسکے آیا۔لے اُسے23
دیکھ کر وہ پکار اُٹھا، !واہ” یہ تو مجھ جیسی ہی ہے،
میری ہڈیوں میں ہڈیسے میرےاور گوشت میں سے
گوشت اِسہے۔ کا نام ناری رکھا جائے کیونکہ وہ نر
نکالیسے گئی “ہے۔ اِس24 لئے مرد اپنے باپماں کو
چھوڑ کر بیویاپنی پیوستساتھکے ہو جاتا اورہے، وہ
ایکدونوں ہو جاتے ہیں۔ 25 دونوں، آدمی عورتاور
ننگے تھے، لیکن یہ اُن کے لئے شرم باعثکا نہیں تھا۔

3
گناہ کا آغاز

* 2:11-12 عقیِق :احمر carnelian
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سانپ1 زمین پر چلنے پھرنے والے اُن تمام جانوروں

سے یادہ ز چالاک تھا جن کو رب خدا نے بنایا تھا۔
اُس عورتنے سے پوچھا، کیا” الله نے واقعی کہا کہ
باغ کے کسی بھی درخت کا پھل نہ “کھانا؟ عورت2
نہیں۔ہرگز”دیا،جوابنے باغہم کا پھلہر کھا سکتے
پھلکےدرختاُسصرف3ہیں، گریزسے کرنا جوہے
باغ اللهہے۔میںبیچکے اُسکہکہانے پھلکا نہ کھاؤ
بلـکہ اُسے چھونا بھی نہیں، ورنہ ًتم یقینا مر جاؤ “گے۔
سانپ4 تم”کہا،سےعورتنے ہرگز نہ مروگے، بلـکہ5
الله جانتا جبکہہے تم اُس پھلکا کھاؤ تمہاریتوگے
آنکھیں کھل جائیں گی اور تم الله کی مانند ہو جاؤ گے،
تم جو بھی اچھا اور بُرا ہے اُسے جان لو “گے۔

عورت6 درختنے پر غور کیا کہ کھانے کے لئے
اچھا اور دیکھنے میں بھی کشدل سبہے۔ سے دل
فریب بات یہ کہ اُس سے سمجھ حاصل ہو سکتی !ہے
یہ سوچ کر اُس نے اُس کا پھل لے کر اُسے کھایا۔ پھر
اُس نے اپنے شوہر دیا،دےبھیکو کیونکہ اُسوہ کے
ساتھ تھا۔ اُس نے بھی کھا لیا۔ لیکن7 کھاتے ہی اُن
کی آنکھیں گئیںکھل اور اُن کو معلوم ہوا ننگےہمکہ
ہیں۔ چنانچہ اُنہوں نے انجـیر کے پتے سی کر لنگیاں بنا
لیں۔

8 شام کے وقت جب ٹھنڈی ہَوا چلنے لـگی تو اُنہوں
نے رب خدا کو باغ میں چلتے پھرتے سنا۔ وہ ڈر کے
مارے درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ رب9 خدا نے
پکار کر کہا، آدم،” تُو کہاں “ہے؟ 10 آدم جوابنے
دیا، مَیں” نے تجھے باغ میں چلتے ہوئے سنا تو ڈر گیا،
کیونکہ مَیں ننگا ہوں۔ اِس لئے چھپمَیں “گیا۔ اُس11
نے پوچھا، کس” نے تجھے بتایا کہ تُو ننگا ہے؟ کیا تُو
درختاُسنے پھلکا کھایا مَیںسےکھانےجسےہے
نے منع کیا “تھا؟ 12 آدم نے کہا، جو” عورت تُو نے
میرے ساتھ ہنے ر کے لئے دی ہے اُس نے مجھے پھل
دیا۔ اِس لئے مَیں نے “لیا۔کھا رباب13 عورتخدا
سے مخاطب ہوا، تُو” نے یہ کیوں “کیا؟ عورت نے
جواب دیا، سانپ” مجھےنے بہکایا تو مَیں نے “کھایا۔

رب14 خدا نے سانپ سے کہا، چونکہ” تُو نے یہ

کیا، اِس لئے تُو تمام مویشیوں اور جنگلی جانوروں میں
لعنتی ہے۔ تُو عمر بھر پیٹ کے بل رینگے گا خاکاور
چاٹے گا۔ تیرےمَیں15 اور عورت کے درمیان دشمنی
پیدا کروں گا۔ اُس کی اولاد تیری اولاد کی دشمن ہو
گی۔ وہ تیرے سر کو کچل ڈالے گی جبکہ تُو اُس کی
ایڑی پر کاٹے “گا۔

16 پھر رب خدا عورت سے مخاطب ہوا اور جب”کہا، تُو اُمید سے ہو گی تو مَیں تیری تکلیف کو بہت
بڑھاؤں تیرےجبگا۔ بچے ہوں گے تو تُو شدید درد کا
شکار ہو گی۔ تُو اپنے شوہر کی تمنا کرے گی لیکن وہ
تجھ پر کرےحکومت “گا۔ 17 آدم سے اُس نے تُو”کہا، نے اپنی بیوی باتکی مانی اور اُس درخت کا پھل
کھایا جسے کھانے سے مَیں نے منع کیا تھا۔ اِس لئے
تیرے سبب سے زمین پر لعنت ہے۔ اُس خوراکسے
حاصل کرنے کے لئے تجھے عمر بھر محنت مشقت کرنی
پڑے گی۔ تیرے18 لئے وہ خاردار پودے اور اونٹ
کٹارے حالانکہگی،کرےپیدا تُو اُس خوراکاپنیسے
بھی حاصل کرے گا۔ 19 پسینہ بہا بہا کر تجھے روٹی
کمانے کے لئے بھاگ دوڑ پڑےکرنی گی۔ اور یہ سلسلہ
جاریتکموت گا۔رہے محنتتُو دوبارہکرتےکرتے
زمین لوٹمیں جائے گا، کیونکہ تُو اُسی سے لیا گیا ہے۔
خاکتُو ہے اور خاکدوبارہ میں مل جائے “گا۔

20 آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا یعنی زندگی رکھا،
کیونکہ بعد میں وہ تمام زندوں کی ماں بن گئی۔ رب21
خدا آدمنے اور اُس بیویکی کے لئے کھالوں لباسسے
بنا کر اُنہیں پہنایا۔ اُس22 نے کہا، انسان” ہماری مانند
ہو گیا ہے، وہ اچھے اور بُرے کا علم رکھتا ہے۔ اب
ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھا کر زندگی بخشنے درختوالے
کے پھل سے لے اور اُس سے کھا کر ہمیشہ تک زندہ
“رہے۔ 23 اِس لئے رب خدا نے اُسے باِغ عدن سے
نکال کر اُس زمین کی باڑیکھیتی کرنے کی داریذمہ
جسدی میں سے اُسے لیا گیا تھا۔ 24 انسان کو خارج
کرنے کے بعد اُس نے باِغ عدن کے مشرق میں کروبی
کھڑےفرشتے کئے اور ساتھ ایکساتھ آتشی تلوار رکھی
جو اِدھر اُدھر گھومتی تھی تاکہ اُس راستے حفاظتکی
کرے جو زندگی بخشنے تکدرختوالے پہنچاتا تھا۔
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4
قابیل اور ہابیل

آدم1 حوا سے ہم بستر ہوا تو اُن کا پہلا بیٹا قابیل پیدا
ہوا۔ حوا نے کہا، رب” کی مدد سے مَیں نے ایک
مرد حاصل کیا “ہے۔ 2 بعد میں قابیل کا بھائی ہابیل
پیدا ہوا۔ ہابیل یوں بھیڑبکر کا چرواہا بن گیا جبکہ قابیل
باڑیکھیتی کرنے لگا۔

پہلا قتل
کچھ3 دیر کے بعد قابیل ربنے کو اپنی فصلوں میں

سے کچھ پیش کیا۔ 4 ہابیل نے بھی نذرانہ پیش کیا،
لیکن اُس نے اپنی یوں بکر بھیڑ کے کچھ پہلوٹھے اُن کی
سمیتچربی ہابیلچڑھائے۔ کا ربنذرانہ کو پسند آیا،
5 مگر قابیل کا نذرانہ منظور نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر قابیل
بڑے غصے میں آ گیا، اور اُس کا منہ بگڑ گیا۔ رب6 نے
پوچھا، تُو” غصے میں کیوں آ گیا ہے؟ تیرا منہ کیوں لٹکا
ہوا ہے؟ 7 کیا اگر تُو اچھی نیت رکھتا ہے تو اپنی نظر
اُٹھا نہیںطرفمیریکر لیکنگا؟سکےدیکھ اگر اچھی
نہیںنیت رکھتا تو !خبردار دروازےگناہ پر دبکا بیٹھا ہے
تجھےاور لیکنہے۔چاہتا فرضتیرا اُسکہہے غالبپر
“آئے۔

ایک8 دن قابیل نے اپنے بھائی سے کہا، آؤ،” ہم
باہر کھلے میدان میں “چلیں۔ اور جب وہ کھلے میدان
میں تھے تو قابیل نے اپنے بھائی ہابیل پر حملہ کر کے اُسے
مار ڈالا۔

تب9 رب نے قابیل سے پوچھا، تیرا” بھائی ہابیل
کہاں “ہے؟ قابیل نے جواب دیا، مجھے” کیا !پتا کیا
اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرنا میری ذمہ داری “ہے؟
رب10 نے کہا، تُو” نے کیا کِیا تیرےہے؟ بھائی کا
خون زمین میں سے پکار کر مجھ سے یاد فر کر رہا ہے۔
11 اِس لئے تجھ پر لعنت ہے اور زمین نے تجھے رد کیا
ہے، کیونکہ زمین کو منہ کھول کر تیرے ہاتھ سے
قتل کئے ہوئے بھائی کا خون پینا پڑا۔ اب12 جبسے
تُو کھیتی باڑی کرے گا تو زمین اپنی پیداوار دینے سے
کرےانکار گی۔ تُو مفرور ہو کر مارا پھرےمارا “گا۔
قابیل13 میری”کہا،نے مَیںہے۔سختنہایتسزا اِسے
برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آج14 تُو مجھے زمین کی سطح
سے بھگا رہا ہے اور تیرےمجھے حضور چھپبھیسے
مَیںہے۔جانا مفرور حیثیتکی سے مارا مارا پھرتا رہوں

گا، اِس لئے بھیکوجس پتا چلے گا مَیںکہ ہوںکہاں
وہ مجھے قتل کر ڈالے “گا۔ لیکن15 رب نے اُس سے
نہیں۔ہرگز”کہا، قابیلجو ساتسےاُسکرےقتلکو
گُنا بدلہ لیا “گا۔جائے اُسنےربپھر نشانایکپر لگایا
تاکہ جو بھی قابیل کو دیکھے وہ اُسے قتل نہ کر دے۔
16 اِس کے بعد قابیل رب کے حضور سے چلا گیا اور
عدن مشرقکے طرفکی نود کے علاقے میں جا بسا۔

قابیل کا خاندان
17 قابیل کی بیوی حاملہ ہوئی۔ بیٹا پیدا ہوا جس

کا نام حنوک رکھا گیا۔ قابیل نے ایک شہر تعمیر کیا
اور اپنے بیٹے کی خوشی میں اُس کا نام حنوک رکھا۔
18 حنوک کا بیٹا عیراد تھا، عیراد کا بیٹا یائیل، محو
یائیل محو کا بیٹا متوسائیل اور متوسائیل کا لمکبیٹا تھا۔
لمک19 کی دو یاں بیو تھیں، عدہ اورِضلّہ۔ 20 عدہ کا بیٹا
یابل تھا۔ اُس کی نسل لوگکے خیموں میں ہتے ر اور
مویشی لتے پا یابل21تھے۔ یوبلبھائیکا تھا۔ اُس نسلکی
لوگکے *سرود اور بانسری بجاتے تھے۔ 22 ِضلّہ کے
بھی بیٹا پیدا جسہوا نامکا بل تُو قابیل تھا۔ وہ لوہار تھا۔
اُس کی نسل لوگکے پیتل اور لوہے کی چیزیں بناتے
تھے۔ بل تُو قابیل کی بہن کا نام نعمہ تھا۔ ایک23 دن
لمک نے اپنی یوں بیو سے کہا، عدہ” اور ِضلّہ، میری
بات !سنو لمک کی یو، بیو میرے الفاظ پر غور !کرو
ایک24 آدمی نے مجھے زخمی کیا تو مَیں نے اُسے مار
ایکڈالا۔ لڑکے لگائیچوٹمیرےنے تو مَیں اُسےنے
قتل کر دیا۔ جو قابیل کو کرےقتل اُس ساتسے گُنا
بدلہ لیا جائے لیکنگا، لمکجو اُسکرےقتلکو سے
ستتر گُنا بدلہ لیا جائے “گا۔

سیت انوساور
25 آدم اور حوا کا ایک اَور بیٹا پیدا ہوا۔ حوا نے

اُس کا نام سیت رکھ کر کہا، الله” نے مجھے ہابیل کی
جگہ جسے قابیل نے قتل کیا ایک اَور بیٹا بخشا “ہے۔
سیت26 کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام
انوس رکھا۔
اُن دنوں لوگمیں رب کا نام لے عبادتکر کرنے

لـگے۔
* 4:21 :سرود لفظی :ترجمہ چنگ۔ چونکہ یہ ساز برِ صغیر میں کم ہی استعمال ہوتا ہے، اِس لئے مترجمین نے اِس کی لفظجگہ استعمال‘سرود’ کیا
ہے۔
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5
آدم تکنوحسے نسبکا نامہ

ذیل1 میں آدم نسبکا نامہ درج ہے۔
جب الله نے انسان کو خلق کیا تو اُس نے اُسے اپنی

صورت پر بنایا۔ اُس2 اُنہیںنے مرد عورتاور پیدا کیا۔
اُسدنجساور اُنہیںنے خلق کیا اُس برکتاُنہیںنے
دے کر اُن کا نام آدم یعنی انسان رکھا۔

3 آدم کی عمر 130 سال تھی جب اُس کا بیٹا سیت
پیدا لحاظکےصورتسیتہوا۔ سے باپاپنے کی مانند
تھا، وہ اُس مشابہتسے رکھتا تھا۔ سیت4 پیدائشکی
کے بعد آدم مزید 800 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے
بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 5 سال930وہ کی عمر فوتمیں
ہوا۔

سیت6 105 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا انوس پیدا
ہوا۔ 7 اِس کے بعد وہ مزید 807 سال زندہ رہا۔ اُس
کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 8 وہ 912 سال کی
عمر فوتمیں ہوا۔

انوس9 برس90 کا تھا جب اُس کا بیٹا قینان پیدا
ہوا۔ اِس10 کے بعد وہ مزید 815 سال زندہ رہا۔ اُس
کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 11 وہ 905 سال کی
عمر فوتمیں ہوا۔

سال70قینان12 کا اُسجبتھا کا بیٹا مہلل ایل پیدا
ہوا۔ اِس13 کے بعد وہ مزید 840 سال زندہ رہا۔ اُس
کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 14 وہ 910 سال کی
عمر فوتمیں ہوا۔

مہلل15 ایل 65 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا یارد پیدا
ہوا۔ اِس16 کے بعد وہ مزید 830 سال زندہ رہا۔ اُس
کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 17 وہ 895 سال کی
عمر فوتمیں ہوا۔

سال162یارد18 کا اُسجبتھا کا حنوکبیٹا پیدا
ہوا۔ اِس19 کے بعد وہ مزید 800 سال زندہ رہا۔ اُس
کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 20 وہ 962 سال کی
عمر فوتمیں ہوا۔

حنوک21 65 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا متوسلح
پیدا ہوا۔ 22 اِس کے بعد وہ مزید 300 سال الله کے
ساتھ چلتا رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔
23 وہ کُل 365 سال دنیا میں رہا۔ حنوک24 الله کے

ساتھ ساتھ چلتا سال365تھا۔ کی عمر میں غائبوہ ہوا،
کیونکہ الله نے اُسے اُٹھا لیا۔

متوسلح25 187 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا لمک
پیدا ہوا۔ 26 وہ مزید 782 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور
بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 27 وہ 969 سال کی عمر
فوتمیں ہوا۔

لمک28 182 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا پیدا ہوا۔
اُس29 نے اُس کا نام نوح یعنی تسلی رکھا، کیونکہ اُس
نے اُس کے بارے میں کہا، ہمارا” کھیتی باڑی کا
کام نہایت تکلیف دہ ہے، اِس لئے کہ الله نے زمین پر
بھیجیلعنت ہمابلیکنہے۔ بیٹے پائیںتسلیمعرفتکی
اِس30“گے۔ بعدکے اُسرہا۔زندہسال595مزیدوہ
کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 31 وہ 777 سال کی
عمر فوتمیں ہوا۔

نوح32 500 سال کا تھا جب اُس کے بیٹے سِم، حام
یافتاور پیدا ہوئے۔

6
لوگوں کی یادتیاں ز

1 دنیا میں لوگوں کی تعداد ھنے بڑ لـگی۔ اُن کے ہاں
بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آسمانیتب2 ہستیوں نے دیکھا بنیکہ
نوع انسان کی بیٹیاں خوب صورت ہیں، اور اُنہوں نے
اُن میں سے کچھ چن کر اُن سے شادی کی۔ 3 پھر رب
نے کہا، میری” روح ہمیشہ کے لئے انسان میں نہ رہے
کیونکہ وہ فانی مخلوق ابہے۔ سے وہ 120 سال سے
یادہ ز زندہ نہیں رہے “گا۔ 4 اُن دنوں میں اور بعد بھیمیں دنیا میں دیو قامت افراد تھے جو انسانی عورتوں اور
اُن آسمانی ہستیوں شادیوںکی سے پیدا تھے۔ہوئے یہ دیو
قامت افراد قدیم زمانے کے مشہور سورما تھے۔

نےرب5 دیکھا نہایتانسانکہ بگڑ گیا ہے، اُسکہ
کے تمام خیالات لگاتار بُرائی طرفکی مائل ہتے ر ہیں۔
6 وہ پچھتایا کہ مَیں انساننے کو بنا کر دنیا میں رکھ دیا
ہے، اور سختاُسے دُکھ ہوا۔ اُس7 نے کہا، گو” مَیں
ہی نے انسان کو خلق کیا مَیں اُسے رُوئے زمین پر سے
مٹا ڈالوں گا۔ مَیں صرفنہ لوگوں کو بلـکہ زمین پر چلنے
پھرنے اور رینگنے والے جانوروں اور ہَوا پرندوںکے کو
ہلاکبھی کر دوں گا، کیونکہ مَیں پچھتاتا ہوں کہ مَیں
نے اُن کو “بنایا۔
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سیلاببڑے کے لئے نوح کی یاں تیار
صرف8 نوح پر رب کی نظرِ کرم تھی۔ 9 یہ اُس کی

زندگی کا بیان ہے۔
راستنوح باز تھا۔ اُس زمانے لوگوںکے صرفمیں

وہی بےقصور تھا۔ وہ الله کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔
نوح10 تینکے بیٹے تھے، سِم، اورحام لیکن11یافت۔ دنیا
الله کی بگڑیمیںنظر ہوئی اور ظلم تشددو بھریسے ہوئی
تھی۔ جہاں12 بھی الله دیکھتا دنیا خراب تھی، کیونکہ
تمام جانداروں زمیننے پر اپنی روِش کو بگاڑ دیا تھا۔

اللهتب13 نوحنے مَیں”کہا،سے تمامنے جانداروں
کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اُن کے سبب
پوریسے دنیا ظلم و تشدد سے بھر گئی ہے۔ چنانچہ مَیں
اُن کو زمین سمیت تباہ کر دوں گا۔ اب14 اپنے لئے
*سرو لـکڑیکی کی کشتی بنا اُسلے۔ ہوںکمرےمیں
اور اُسے اندر اور باہر تارکول لگا۔ اُس15 450لمبائیکی
فٹ، فٹ75چوڑائی اور ہو۔فٹ45اونچائی کشتی16
کی چھت کو یوں بنانا کہ اُس کے نیچے 18 انچ کھلا
رہے۔ ایک طرف دروازہ ہو، اور اُس کی تین منزلیں
ہوں۔ مَیں17 پانی کا اِتنا لاؤںسیلاببڑا گا کہ وہ زمین
تمامکے جانداروں ہلاککو کر زمینگا۔ڈالے سبپر
کچھ فنا ہو جائے گا۔ 18 لیکن تیرے ساتھ مَیں عہد
باندھوں جسگا تحتکے تُو اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور
بہوؤں کے ساتھ کشتی میں جائے گا۔ 19 ہر قسم کے
جانور ایککا نر ایکاور مادہ بھی اپنے ساتھ میںکشتی
لے جانا تاکہ تیرےوہ ساتھ جیتے بچـیں۔ 20 ہر قسم کے
پَر رکھنے والے جانور اور ہر قسم کے زمین پر پھرنے یا
رینگنے والے دودوجانور ہو آئیںپاستیرےکر تاکہگے
جیتے بچ جائیں۔ 21 خوراکبھیجو درکار اُسےہے اپنے
اور اُن کے لئے جمع کر کے کشتی محفوظمیں کر “لینا۔

نوح22 سبنے کچھ ویسا ہی کیا جیسا الله نے اُسے
بتایا۔

7
سیلاب کا اغاز

1 پھر رب نے نوح سے کہا، اپنے” گھرانے سمیت
کشتی میں داخل ہو جا، کیونکہ اِس دور کے لوگوں
میں سے مَیں صرفنے تجھے راست باز پایا ہے۔ 2 ہر
قسم پاککے جانوروں میں سے سات سات نر و مادہ
جوڑےکے ناپاکجبکہ جانوروں میں سے نر و مادہ کا
ایکایکصرف جوڑا ساتھ لے جانا۔ اِسی3 طرح ہر
قسم کے پَر والوںرکھنے میں ساتساتسے نر و مادہ کے
بھیجوڑے ساتھ لے جانا تاکہ اُن کی نسلیں بچی رہیں۔
ایک4 ہفتے کے بعد مَیں چالیس دن اور چالیس رات
بارشمتواتر برساؤں گا۔ اِس سے مَیں تمام جانداروں کو
زمینرُوئے پر سے ڈالوںمٹا گا، اگرچہ مَیں ہی اُنہیںنے
بنایا “ہے۔

نوح5 نے ہیویسا کیا حکمنےربجیسا وہ6تھا۔دیا
سال600 کا جبتھا یہ سیلابطوفانی زمین پر آیا۔

7 طوفانی سیلاب سے بچنے کے لئے نوح اپنے بیٹوں،
اپنی بیوی اور بہوؤں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔
زمین8 پر پھرنے پاکوالے ناپاکاور جانور، پَر رکھنے
والے اور تمام رینگنے والے جانور بھی آئے۔ 9 نر و مادہ
کی صورت میں دو دو ہو کر وہ نوح کے پاس آ کر
میںکشتی سوار کچھسبہوئے۔ ویسا ہی ہوا جیسا الله
نے نوح کو حکم دیا تھا۔ ایک10 ہفتے کے بعد طوفانی
سیلاب زمین پر آ گیا۔

11 یہ سب کچھ اُس وقت ہوا جب نوح 600 سال
کا تھا۔ دوسرے مہینے کے ویں17 دن زمین کی
گہرائیوں میں سے تمام چشمے پھوٹ نکلے اور آسمان پر
پانی کے دریچے کھل گئے۔ چالیس12 دن اور چالیس
تکرات بارشموسلادھار ہوتی رہی۔ بارشجب13
شروع ہوئی تو نوح، اُس کے بیٹے سِم، حام اور یافت، اُس
بیویکی اور بہوئیں میںکشتی سوار تھے۔چکےہو 14 اُن
کے ساتھ ہر قسم کے جنگلی جانور، مویشی، رینگنے اور
پَر رکھنے والے جانور تھے۔ 15 ہر قسم کے جاندار دو دو
ہو کر نوح پاسکے آ کر کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔
16 نر و مادہ آئے تھے۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسا
الله نے نوح کو حکم دیا تھا۔ پھر رب دروازےنے کو
بند کر دیا۔

* 6:14 :سرو عبرانی متروکلفظ شایدہے۔ اُس مطلبکا سرو یا دیودار لـکڑیکی ہو۔
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چالیس17 تکدن سیلابطوفانی جاری رہا۔ پانی

چڑھا تو اُس نے کشتی کو زمین پر سے اُٹھا لیا۔ 18 پانی
زور پکڑ کر بہت بڑھ گیا، اور کشتی اُس پر تیرنے لـگی۔
19 آخرکار پانی اِتنا یادہ ز ہو گیا کہ تمام اونچے پہاڑ بھی
اُس میں چھپ گئے، 20 بلـکہ سب سے اونچی چوٹی پر
پانی کی گہرائی فٹ20 تھی۔ 21 زمین پر ہنے ر والی ہر
پرندے،ہوئی۔ہلاکمخلوق تمامجانور،جنگلیمویشی،
جاندار جن سے زمین بھری ہوئی تھی اور انسان، سب
کچھ مر گیا۔ زمین22 پر ہر جاندار ہلاکمخلوق ہوئی۔
یوں23 مخلوقہر زمینرُوئےکو پر سے مٹا گیا۔دیا انسان،
زمین پر پھرنے اور رینگنے والے جانور اور سبپرندے،
کچھ ختم کر دیا نوحصرفگیا۔ اور میںکشتی سوار اُس
ساتھیکے بچ گئے۔

سیلاب24 ڈیڑھ َسو تکدن زمین غالبپر رہا۔
8

سیلاب کا اختتام
لیکن1 الله کو نوح اور تمام جانور یاد رہے جو کشتی

میں تھے۔ اُس نے ہَوا پانیسےجسدیچلا کم ہونے
لگا۔ زمین2 چشمےکے اور آسمان پر کے پانی دریچےکے
بند ہو گئے، بارشاور رُک گئی۔ پانی3 گھٹتا 150گیا۔
دن کے بعد وہ کافی کم ہو گیا تھا۔ 4 ساتویں مہینے کے
17 ویں دن کشتی اراراط ایککے پہاڑ پر ٹک گئی۔
دسویں5 مہینے پانیدنپہلےکے اِتنا کم ہو گیا تھا پہاڑوںکہ
کی چوٹیاں نظر آنے لـگی تھیں۔

چالیس6-7 دن کے بعد نوح نے کشتی کی کھڑکی
کھول کر ایک کوّا چھوڑ دیا، اور وہ اُڑ کر چلا گیا۔
تکجبلیکن زمین پر پانی تھا وہ آتا جاتا رہا۔ 8 پھر نوح
ایکنے کبوتر چھوڑ دیا تاکہ پتا چلے زمینکہ پانی سے
نکل آئی ہے یا نہیں۔ لیکن9 کبوتر کو کہیں بھی بیٹھنے
کی جگہ نہ ملی، کیونکہ تکاب پوری زمین پر پانی ہی
پانی تھا۔ وہ کشتی اور نوح واپسپاسکے آ گیا، اور نوح
نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کبوتر کو پکڑ کر پاساپنے کشتی
میں رکھ لیا۔

10 اُس ایکنے ہفتہ اَور انتظار کر کے کبوتر کو
دوبارہ چھوڑ دیا۔ 11 شام کے وقت وہ لوٹ آیا۔ اِس
دفعہ اُس کی چونچ میں زیتون کا تازہ پتا تھا۔ تب نوح
کو معلوم ہوا کہ زمین پانی نکلسے آئی ہے۔

اُس12 نے ایکمزید ہفتے کے بعد کبوتر کو چھوڑ
دیا۔ اِس دفعہ واپسوہ نہ آیا۔

جب13 نوح 601 سال کا تھا تو پہلے مہینے کے پہلے
زمیندن سطحکی پر پانی ختم ہو نوحتبگیا۔ کشتینے
کی چھت کھول دی اور دیکھا کہ زمین کی سطح پر
پانی نہیں ہے۔ دوسرے14 مہینے زمیندنویں27کے
خشکبالکل ہو گئی۔

15 پھر الله نے نوح سے کہا، 16 اپنی” بیوی، بیٹوں
اور بہوؤں کے ساتھ کشتی سے نکل آ۔ 17 جتنے بھی
جانور ساتھ ہیں اُنہیں نکال دے، خواہ پرندے ہوں،
خواہ زمین پر پھرنے یا رینگنے والے جانور۔ وہ دنیا میں
پھیل جائیں، نسل بڑھائیں اور تعداد میں ھتے بڑ “جائیں۔
18 چنانچہ نوح اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور بہوؤں سمیت
نکل آیا۔ تمام19 جانور پرندےاور بھی اپنی اپنی قسم کے
گروہوں میں کشتی سے نکلے۔

20 اُس وقت نوح ربنے کے لئے قربان گاہ بنائی۔
اُس نے تمام پھرنے اور اُڑنے پاکوالے جانوروں میں
چنکچھسے اُنہیںکر ذبح کیا اور قربان گاہ پوریپر طرح
دیا۔جلا یہ21 قربانیاں دیکھ خوشربکر ہوا اور اپنے
میںدل زمینکبھیمَیںسےاب”کہا، پر انسان کی وجہ
لعنتسے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اُس کا دل بچـپن ہی
سے بُرائی کی طرف مائل ابہے۔ سے مَیں کبھی اِس
تمامطرح جان مخلوقاتوالیرکھنے زمینرُوئےکو پر سے
نہیں مٹاؤں گا۔ 22 دنیا کے مقررہ اوقات جاری رہیں
بیجگے۔ بونے فصلاور کاٹنے کا ٹھنڈوقت، اور تپش،
گرمیوں اور سردیوں کا دنموسم، اور رات، کچھسبیہ
دنیا کے تکاخیر قائم رہے “گا۔

9
الله کا نوح کے ساتھ عہد

1 پھر الله نے نوح اور اُس کے بیٹوں دےبرکتکو
کر کہا، پھلو” پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا
تم سے بھر جائے۔ 2 زمین پر پھرنے اور رینگنے والے
پرندےجانور، اور سبمچھلیاں تم سے ڈریں گے۔ اُنہیں
تمہارے اختیار میں کر دیا گیا ہے۔ جس3 طرح مَیں
تمہارےنے لئےکےکھانے پودوں پیداوارکی کیمقرر



پَیدایش 9:4 8 پَیدایش 10:7

اُسیہے ابطرح سے تمہیں ہر قسم کے جانور کھانے
کی اجازت بھی ہے۔ لیکن4 !خبردار ایسا گوشت نہ
اُسمیںخونکیونکہہے،خونمیںکھاناجس ہے۔جانکی

کسی5 کی جان لینا منع ہے۔ جو کرےایسا گا اُسے
اپنی جان دینی پڑے گی، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔
مَیں خود اِس کا مطالبہ کروں گا۔ 6 جو بھی کسی کا
خون بہائے اُس بھیخونکا بہایا گا۔جائے کیونکہ الله
نے انسان کو صورتاپنی پر بنایا ہے۔

اب7 پھلو پھولو اور تعداد میں ھتے بڑ جاؤ۔ دنیا میں
پھیل “جاؤ۔

تب8 الله نوحنے اور اُس بیٹوںکے سے کہا، اب”9
تمہارےمَیں اور تمہاری اولاد کے ساتھ عہد قائم کرتا
ہوں۔ یہ10 عہد اُن تمام جانوروں بھیساتھکے ہو گا جو
میںکشتی نکلےسے ہیں یعنی پرندوں، مویشیوں اور زمین
پر کے تمام جانوروں کے ساتھ۔ 11 مَیں تمہارے ساتھ
باندھعہد کر وعدہ ہوںکرتا ابکہ سے ایسا نہیںکبھی
ہو گا کہ زمین کی تمام زندگی سیلاب سے ختم کر دی
جائے ابگی۔ سے سیلابایسا کبھی نہیں آئے گا جو
پوری زمین کو تباہ کر دے۔ ابدیاِس12 عہد کا نشان
جو تمہارےمَیں اور تمام جانداروں ساتھکے قائم کر رہا
ہوں یہ ہے کہ مَیں13 اپنی کمان بادلوں میں رکھتا ہوں۔
وہ میرے دنیا کے ساتھ عہد کا نشان ہو گا۔ جب14
میرےکبھی کہنے پر آسمان پر بادل چھا جائیں گے اور
قوِس قزح اُن میں سے نظر آئے گی 15 تو مَیں یہ عہد یاد
کروں گا تمہارےجو اور تمام جانداروں ساتھکے کیا گیا
ابہے۔ کبھی بھی ایسا سیلاب نہیں آئے گا جو تمام
زندگی ہلاککو کر دے۔ 16 قوِس قزح نظر آئے گی
تو مَیں اُسے دیکھ کر اُس دائمی عہد کو یاد کروں گا
میرےجو اور دنیا کی تمام مخلوقاتجاندار کے درمیان
ہے۔ 17 یہ اُس عہد کا نشان ہے جو مَیں نے دنیا کے
تمام جانداروں کے ساتھ کیا “ہے۔

نوح کے بیٹے
نوح18 بیٹےجوکے اُس ساتھکے نکلےسےکشتی سِم،

حام اور یافت تھے۔ حام کنعان باپکا تھا۔ 19 دنیا بھر
کے لوگتمام اِن تینوں کی اولاد ہیں۔

نوح20 کسان تھا۔ شروع میں اُس نے انگور کا باغ
لگایا۔ 21 انگور سے َمے بنا کر اُس نے اِتنی پی لی کہ وہ
نشے میں دُھت ڈیرےاپنے میں ننگا پڑا رہا۔ کنعان22
یوںاُسےنےحامباپکے پڑا ہوا دیکھا تو باہر جا کر اپنے
دونوں بھائیوں کو اُس بارےکے میں بتایا۔ یہ23 سن کر
سِم یافتاور نے اپنے کندھوں پر رکھا۔کپڑا پھر وہ لٹے ُ ا
چلتے ڈیرےہوئے میں داخل ہوئے اور کپڑا اپنے باپ
پر ڈال دیا۔ اُن کے منہ مُڑےطرفدوسری رہے تاکہ
باپ کی برہنگی نظر نہ آئے۔

جب24 نوح ہوش میں آیا تو اُس کو پتا چلا کہ
سب سے چھوٹے بیٹے نے کیا کِیا ہے۔ اُس25 نے کنعان”کہا، پر !لعنت وہ اپنے بھائیوں کا ذلیل ترین غلام ہو
گا۔

مبارک26 ربہو جو سِم کا خدا کنعانہے۔ سِم کا
غلام ہو۔ 27 کرےالله یافتکہ کی حدود بڑھ جائیں۔
یافت سِم کے ڈیروں میں رہے اور کنعان اُس کا غلام
“ہو۔

سیلاب28 کے بعد نوح مزید 350 سال زندہ رہا۔
29 وہ سال950 کی عمر فوتمیں ہوا۔

10
نوح کی اولاد

1 یہ نوح کے بیٹوں سِم، حام اور یافت کا نسب نامہ
ہے۔ اُن کے سیلاببیٹے کے بعد پیدا ہوئے۔

یافت کی نسل
یافت2 کے بیٹے جُمر، ماجوج، مادی، یاوان، بل، تُو

مسک تیراساور تھے۔ 3 جُمرکے بیٹے اشکناز، یفت ر اور
ُتجرمہ تھے۔ یاوان4 کے بیٹے اِلیسہ ترسیساور تھے۔ ِکتّی
اور دودانی بھی اُس کی اولاد ہیں۔ 5 وہ اُن قوموں کے
آبا و اجداد ہیں جو ساحلی علاقوں اور جزیروں میں پھیل
گئیں۔ یہ یافت کی اولاد ہیں جو اپنے اپنے قبیلے اور
ملـک میں ہتے ر ہوئے اپنی اپنی زبان لتے بو ہیں۔

حام نسلکی
6 حام کے بیٹے کوش، مصر، فوط اور کنعان تھے۔

بیٹےکےکوش7 ِسبا، یلہ، رعمہسبتہ،حو اور تھے۔سبتکہ
رعمہ کے بیٹے سبا اور ددان تھے۔
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کوش8 ایککا اَور بیٹا بنام نمرود تھا۔ وہ دنیا میں

زبردستپہلا حاکم تھا۔ رب9 نزدیککے زبردستوہ
شکاری تھا۔ اِس لئے آج بھی کسی اچھے شکاری کے
میںبارے کہا نمرودوہ”ہے،جاتا مانندکی ربجوہے
شکاریزبردستنزدیککے “تھا۔ اُس10 سلطنتکی
کے پہلے مرکز ملـِک ِسنعار میں بابل، ارک، اکاد اور
کلنہ کے شہر تھے۔ 11 ملـکاُس سے نکل کر وہ اسور
چلا گیا جہاں اُس نے رحوبوتنینوہ، عیر، کلح 12 اور
رسن کے شہر تعمیر کئے۔ بڑا شہر رسن نینوہ اور کلح کے
درمیان واقع ہے۔

مصر13 اِن قوموں باپکا :تھا لودی، عنامی، لِہابی،
نفتوحی، 14 فتروسی، کسلوحی جن) سے فلستی (نکلے
اور کفتوری۔

کنعان15 کا پہلوٹھا صیدا تھا۔ کنعان ذیل کی قوموں
کا باپ بھی :تھا ِحتّی 16 یبوسی، اموری، جرجاسی،
17 ِحوّی، عرقی، سینی، 18 اروادی، صماری اور حماتی۔
بعد میں کنعانی قبیلے اِتنے پھیل گئے 19 کہ اُن کی حدود
شمال میں صیدا سے جنوب کی طرف جرار سے ہو کر
تکغزہ اور وہاں مشرقسے طرفکی سدوم، عمورہ،
ادمہ اور ضبوئیم سے ہو کر تکلَسَع تھیں۔

20 یہ سب حام کی اولاد ہیں، جو اُن کے اپنے اپنے
قبیلے، اپنی اپنی زبان، اپنے ملـکاپنے اور اپنی اپنی قوم
مطابقکے درج ہیں۔

سِم کی نسل
21 سِم یافت کا بڑا بھائی تھا۔ اُس کے بھی بیٹے پیدا

ہوئے۔ سِم تمام بنی عِبر باپکا ہے۔
22 سِم کے بیٹے عیلام، اسور، ارفکسد، لُود اور اَرام

تھے۔
اَرام23 کے بیٹے عُوض، حول، جتر مساور تھے۔
ارفکسد24 کا بیٹا سلح اور سلح کا بیٹا عِبر تھا۔
25 عِبر کے ہاں دو بیٹے پیدا ایکہوئے۔ کا نام فلج

یعنی تقسیم تھا، کیونکہ اُن ایام میں دنیا تقسیم ہوئی۔ فلج
کے بھائی کا نام یُقطان تھا۔

یُقطان26 کے بیٹے الموداد، سلف، حصرماوت، اِراخ،
27 ہدورام، اُوزال، دِقلہ، 28 عوبال، ابی مائیل، سبا،
29 اوفیر، یلہ حو اور یوباب تھے۔ یہ سب یُقطان کے بیٹے

تھے۔ 30 وہ میسا سے لے کر سفار اور مشرقی پہاڑی
تکعلاقے آباد تھے۔

اولادکیسِمسبیہ31 ہیں، جو اپنے اپنے قبیلے، اپنی
اپنی زبان، اپنے ملـکاپنے اور اپنی اپنی قوم کے درجمطابق ہیں۔

32 یہ سب نوح کے بیٹوں کے قبیلے ہیں، جو اپنی
نسلوں اور قوموں درجمطابقکے کئے گئے سیلابہیں۔
بعدکے تمام قومیں اِن ہی نکلسے کر زمینرُوئے پر پھیل
گئیں۔

11
بابل کا بُرج

1 اُس تکوقت پوری دنیا ایکلوگکے ہی زبان
لتے بو تھے۔ مشرق2 طرفکی ھتے بڑ ھتے بڑ وہ ِسنعار کے
میدانایک پہنچمیں وہاںکر آباد ہوئے۔ تب3 ایکوہ
دوسرے سے کہنے لـگے، آؤ،” ہم مٹی سے اینٹیں بنا کر
اُنہیں آگ میں خوب “پکائیں۔ اُنہوں نے تعمیری کام
کے لئے پتھر کی جگہ اینٹیں اور مسالے کی تارکولجگہ
استعمال کیا۔ 4 پھر وہ کہنے آؤ،”لـگے، ہم اپنے لئے شہر
بنا میںجسلیں ایسا بُرج ہو جو تکآسمان پہنچ جائے۔
پھر ہمارا نام قائم رہے گا اور ہم رُوئے زمین پر بکھر
جانے سے بچ جائیں “گے۔

لیکن5 رب اُس شہر اور بُرج کو دیکھنے کے لئے اُتر
آیا لوگجسے بنا رہے تھے۔ رب6 نے کہا، لوگیہ”
ایک ہی قوم ہیں اور ایک ہی زبان لتے بو ہیں۔ اور یہ
صرف اُس کا آغاز ہے جو وہ کرنا ہتے چا ابہیں۔ سے
جو بھی وہ مل کر کرنا چاہیں گے اُس سے اُنہیں روکا
نہیں جا سکے گا۔ 7 اِس لئے آؤ، ہم دنیا میں اُتر کر اُن
کی زبان کو درہم برہم کر دیں تاکہ دوسرےایکوہ
باتکی سمجھ نہ “پائیں۔

8 اِس یقے طر سے رب نے اُنہیں تمام رُوئے زمین پر
منتشر کر دیا، اور کیشہر اِس9گئی۔رُکتعمیر لئے شہر
کا نام بابل یعنی ابتری ٹھہرا، ربکیونکہ نے وہاں تمام
لوگوں کی زبان کو درہم برہم کر کے اُنہیں تمام رُوئے
زمین پر منتشر کردیا۔

سِم سے تکابرام نسبکا نامہ
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10 یہ سِم نسبکا نامہ :ہے

سِم 100 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا ارفکسد پیدا
ہوا۔ یہ سیلاب کے دو سال بعد ہوا۔ 11 اِس کے بعد
وہ سال500مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی
پیدا ہوئے۔

سال35ارفکسد12 کا سلحجبتھا اِس13ہوا۔پیدا
کے بعد وہ مزید 403 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے
بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

سال30سلح14 کا جبتھا عِبر پیدا ہوا۔ اِس15 کے
بعد وہ سال403مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں
بھی پیدا ہوئے۔

16 سال34عِبر کا فلججبتھا پیدا ہوا۔ اِس17 کے
بعد وہ سال430مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں
بھی پیدا ہوئے۔

سال30فلج18 کا رعوجبتھا پیدا ہوا۔ اِس19 کے
بعد وہ سال209مزید زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں
بھی پیدا ہوئے۔

20 رعو 32 سال کا تھا سروججب پیدا ہوا۔ اِس21
کے بعد وہ مزید 207 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے
بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

سروج22 سال30 کا جبتھا نحور پیدا ہوا۔ اِس23
کے بعد وہ مزید 200 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے
بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

24 نحور 29 سال کا تھا جب تارح پیدا ہوا۔ 25 اِس
کے بعد وہ مزید 119 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے
بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

تارح26 سال70 کا تھا جب اُس کے بیٹے ابرام، نحور
اور حاران پیدا ہوئے۔

27 یہ تارح کا نسب نامہ :ہے ابرام، نحور اور حاران
تارح کے بیٹے تھے۔ لوط حاران کا بیٹا تھا۔ 28 اپنے باپ
تارح کی زندگی میں ہی حاران کسدیوں کے اُور میں
انتقال کر گیا جہاں وہ پیدا بھی ہوا تھا۔

29 باقی دونوں بیٹوں کی شادی ہوئی۔ ابرام کی بیوی
کا نام سارئی تھا اور نحور کی بیوی کا نام مِلکاہ۔ مِلکاہ
بیٹیکیحاران تھی، اور اُس بہنایککی بنام اِسکہ تھی۔
سارئی30 بانجھ تھی، اِس لئے اُس بچےکے نہیں تھے۔

31 تارح کسدیوں کے اُور سے روانہ ہو کر ملـِک
کنعان طرفکی سفر کرنے لگا۔ اُس کے ساتھ اُس کا
بیٹا ابرام، اُس کا پوتا لوط یعنی حاران کا بیٹا اور اُس کی
بہو سارئی تھے۔ جب وہ حاران پہنچے تو وہاں آباد ہو
گئے۔ سال205تارح32 کا اُسجبتھا میںحاراننے
وفات پائی۔

12
ابرام بُلاہٹکی

رب1 نے ابرام سے کہا، اپنے” وطن، اپنے رشتے
داروں اور باپاپنے کے گھر کو ملـکاُسچھوڑکر میں
چلا جا جو مَیں تجھے دکھاؤں گا۔ مَیں2 تجھ ایکسے
بڑی قوم بناؤں گا، برکتتجھے دوں گا تیرےاور نام کو
بہت بڑھاؤں گا۔ تُو دوسروں کے لئے برکت باعثکا ہو
گا۔ 3 جو برکتتجھے دیں اُنہیںگے مَیں برکتبھی دوں
گا۔ تجھجو کرےلعنتپر اُسگا پر کروںلعنتبھیمَیں
گا۔ دنیا کی تمام قومیں تجھ برکتسے پائیں “گی۔

4 ابرام نے رب کی سنی اور حاران سے روانہ ہوا۔
لوط اُس کے ساتھ تھا۔ اُس وقت ابرام 75 سال کا تھا۔
5 اُس کے ساتھ اُس کی بیوی سارئی اور اُس کا بھتیجا
لوط تھے۔ وہ اپنے نوکر سمیتچاکروں ملـکیتپوریاپنی
ساتھبھی گیالے اُسجو تھی۔کیحاصلمیںحاراننے
چلتے چلتے وہ کنعان پہنچے۔ 6 ابرام اُس ملـک میں سے
گزر کر ِسکم کے مقام پر ٹھہر گیا جہاں مورِہ کے بلوط
تھا۔درختکا اُس ملـکمیںزمانے میں قومیںکنعانی
آباد تھیں۔

ربوہاں7 ابرام پر ظاہر ہوا اور اُس سے کہا، مَیں”
تیری اولاد کو یہ ملـک دوں “گا۔ اِس لئے اُس نے
وہاں رب کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی جہاں وہ اُس
پر ظاہر ہوا تھا۔ 8 وہاں سے وہ اُس پہاڑی علاقے کی
گیاطرف ایلبیتجو اُسوہاںہے۔میںمشرقکے نے
اپنا خیمہ لگایا۔ مغرب میں بیت ایل تھا اور مشرق میں
عَی۔ اِس جگہ پر بھی اُس ربنے کی تعظیم میں قربان
گاہ بنائی رباور کا نام لے عبادتکر کی۔

9 پھر ابرام دوبارہ روانہ ہو جنوبکر نجبدشِتکے
چلطرفکی پڑا۔
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ابرام مصر میں
10 اُن دنوں میں ملـِک کنعان میں کال پڑا۔ کال اِتنا

سخت تھا کہ ابرام اُس سے بچنے کی خاطر کچھ دیر کے
لئے مصر میں جا بسا، لیکن پردیسی کی حیثیت سے۔
جب11 وہ مصر کی سرحد کے قریب آئے تو اُس نے
اپنی بیوی سارئی سے کہا، مَیں” جانتا ہوں کہ تُو کتنی
خوب صورت ہے۔ مصری12 تجھے دیکھیں گے، پھر
کہیں گے، یہ’ اِس کا شوہر ‘ہے۔ نتیجے میں وہ مجھے
مار ڈالیں گے اور تجھے زندہ چھوڑیں گے۔ 13 اِس لئے
لوگوں سے یہ کہتے رہنا کہ مَیں ابرام کی بہن ہوں۔ پھر
میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور میری جان
سببتیرے سے بچ جائے “گی۔

ابرامجب14 مصر پہنچا تو واقعی مصریوں نے دیکھا
کہ سارئی نہایت ہی خوب صورت ہے۔ 15 اور جب
فرعون کے افسران نے اُسے دیکھا تو اُنہوں نے فرعون
کے منے سا سارئی یفکی تعر کی۔ آخرکار اُسے محل میں
پہنچایا گیا۔ فرعون16 کیسارئینے ابرامخاطر پر احسان
کر کے اُسے یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل، گدھے گدھیاں،
نوکر چاکر اور اونٹ دیئے۔

17 لیکن رب نے سارئی کے سبب سے فرعون اور
اُس کے گھرانے سختمیں قسم امراضکے پھیلائے۔
18 آخرکار فرعون نے ابرام کو بُلا کر کہا، تُو” نے
ساتھمیرے کیا کِیا؟ تُو نہیںکیوںمجھےنے بتایا سارئیکہ
تیری بیوی ہے؟ 19 تُو نے کیوں کہا کہ وہ میری بہن
ہے؟ اِس دھوکے کی بنا پر مَیں نے اُسے گھر میں رکھ
لیا تاکہ اُس شادیسے کروں۔ تیریدیکھ، بیوی حاضر
ہے۔ اِسے لے کر یہاں نکلسے “!جا 20 پھر فرعون نے
اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اور اُنہوں نے ابرام، اُس کی
بیوی اور پوری ملـکیت کو رُخصت کر ملـککے سے
روانہ کر دیا۔

13
ابرام اور الـگلوط ہو جاتے ہیں

1 ابرام اپنی بیوی، لوط اور تمام جائیداد کو ساتھ لے
کر مصر سے نکلا اور کنعان کے جنوبی علاقے دشِت
نجب واپسمیں آیا۔

دولتنہایتابرام2 مند ہو گیا تھا۔ اُس بہتپاسکے
اورمویشیسے بہجگہسےوہاں3تھی۔چاندیسونا جگہ
چلتے ہوئے وہ بیتآخرکار ایل سے ہو کر اُس تکمقام
پہنچ گیا اُسجہاں میںشروعنے اپنا ڈیرا لگایا تھا اور جو
بیت ایل اور عَی درمیانکے تھا۔ وہاں4 جہاں اُس نے
قربان گاہ بنائی تھی اُس ربنے کا نام لے کر اُس کی
عبادت کی۔

لوط5 کے پاس بھی بہت سی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل
اور خیمے تھے۔ 6 نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار وہ مل کر نہ
رہ سکے، کیونکہ اِتنی نہیںجگہ تھی دونوںکہ کے یوڑ ر
ایک ہی جگہ پر چر سکیں۔ ابرام7 لوطاور کے چرواہے
آپس میں جھگڑنے لـگے۔ اُس) زمانے میں کنعانی اور
فرِزّی ملـکبھی میں آباد (تھے۔ تب8 ابرام لوطنے سے
بات کی، ایسا” نہیں ہونا ہئے چا کہ تیرے اور میرے
درمیان جھگڑا ہو تیرےیا چرواہوں میرےاور چرواہوں
کے درمیان۔ ہم تو بھائی ہیں۔ 9 کیا ضرورت ہے کہ
ملہم کر رہیں جبکہ تُو آسانی سے ملـکاِس کسیکی
اَور جگہ رہ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ تُو مجھ الـگسے ہو
کر کہیں اَور رہے۔ اگر تُو بائیں ہاتھ جائے تو مَیں دائیں
ہاتھ جاؤں گا، اور اگر تُو دائیں ہاتھ جائے تو مَیں بائیں
ہاتھ جاؤں “گا۔

لوط10 نے اپنی نظر اُٹھا کر دیکھا کہ یائے در یردن
پورےکے میںعلاقے پانیتکُضغر وہہے۔کثرتکی
باغکےرب یا مانندکیمصرملـِک تھا، وقتاُسکیونکہ
رب سدومنے اور عمورہ کو تباہ نہیں کیا تھا۔ چنانچہ11
لوط نے یائے در یردن کے پورے علاقے کو چن لیا
اور مشرق طرفکی جا بسا۔ یوں دونوں رشتے ایکدار
دوسرے سے جدا ہو گئے۔ 12 ابرام ملـِک کنعان میں
رہا لوطجبکہ یردن کے علاقے کے شہروں کے درمیان
آباد ہو گیا۔ وہاں اُس نے اپنے خیمے سدوم قریبکے
لگا دیئے۔ لیکن13 سدوم نہایتباشندےکے شریر تھے،
اور اُن ربکے خلافکے گناہ نہایت مکروہ تھے۔

رب کا ابرام کے ساتھ دوبارہ وعدہ
لوط14 ابرام سے جدا ہوا تو رب نے ابرام سے اپنی”کہا، نظر اُٹھا کر چاروں طرف یعنی شمال، جنوب،

مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ۔ 15 جو بھی زمین
تجھے نظر آئے اُسے مَیں تجھے اور تیری اولاد کو ہمیشہ
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لئےکے تیریمَیں16ہوں۔دیتا اولاد طرحکیخاککو
بےشمار ہونے دوں جسگا۔ خاکطرح ذرےکے
نہیںگنے جا اُسیسکتے تیریطرح اولاد بھی نہیںگنی جا
سکے گی۔ 17 چنانچہ اُٹھ کر ملـکاِس کی ہر چلجگہ
پھر، کیونکہ مَیں اِسے تجھے دیتا “ہوں۔

18 ابرام روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اُس نے اپنے ڈیرے
حبرون ممرےقریبکے درختوںکے پاسکے لگائے۔
وہاں اُس ربنے کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔

14
ابرام لوط کو چھڑاتا ہے

1 کنعان میں جنگ ہوئی۔ بیروِن ملـک کے چار
بادشاہوں کنعاننے کے پانچ بادشاہوں کی۔جنگسے
بیروِن ملـک کے بادشاہ یہ :تھے ِسنعار سے امرا فِل،
اِلاسر سے یوک، ار عیلام سے کدرلاعُمر اور جوئیم سے
تِدعال۔ 2 کنعان کے بادشاہ یہ :تھے سدوم سے بِرَع،
عمورہ سے بِرَشع، ادمہ سے ِسنیاب، ضبوئیم سے ِشمیبر اور
بالع یعنی ُضغرکا بادشاہ۔

کنعان3 کے اِن پانچ بادشاہوں کا اتحاد ہوا تھا اور وہ
وادئ ِسّد یم میں جمع ہوئے تھے۔ اب) ِسّد یم نہیں ہے،
اُسکیونکہ کی جگہ بحـیرۂ مُردار آ گیا ۔(ہے 4 کدرلاعُمر
نے بارہ تکسال اُن پر حکومت کی تھی، لیکن تیرھویں
سال وہ باغی ہو گئے تھے۔

5 اب ایک سال کے بعد کدرلاعُمر اور اُس کے
اتحادی اپنی فوجوں کے ساتھ آئے۔ پہلے اُنہوں نے
عستارات قرنَیم میں رفائیوں کو، ہام میں یوں زُوز کو،
َسوی یَتائم قِر میں ایمیوں کو 6 اور یوں حور کو اُن کے
پہاڑی علاقے سعیر شکستمیں دی۔ یوں وہ ایل فاران
پہنچتک گئے یگستانجو ر کنارےکے پر ہے۔ 7 پھر وہ
واپس آئے اور عین مِصفات یعنی قادس پہنچے۔ اُنہوں
نے عمالیقیوں کے پورے علاقے کو تباہ کر دیا اور
حصصون تمر میں آباد یوں امور کو شکستبھی دی۔

وقتاُس8 سدوم، عمورہ، ادمہ، ضبوئیم اور بالع یعنی
ُضغر کے بادشاہ اُن سے لڑنے کے لئے ِسّدیم کی وادی
میں جمع ہوئے۔ 9 اِن پانچ بادشاہوں نے عیلام کے

بادشاہ کدرلاعُمر، جوئیم کے بادشاہ تِدعال، ِسنعار کے
بادشاہ امرافِل اور اِلاسر کے بادشاہ یوک ار کا مقابلہ
کیا۔ 10 اِس وادی میں تارکول کے متعدد گڑھے تھے۔
جب باغی بادشاہ شکست کھا کر بھاگنے لـگے تو سدوم
اور عمورہ کے بادشاہ اِن گڑھوں میں گر گئے جبکہ باقی
تین بادشاہ بچ کر پہاڑی علاقے میں فرار ہوئے۔ فتح11
مند بادشاہ سدوم اور عمورہ کا تمام مال تمام والیکھانے
لُوٹسمیتچیزوں ابرام12دیئے۔چلواپسکر کا بھتیجا
لوط سدوم میں رہتا تھا، اِس لئے وہ اُسے بھی اُس کی
سمیتملـکیت چھین کر ساتھ لے گئے۔

13 لیکن ایک آدمی نے جو بچ نکلا تھا عبرانی مرد
ابرام پاسکے آ کر اُسے سب کچھ بتا دیا۔ اُس وقت وہ
ممرے درختوںکے پاسکے آباد اموریممرےتھا۔ تھا۔
وہ اور اُس کے بھائی اِسکال اور عانیر ابرام کے اتحادی
تھے۔ جب14 ابرام کو پتا چلا کہ بھتیجے کو گرفتار
کر لیا گیا ہے تو اُس نے اپنے گھر میں پیدا ہوئے تمام
جنگ آزمودہ غلاموں جمعکو کر دشمنتکدانکے کا
تعاقب کیا۔ اُس کے ساتھ 318 افراد تھے۔ وہاں15 اُس
نے اپنے بندوں کو گروہوں میں تقسیم کر راتکے کے
دشمنوقت پر حملہ کیا۔ شکستدشمن کھا بھاگکر گیا
اور ابرام دمشقنے میںشمالکے واقع اُستکخوبہ کا
تعاقب کیا۔ 16 وہ اُن سے لُوٹا ہوا تمام واپسمال لے آیا۔
لوط، اُس کی جائیداد، عورتیں اور باقی قیدی بھی دشمن
قبضےکے سے بچ نکلے۔

ـِک مَل صدق، سالم کا بادشاہ
جب17 ابرام کدرلاعُمر اور اُس کے اتحادیوں پر فتح

پانے واپسبعدکے پہنچا تو سدوم کا بادشاہ اُس سے ملنے
لئےکے آیا۔میںَسویوادٔی بادشاہکلآجاِسے) کی
وادی کہا 18(ہے۔جاتا سالم ـِکبادشاہکا بھیصدقمَل
وہاں پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ روٹی اور َمے لے آیا۔ ـِک مَل
صدق الله تعالیٰ کا امام تھا۔ 19 اُس نے ابرام کو برکت
دے کر کہا، ابرام” پر الله تعالیٰ برکتکی ہو، آسمانجو
و زمین کا خالق ہے۔ 20 الله مبارکتعالیٰ جسہو نے
دشمنوںتیرے تیرےکو میںہاتھ کر دیا ابرام“ہے۔ نے
اُسے تمام مال کا دسواں حصہ دیا۔
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21 سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا، مجھے”

واپسلوگمیرے کر دیں اور باقی چیزیں پاساپنے رکھ
“لیں۔ لیکن22 ابرام نے اُس سے کہا، مَیں” نے رب
سے قَسم کھائی ہے، الله تعالیٰ سے جو آسمان و زمین کا
خالق ہے 23 کہ مَیں اُس میں سے کچھ نہیں لوں گا جو
آپ کا ہے، چاہے وہ دھاگا یا جوتی کا تسمہ ہی کیوں
نہ ہو۔ ایسا نہ ہو آپکہ کہیں، مَیں’ ابرامنے دولتکو
مند بنا دیا ‘ہے۔ 24 سوائے اُس کھانے کے میرےجو
آدمیوں میںراستےنے کھایا کروںنہیںقبولکچھمَیںہے
گا۔ اتحادیمیرےلیکن عانیر، اِسکال ممرےاور ضرور
اپنا اپنا حصہ “لیں۔

15
ابرام کے ربساتھ کا عہد

اِس1 کے بعد رب یا رو میں ابرام سے ہم کلام مَیںڈر۔متابرام،”ہوا، تیریہی سپر مَیںہوں، ہی بہتتیرا
بڑا اجر “ہوں۔

لیکن2 ابرام اعتراضنے رباے”کیا، قادرِ مطلق،
تُو مجھے دےکیا گا ہاںمیرےتکابھیجبکہ کوئی بچہ
نہیں ہے اور اِلی عزر میراثمیریدمشقی پائے گا۔ 3 تُو
مجھےنے اولاد نہیں بخشی، اِس لئے میرے گھرانے کا
نوکر وارثمیرا ہو “گا۔ تب4 ابرام کو الله ایکسے اَور
کلام ملا۔ یہ” آدمی اِلی عزر تیرا وارث نہیں ہو گا بلـکہ
تیرا اپنا ہی بیٹا تیرا وارث ہو “گا۔ رب5 نے اُسے باہر
لے جا کر کہا، آسمان” دیکھطرفکی اور ستاروں کو
گننے کی کوشش کر۔ تیری اولاد اِتنی ہی بےشمار ہو
“گی۔

ابرام6 ربنے پر بھروسا اِسرکھا۔ بنا پر الله اُسےنے
راست باز قرار دیا۔

7 ربپھر اُسنے سے ہوںربمَیں”کہا، تجھےجو
کسدیوں کے اُور سے یہاں لے آیا تاکہ تجھے یہ ملـک
میراث دےمیں “دوں۔ 8 ابرام نے پوچھا، رباے”
قادرِ مطلق، مَیں کس طرح جانوں کہ اِس ملـک پر
قبضہ کروں “گا؟ جواب9 ربمیں نے کہا، میرے”
حضور ایک تین سالہ گائے، ایک تین سالہ بکری اور
تینایک سالہ مینڈھا قمریایکآ۔لے ایکاور کبوتر کا
بھیبچہ “آنا۔لے ابرام10 نے ایسا ہی کیا اور پھر ایکہر
جانور کو کاٹمیںحصوںدو کر اُن دوسرےایککو

کے منے آ منے سا رکھ دیا۔ لیکن پرندوں کو اُس نے سالم
ہنے ر دیا۔ پرندےشکاری11 اُن پر اُترنے لـگے، لیکن
ابرام اُنہیں بھگاتا رہا۔

سورججب12 ڈوبنے لگا تو ابرام پر گہری نیند طاری
ہوئی۔ اُس پر دہشت اور اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔
13 ربپھر اُسنے سے کہا، جان” لے تیریکہ اولاد
ملـکایسے میں رہے گی جو اُس کا نہیں ہو گا۔ وہاں
وہ اجنبی اور غلام ہو اورگی، اُس بہتتکسال400پر
ظلم کیا گا۔جائے لیکن14 مَیں اُس قوم کروںعدالتکی
جسگا نے اُسے غلام بنایا ہو گا۔ اِس کے بعد وہ بڑی
دولت پا کر اُس ملـک سے نکلیں گے۔ 15 تُو خود عمر
رسیدہ ہو کر سلامتی کے ساتھ انتقال کر کے اپنے باپ
دادا سے جا ملے گا اور دفنایا جائے گا۔ تیری16 اولاد
کی چوتھی پشت غیروطن سے واپس آئے گی، کیونکہ
یوںمَیںتکوقتاُس امور برداشتکو لیکنگا۔کروں
آخرکار اُن کے گناہ اِتنے سنگین ہو جائیں گے کہ مَیں
اُنہیں ملـِک کنعان نکالسے دوں “گا۔

غروبسورج17 ہوا۔ اندھیرا چھا ایکاچانکگیا۔
دھواں دار تنور ایکاور بھڑکتی ہوئی مشعل نظر آئی اور
جانوروں کے دو دو ٹکڑوں بیچکے میں سے گزرے۔

18 اُس وقت رب نے ابرام کے ساتھ عہد کیا۔ اُس
نے کہا، مَیں” ملـکیہ مصر کی سرحد تکفراتسے
تیری اولاد کو دوں گا، 19 اگرچہ ابھی تک اِس میں
قینی، قنِزّی، قدمونی، ِحتّی،20 فرِزّی، رفائی، اموری،21
جرجاسیکنعانی، اور یبوسی آباد “ہیں۔

16
ہاجرہ اور اسمٰعیل

ابرامتکاب1 بیویکی سارئی نہیںبچہکوئیکے ہوا
اُنہوںلیکنتھا۔ جستھیرکھیلونڈیمصریایکنے
نامکا ابرامنےسارئیدنایکاور2تھا،ہاجرہ بچےمجھےنےرب”کہا،سے پیدا محرومسےکرنے اِسہے،رکھا
لئے لونڈیمیری ساتھکے ہم بستر ہوں۔ شاید مجھے اُس
معرفتکی بچہ مل “جائے۔
ابرام نے سارئی کی بات مان لی۔ 3 چنانچہ سارئی

نے اپنی مصری لونڈی ہاجرہ کو اپنے شوہر ابرام کو
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دے دیا تاکہ وہ اُس کی بیوی بن جائے۔ اُس وقت
ابرام کو کنعان میں بستے دسہوئے سال ہو گئے تھے۔
4 ابرام ہاجرہ سے ہم بستر ہوا تو وہ اُمید سے ہو گئی۔
جب ہاجرہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ اپنی مالـکن کو حقیر
جاننے لـگی۔ تب5 سارئی نے ابرام سے کہا، جو” ظلم
مجھ پر کیا جا رہا ہے وہ آپ ہی پر آئے۔ مَیں نے خود
اِسے آپ کے بازوؤں میں دے دیا تھا۔ اب جب اِسے
معلوم ہوا ہے اُمیدکہ سے ہے تو مجھے حقیر جاننے لـگی
میرےربہے۔ اور آپ کے درمیان فیصلہ “کرے۔
6 ابرام نے جواب دیا، دیکھو،” یہ تمہاری لونڈی ہے
تمہارےاور اختیار میں ہے۔ جو تمہارا جی چاہے اُس
کے ساتھ “کرو۔
اِس پر سارئی اُس سے اِتنا بُرا سلوک کرنے لـگی

کہ ہاجرہ فرار ہو گئی۔ رب7 کے فرشتے کو ہاجرہ
یگستان ر کے اُس چشمے کے قریب ملی جو ُشور کے
راستے پر ہے۔ اُس8 سارئی”کہا،نے لونڈیکی ہاجرہ،
تُو کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی “ہے؟ ہاجرہ
فرارسےسارئیمالـکناپنیمَیں”دیا،جوابنے رہیہو
فرشتےکےرب9“ہوں۔ مالـکناپنی”کہا،سےاُسنے
واپسپاسکے چلی جا اور اُس تابعکے رہ۔ تیریمَیں10
اولاد اِتنی بڑھاؤں گا کہ اُسے گنا نہیں جا سکے “گا۔
رب11 کے فرشتے نے مزید کہا، تُو” اُمید سے ہے۔
ایک بیٹا پیدا ہو گا۔ اُس کا نام اسمٰعیل یعنی الله’ سنتا
‘ہے رکھ، تیریمیںمصیبتنےربکیونکہ آواز سنی۔
12 وہ جنگلی گدھے کی مانند ہو گا۔ اُس کا ہاتھ ہر
ایک خلافکے اور ایکہر کا ہاتھ اُس خلافکے
ہو گا۔ توبھی وہ اپنے تمام بھائیوں کے منے سا آباد رہے
“گا۔

رب13 اُسکے کے باتساتھ کرنے کے بعد ہاجرہ
نے اُس کا نام اتا’ ایل ‘روئی یعنی تُو’ ایک معبود ہے
مجھےجو دیکھتا ‘ہے رکھا۔ اُس نے کہا، کیا” مَیں نے
واقعی اُس کے پیچھے دیکھا جسہے نے مجھے دیکھا
“ہے؟ 14 اِس لئے اُس جگہ کے کنوئیں کا نام بیر لحی
روئی یعنی اُس’ زندہ ہستی کا کنواں جو مجھے دیکھتا
‘ہے پڑ گیا۔ قادسوہ اور برد درمیانکے واقع ہے۔

15 واپسہاجرہ گئی، اور اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ ابرام

اُسنے کا نام اسمٰعیل رکھا۔ وقتاُس16 سال86ابرام
کا تھا۔

17
عہد کا :نشان ختنہ

جب1 ابرام 99 سال کا تھا تو رب اُس پر ظاہر ہوا۔
اُس نے کہا، مَیں” الله قادرِ مطلق میرےہوں۔ حضور
چلتا رہ اور بےالزام ہو۔ 2 مَیں تیرے ساتھ اپنا عہد
باندھوں گا اور تیری اولاد کو بہت ہی یادہ ز بڑھا دوں
“گا۔

3 ابرام منہ کے بل گر گیا، اور الله نے اُس سے کہا،
4 تیرےمیرا” ساتھ عہد ہے کہ تُو بہت قوموں کا باپ
ہو گا۔ سےاب5 تُو ابرام یعنی نہیں‘باپعظیم’ کہلائے
گا بلـکہ تیرا نام ابراہیم یعنی بہت’ قوموں ‘باپکا ہو گا۔
کیونکہ مَیں نے تجھے بہت قوموں کا باپ بنا دیا ہے۔
مَیں6 بہتتجھے ہی یادہ ز بخشاولاد دوں گا، اِتنی کہ
قومیں بنیں تجھگی۔ سے بادشاہ بھی نکلیں گے۔ مَیں7 اپنا
عہد تیرے اور تیری اولاد کے ساتھ نسل در نسل قائم
کروں ایکگا، ابدی جسعہد مطابقکے مَیں تیرا اور
تیری اولاد کا ہوںخدا گا۔ 8 تُو وقتاِس ملـِک کنعان
میں پردیسی ہے، لیکن مَیں ملـکپورےاِس کو تجھے
اور تیری اولاد کو دیتا ہوں۔ یہ ہمیشہ تک اُن کا ہی
رہے گا، اور مَیں اُن کا خدا ہوں “گا۔

9 الله نے ابراہیم سے یہ بھی کہا، تجھے” اور تیری
اولاد نسلکو پوریشرائطکیعہدمیرےنسلدر کرنی
ہیں۔ اِس10 ایککی شرط یہ ہے کہ ایکہر مرد کا
ختنہ کیا جائے۔ 11 اپنا ختنہ کراؤ۔ آپسہمارےیہ کے
عہد نشانظاہریکا ہو گا۔ لازم12 کہہے تُو تیریاور
اولاد نسل در نسل اپنے ایکہر بیٹے کا آٹھویں دن ختنہ
کروائیں۔ یہ اصول اُس پر بھی لاگو ہے تیرےجو گھر
میں رہتا ہے لیکن تجھ سے رشتہ نہیں رکھتا، چاہے وہ
گھر میں پیدا ہوا ہو یا کسی اجنبی سے خریدا گیا ہو۔
13 گھر کے ایکہر مرد کا ختنہ کرنا لازم ہے، خواہ
وہ گھر میں پیدا ہوا ہو یا کسی اجنبی سے خریدا گیا ہو۔
یہ باتاِس نشانکا ہو گا کہ ہمیشہعہدساتھتیرےمیرا
تک قائم رہے گا۔ جس14 مرد کا ختنہ نہ کیا گیا اُسے
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اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے گا، کیونکہ اُس نے
میرے عہد پوریشرائطکی نہ “کیں۔

15 الله نے ابراہیم سے یہ بھی کہا، اپنی” بیوی سارئی
کا نام بھی بدل ابدینا۔ اُسسے کا نام سارئی نہیں بلـکہ
سارہ یعنی شہزادی ہو گا۔ مَیں16 برکتاُسے بخشوں گا
اُستجھےاور معرفتکی بیٹا مَیںگا۔دوں تکیہاںاُسے
برکت دوں گا کہ اُس قومیںسے بلـکہ قوموں کے بادشاہ
نکلیں “گے۔

17 ابراہیم منہ بلکے گر گیا۔ لیکن دل میںدلہی وہ
ہنس پڑا اور سوچا، طرحکسیہ” ہو سکتا مَیںہے؟ تو
100 سال کا ہوں۔ ایسے آدمی کے ہاں طرحکسبچہ
پیدا ہو سکتا اورہے؟ جیسیسارہ عمر عورترسیدہ کے
بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اُس کی عمر تو 90
سال “ہے۔ اُس18 نے الله سے اسمٰعیلہاں،”کہا، ہی
تیرے منے سا جیتا “رہے۔

19 الله نے کہا، نہیں،” تیری بیوی سارہ کے ہاں
بیٹا پیدا ہو گا۔ تُو اُس کا نام اسحاق یعنی وہ’ ہنستا ‘ہے
رکھنا۔ مَیں اُس کے اور اُس کی اولاد کے ساتھ ابدی
عہد باندھوں گا۔ 20 مَیں اسمٰعیل کے سلسلے میں بھی
تیری درخواست پوری کروں گا۔ مَیں اُسے بھی برکت
دے کر پھلنے لنے پھو دوں گا اور اُس کی بہتاولاد ہی
یادہ ز بڑھا دوں گا۔ وہ بارہ رئیسوں کا باپ ہو گا، اور
مَیں اُس بڑیایکمعرفتکی بناؤںقوم لیکن21گا۔ میرا
عہد اسحاق کے ساتھ ہو گا، جو ایکعین سال کے بعد
سارہ ہاںکے پیدا ہو “گا۔

الله22 کی ابراہیم باتساتھکے ختم ہوئی، اور وہ اُس
پاسکے آسمانسے پر چلا گیا۔

اُسی23 دن ابراہیم نے الله کا حکم پورا کیا۔ اُس نے
گھر کے ایکہر مرد کا ختنہ کروایا، اپنے بیٹے اسمٰعیل
کا بھی اور اُن کا بھی جو اُس کے گھر میں ہتے ر لیکن
اُس سے رشتہ نہیں رکھتے تھے، چاہے وہ اُس کے گھر
میں پیدا ہوئے تھے خریدےیا گئے تھے۔ 24 ابراہیم 99
سال کا تھا جب اُس کا ختنہ ہوا، 25 جبکہ اُس کا بیٹا
سال13اسمٰعیل کا تھا۔ دونوں26 کا اُسیختنہ دن ہوا۔
ساتھ27 ساتھ گھرانے تمامکے باقی مردوں کا ختنہ بھی

ہوا، بشمول اُن کے جن کا ابراہیم کے ساتھ رشتہ نہیں
تھا، چاہے وہ گھر میں پیدا ہوئے یا کسی اجنبی سے
خریدے گئے تھے۔

18
ممرے میں ابراہیم کے تین مہمان

ممرےربدنایک1 درختوںکے پاسکے ابراہیم پر
ظاہر ہوا۔ ابراہیم اپنے خیمے دروازےکے پر بیٹھا تھا۔
عروجگرمیکیدن پر تھی۔ اچانک2 اُس نے دیکھا کہ
تین میرےمرد منے ہیں۔کھڑےسا اُنہیں دیکھتے ہی وہ
خیمے سے اُن سے ملنے کے لئے دوڑا اور منہ کے بل گر
کر سجدہ کیا۔ اُس3 نے میرے”کہا، آقا، اگر مجھ آپپر
کے کرم کی نظر ہے تو آگے نہ بڑھیں بلـکہ کچھ دیر اپنے
بندے 4ٹھہریں۔گھرکے اجازتاگر ہو پانیکچھمَیںتو
لے آؤں تاکہ آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے سائے
میں آرام کر سکیں۔ ساتھ5 ساتھ مَیں آپ کے لئے تھوڑا
بہت کھانا بھی لے آؤں تاکہ آپ تقویت پا کر آگے بڑھ
سکیں۔ مجھے یہ کرنے دیں، آپکیونکہ اپنے خادم کے
گھر آ گئے اُنہوں“ہیں۔ نے ٹھیک”کہا، کچھجوہے۔
تُو نے کہا ہے وہ “کر۔

6 ابراہیم خیمے کی طرف دوڑ کر سارہ پاسکے آیا
اور کہا، جلدی” !کرو 16 کلو گرام بہترین میدہ لے
اور اُسے گوندھ روٹیاںکر “بنا۔ 7 پھر بھاگوہ بَیلوںکر
پاسکے پہنچا۔ اُن میں سے اُس ایکنے موٹا تازہ بچھڑا
چن جسلیا گوشتکا نرم تھا اور اُسے اپنے نوکر کو دیا
جس جلدینے سے اُسے تیار کیا۔ جب8 کھانا تیار تھا
تو ابراہیم نے اُسے لے کر لسی اور دودھ کے ساتھ اپنے
مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ وہ کھانے لـگے اور ابراہیم
اُن کے منے درختسا کے سائے میں کھڑا رہا۔

9 اُنہوں نے پوچھا، تیری” بیوی سارہ کہاں “ہے؟
اُس نے جواب دیا، خیمے” “میں۔ رب10 نے ایکعین”کہا، سال کے بعد واپسمَیں آؤں گا تو تیری بیوی
سارہ کے بیٹا ہو “گا۔
سارہ یہ باتیں سن رہی تھی، کیونکہ وہ اُس پیچھےکے

خیمے دروازےکے پاسکے تھی۔ بیویمیاںدونوں11
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بوڑھے تھےچکےہو اور سارہ اُس عمر تھیچکیگزرسے
میںجس عورتوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اِس12 لئے
سارہ اندر ہی اندر ہنس پڑی اور سوچا، یہ” کیسے ہو
سکتا ہے؟ کیا جب مَیں بُڑھاپے کے باعث گھسے پھٹے
لباس کی مانند ہوں تو جوانی جوبنکے لطفکا اوراُٹھاؤں؟ میرا شوہر بھی بوڑھا “ہے۔

رب13 نے ابراہیم سے پوچھا، سارہ” کیوں ہنس
رہی ہے؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے، کیا’ واقعی میرے
بچہہاں پیدا ہو گا اِتنیمَیںجبکہ عمر 14‘ہوں؟رسیدہ کیا
رب کے لئے کوئی کام ناممکن ایکہے؟ سال کے بعد
وقتمقررہ پر واپسمَیں آؤں گا تو سارہ کے بیٹا ہو “گا۔
15 سارہ ڈر گئی۔ اُس نے جھوٹ بول کر انکار مَیں”کیا، ہنسنہیں رہی “تھی۔
رب نے کہا، نہیں،” تُو ہنسضرور رہی “تھی۔
ابراہیم سدوم کے لئے منت کرتا ہے

16 پھر مہمان اُٹھ کر روانہ ہوئے اور نیچے وادی میں
سدوم کی طرف دیکھنے لـگے۔ ابراہیم اُنہیں رُخصت
کرنے کے لئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ رب17 دلنے
میں مَیں”کہا، ابراہیم رکھوںچھپائےکیوںکاموہسے
مَیںجو کرنے کے لئے جا رہا ہوں؟ اِسی18 سے ایکتو
بڑی طاقتاور ور قوم نکلے گی اور اِسی سے مَیں دنیا کی
قوموںتمام اُسی19گا۔دوںبرکتکو مَیںکو لیاچننے
تاکہہے وہ اپنی اولاد اور اپنے بعد کوگھرانےکے حکم
دے کہ وہ رب کی راہ پر چل کر راست اور منصفانہ
کام کریں۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کریں تو رب ابراہیم کے
ساتھ اپنا وعدہ کرےپورا “گا۔

20 ربپھر نے کہا، سدوم” اور عمورہ بدیکی کے
باعث لوگوں کی آہیں بلند ہو رہی ہیں، کیونکہ اُن سے
بہت سنگین گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ 21 مَیں اُتر کر اُن
پاسکے جا رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ یہ الزام واقعی سچ
ہیں جو تکمجھ پہنچے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مَیں جاننایہ چاہتا “ہوں۔

دوسرے22 دو آدمی سدوم کی طرف آگے نکلے
جبکہ رب کچھ دیر کے لئے وہاں ٹھہرا رہا اور ابراہیم
اُس کے منے سا کھڑا رہا۔ 23 پھر اُس نے قریب آ کر
اُس باتسے کی، کیا” تُو راست بازوں کو بھی شریروں

کے ساتھ تباہ دےکر گا؟ 24 ہو سکتا ہے کہ شہر میں
راست50 باز ہوں۔ کیا تُو پھر بھی شہر کو برباد دےکر
گا اور اُسے 50اُن سببکے معافسے کرےنہیں گا؟
25 یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تُو بےقصوروں شریروںکو
کے ہلاکساتھ کر دے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ نیکتُو
اور شریر لوگوں ایکسے سلوکجیسا کرے۔ کیا لازم
نہیں پوریکہ دنیا انصافمنصفکا “کرے؟

26 رب نے جواب دیا، اگر” مجھے شہر میں 50
راست باز مل جائیں تو اُن سببکے سے تمام معافکو
کر دوں “گا۔

27 ابراہیم نے کہا، مَیں” معافی چاہتا ہوں کہ مَیں
ربنے باتسے کرنے جرأتکی کی ہے اگرچہ مَیں
خاک اور راکھ ہی ہوں۔ 28 لیکن ہو سکتا ہے کہ
راست45صرف باز اُس میں ہوں۔ کیا تُو پھر بھی اُن پانچ
لوگوں کی کمی سببکے پورےسے شہر کو کرےتباہ
اُس“گا؟ اگر”کہا،نے جائیںملبھی45مجھے تو اُسے
باد بر نہیں کروں “گا۔

29 ابراہیم نے اپنی بات جاری رکھی، اور” اگر
لوگنیک40صرف ہوں رب“تو؟ نے کہا، مَیں” اُن
40 سببکے اُنہیںسے چھوڑ دوں “گا۔

30 ابراہیم نے کہا، رب” غصہ نہ کرے کہ مَیں
ایک دفعہ اَور بات کروں۔ شاید وہاں صرف 30
“ہوں۔ اُس جوابنے دیا، پھر” بھی اُنہیں چھوڑ دوں
“گا۔

31 ابراہیم نے کہا، مَیں” معافی چاہتا ہوں کہ مَیں
ربنے باتسے کرنے جرأتکی کی ہے۔ صرفاگر
20 پائے “جائیں؟ رب نے کہا، مَیں” 20 کے سبب
سے شہر کو برباد کرنے سے باز رہوں “گا۔

32 ابراہیم آخریایکنے باتدفعہ کی، غصہرب”
کرےنہ اگر ایکمَیں اَور باتبار کروں۔ شاید اُس میں
صرف 10 پائے “جائیں۔ رب نے کہا، مَیں” اُسے اُن
لوگوں10 سببکے بھیسے باد بر نہیں کروں “گا۔

33 اِن باتوں کے رببعد چلا گیا اور ابراہیم اپنے گھر
لوٹکو آیا۔

19
سدوم اور عمورہ کی تباہی
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1 شام وقتکے یہ دو فرشتے سدوم پہنچے۔ لوط شہر

دروازےکے پر بیٹھا تھا۔ جب اُس نے اُنہیں دیکھا تو
کھڑے ہو کر اُن سے ملنے گیا اور منہ بلکے گر کر سجدہ
کیا۔ 2 اُس نے کہا، صاحبو،” اپنے بندے کے گھر
تشریف لائیں تاکہ پاؤںاپنے دھو راتکر ٹھہریںکو اور
پھر کل سویرےصبح اُٹھ کر اپنا سفر جاری “رکھیں۔
اُنہوں نے کہا، باتکوئی” نہیں، چوکہم میں رات
گزاریں “گے۔ لیکن3 لوط نے اُنہیں بہت مجبور کیا، اور
آخرکار وہ اُس ساتھکے اُس کے گھر آئے۔ اُس نے اُن
کے لئے کھانا پکایا اور بےخمیری روٹی بنائی۔ پھر اُنہوں
نے کھانا کھایا۔

4 وہ ابھی سونے کے لئے لیٹے نہیں تھے کہ شہر کے
جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک تمام مردوں نے لوط
کے گھر کو لیا۔گھیر اُنہوں5 دےآوازنے لوطکر سے
ہیںکہاںآدمیوہ”کہا، راتجو پاستیرےوقتکے
آئے؟ اُن کو باہر لے آ تاکہ ہم اُن ساتھکے کاریحرام
“کریں۔

لوط6 اُن سے ملنے باہر گیا۔ اُس نے پیچھےاپنے دروازہ
بند کر لیا 7 اور کہا، میرے” بھائیو، متایسا ایسیکرو،
بدکاری نہ کرو۔ میریدیکھو،8 بیٹیاںکنواریدو ہیں۔
اُنہیں مَیں تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں۔ پھر جو جی
چاہے اُن ساتھکے لیکنکرو۔ اِن آدمیوں کو چھوڑ دو،
کیونکہ میرےوہ مہمان “ہیں۔

9 اُنہوں نے کہا، راستے” سے ہٹ !جا دیکھو، یہ
شخص جب ہمارے پاس آیا تھا تو اجنبی تھا، اور اب
یہ ہم پر حاکم بننا چاہتا ہے۔ اب تیرے ساتھ اُن سے
یادہ ز “گے۔کریںسلوکبُرا وہ اُسے مجبور کرتےکرتے
دروازے کو توڑنے کے لئے آگے بڑھے۔ لیکن10 عین
وقت پر اندر کے آدمی لوط کو پکڑ کر اندر لے آئے، پھر
دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اُنہوں11 چھوٹوںنے لےسے
کر بڑوں تک باہر کے تمام آدمیوں کو اندھا کر دیا، اور
دروازےوہ کو ڈھونڈتے تھکڈھونڈتے گئے۔

12 دونوں آدمیوں نے لوط سے کہا، کیا” تیرا کوئی
اَور رشتے دار اِس شہر میں رہتا ًہے، مثلا کوئی داماد
یا بیٹا بیٹی؟ سب کو ساتھ لے کر یہاں سے چلا جا،
13 کیونکہ ہم یہ مقام تباہ کرنے کو ہیں۔ اِس کے
باشندوں کی بدی کے باعث لوگوں کی آہیں بلند ہو کر

رب کے حضور پہنچ گئی ہیں، اِس لئے اُس نے ہمیں
اِس کو تباہ کرنے کے لئے بھیجا “ہے۔

لوط14 گھر سے نکلا اور اپنے دامادوں سے بات
کی جن کا اُس کی بیٹیوں کے ساتھ رشتہ ہو چکا تھا۔
اُس نے کہا، جلدی” کرو، اِس جگہ سے نکلو، کیونکہ
رب اِس شہر کو تباہ کرنے کو “ہے۔ لیکن اُس کے
دامادوں نے اِسے مذاق ہی سمجھا۔

جب15 پَو پھٹنے لـگی تو دونوں آدمیوں نے لوط کو
بہت سمجھایا اور کہا، جلدی” !کر اپنی بیوی اور دونوں
بیٹیوں کو ساتھ لے کر چلا جا، ورنہ جب شہر کو سزا
دی گیجائے تو تُو ہلاکبھی ہو “گا۔جائے توبھی16
وہ جھجکتا رہا۔ آخرکار دونوں نے لوط، اُس کی بیوی
اور بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ کر اُنہیں شہر کے تکباہر پہنچا
دیا، ربکیونکہ لوطکو ترسپر آتا تھا۔

جوں17 ہی وہ اُنہیں باہر لے آئے اُن میں ایکسے
نے کہا، اپنی” جان بچا کر چلا جا۔ پیچھے مُڑ کر نہ
دیکھنا۔ میدان میں کہیں نہ ٹھہرنا بلـکہ پہاڑوں میں پناہ
لینا، ورنہ ہلاکتُو ہو جائے “گا۔

لیکن18 لوط نے اُن سے کہا، میرےنہیں” آقا، ایسا
نہ ہو۔ بندےتیرے19 کو تیری نظرِ کرم حاصل ہوئی
ہے اور تُو نے میری جان بچانے میں بہت مہربانی کر
دکھائی ہے۔ لیکن مَیں پہاڑوں میں پناہ نہیں لے سکتا۔
وہاں پہنچنے سے پہلے یہ مصیبت مجھ پر پڑےآن گی اور
مَیں ہلاک ہو جاؤں گا۔ 20 دیکھ، قریب ہی ایک
چھوٹا قصبہ ہے۔ وہ نزدیکاِتنا ہے کہ مَیں طرفاُس
ہجرت کر سکتا وہاںمجھےہوں۔ پناہ لینے وہدے۔ چھوٹا
ہی ہے، نا؟ پھر میری جان بچے “گی۔

21 اُس نے کہا، چلو،” ٹھیک ہے۔ تیری یہ
درخواست بھی منظور مَیںہے۔ یہ قصبہ تباہ نہیں کروں
گا۔ بھاگلیکن22 وہاںکر پناہ لے، تکجبکیونکہ
تُو وہاں پہنچ نہ جائے مَیں کچھ نہیں کر “سکتا۔ اِس لئے
قصبے کا نام ُضغر یعنی چھوٹا ہے۔

لوطجب23 ُضغر پہنچا تو سورج نکلا ہوا تھا۔ تب24
رب نے آسمان سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور
آگ برسائی۔ یوں25 اُس نے پورےاُس میدان کو اُس
کے شہروں، باشندوں اور تمام یالی ہر سمیت تباہ کر دیا۔
لیکن26 فرار لوطوقتہوتے بیویکی پیچھےنے مُڑ کر
دیکھا تو ًوہ نمکفورا کا ستون بن گئی۔
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27 ابراہیم صبح سویرے اُٹھ کر اُس جگہ واپس آیا

جہاں منےکےربکلوہ سا کھڑا ہوا تھا۔ اُسجب28
نیچےنے سدوم، عمورہ وادیپوریاور طرفکی نظر کی
تو وہاں سے بھٹے کا سا دھواں اُٹھ رہا تھا۔

29 یوں الله نے ابراہیم کو یاد کیا جب اُس نے اُس
میدان کے شہر تباہ کئے۔ کیونکہ وہ اُنہیں تباہ کرنے سے
پہلے لوط کو جو اُن میں آباد تھا وہاں نکالسے لایا۔

لوط اور اُس کی بیٹیاں
لوط30 اور اُس کی بیٹیاں یادہ ز تکدیر ُضغر میں نہ

ٹھہرے۔ وہ روانہ ہو پہاڑوںکر میں آباد ہوئے، کیونکہ
لوط ُضغر میں ہنے ر سے ڈرتا تھا۔ وہاں اُنہوں ایکنے
غار کو اپنا گھر بنا لیا۔

31 ایک دن بڑی بیٹی نے چھوٹی سے کہا، ابو”
بوڑھا ہے اور یہاں کوئی مرد جسنہیںہے یعےکے ذر
بچےہمارے پیدا ہمآؤ،32سکیں۔ہو ابو کو پلائیں۔َمے
جب وہ نشے میں دُھت ہو تو ہم اُس کے ساتھ ہم بستر
ہو کر اپنے لئے اولاد پیدا کریں تاکہ ہماری نسل قائم
“رہے۔

اُنہوںراتاُس33 نے باپاپنے کو َمے جبپلائی۔
وہ نشے میں تھا تو بڑی بیٹی اندر جا کر اُس کے ساتھ ہم
بستر ہوئی۔ چونکہ ہوشلوط میں نہیں تھا اِس لئے اُسے
کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔ اگلے34 بڑیدن بہن نے چھوٹی
بہن سے کہا، پچھلی” رات مَیں ابو سے ہم بستر ہوئی۔
راتآجآؤ، اُسےہمکو دوبارہ نشےوہجبپلائیں۔َمے
دُھتمیں ہو تو تم اُس کے ساتھ ہم بستر ہو کر اپنے لئے
اولاد پیدا کرنا تاکہ ہماری نسل قائم “رہے۔ 35 چنانچہ
اُنہوں نے اُس رات بھی اپنے باپ کو َمے پلائی۔ جب
وہ نشے میں تھا تو چھوٹی بیٹی اُٹھ کر اُس کے ساتھ ہم
بستر ہوئی۔ اِس بار بھی وہ ہوش میں نہیں تھا، اِس لئے
اُسے کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔

یوں36 لوط کی بیٹیاں باپاپنے سے اُمید سے ہوئیں۔
بڑی37 بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام
موآب رکھا۔ اُس سے موآبی نکلے ہیں۔ 38 چھوٹی بیٹی
کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام بن عمی
رکھا۔ اُس سے عمونی نکلے ہیں۔

20
ابراہیم اور ـِکابی مَل

1 ابراہیم وہاں جنوبسے طرفکی نجبدشِت میں
چلا گیا قادساور اور ُشور کے درمیان جا بسا۔ کچھ دیر
لئےکے وہ میںجرار لیکنٹھہرا، اجنبی سے۔حیثیتکی
وہاں2 اُس لوگوںنے کو بہنمیریسارہ”بتایا، “ہے۔
اِس لئے جرار کے بادشاہ ـِکابی مَل کسینے کو بھجوا
دیا کہ اُسے محل میں لے آئے۔

3 لیکن رات کے وقت الله خواب میں ابی ـِک مَل پر
ظاہر ہوا اور کہا، موت” تیرے سر پر کھڑی ہے،
کیونکہ عورتجو تُو اپنے گھر لے آیا شادیوہہے شدہ
“ہے۔

اصل4 میں ـِکابی مَل تکابھی سارہ قریبکے نہیں
گیا تھا۔ اُس نے کہا، میرے” آقا، کیا ایکتُو بےقصور
قوم کو کرےہلاکبھی گا؟ 5 کیا ابراہیم نے مجھ سے
نہیں کہا تھا کہ سارہ میری بہن ہے؟ اور سارہ نے اُس
کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میری نیت اچھی تھی اور مَیں
غلطنے نہیںکام “کیا۔ 6 الله نے ہاں،”کہا، مَیں جانتا
ہوں اِسکہ نیتتیریمیں اچھی تھی۔ اِس لئے مَیں نے
تجھے میرا گناہ کرنے اور اُسے چھونے روکسے دیا۔
عورتاُساب7 کو اُس کے شوہر واپسکو کر دے،
کیونکہ وہ نبی ہے تیرےاور لئے کرےدعا گا۔ پھر تُو
نہیں مرے گا۔ لیکن اگر تُو اُسے واپس نہیں کرے گا
تو جان لے کہ تیری اور تیرے لوگوں کی موت “ہے۔یقینی

8 ابی ـِک مَل نے صبح سویرے اُٹھ کر اپنے تمام
کارندوں کو یہ سب کچھ بتایا۔ یہ سن کر اُن پر دہشت
چھا گئی۔ 9 پھر ابی ـِک مَل نے ابراہیم کو بُلا کر کہا،
ساتھہمارےنےآپ” کیا کِیا مَیںہے؟ ساتھکےآپنے
کیا غلط کام کیا آپکہ نے مجھے اور میری سلطنت کو
اِتنے سنگین جرم میں پھنسا دیا ہے؟ آپسلوکجو نے
ساتھہمارے کر دکھایا ساتھکےشخصبھیکسیوہہے
نہیں کرنا ہئے۔ چا آپ10 نے یہ کیوں “کیا؟

11 ابراہیم جوابنے مَیں”دیا، نے میںدلاپنے کہا
کہ یہاں لوگکے الله کا خوف نہیں رکھتے ہوں گے،
اِس لئے وہ میری بیوی کو حاصل کرنے کے لئے مجھے
قتل دیںکر گے۔ میںحقیقت12 بہنمیریوہ بھی ہے۔



پَیدایش 20:13 19 پَیدایش 21:21

وہ میرے باپ کی بیٹی ہے اگرچہ اُس کی اور میری
ماں فرق ہیں۔ یوں مَیں اُس شادیسے کر سکا۔ 13 پھر
جب الله نے ہونے دیا کہ مَیں اپنے باپ کے گھرانے
سے نکل کر اِدھر اُدھر پھروں تو مَیں نے اپنی بیوی سے
کہا، مجھ’ پر یہ مہربانی میرےجائیںہمبھیجہاںکہکر
بارے میں کہہ دینا کہ وہ میرا بھائی “۔‘ہے

14 پھر ابی ـِک مَل نے ابراہیم کو یاں، بکر بھیڑ
گائےبَیل، غلام اور دےلونڈیاں کر اُس بیویکی سارہ
کو اُسے واپس کر دیا۔ 15 اُس نے کہا، میرا” ملـک
آپ کے لئے کھلا ہے۔ جہاں جی چاہے اُس میں
جا “بسیں۔ 16 سارہ سے اُس نے کہا، مَیں” آپ کے
بھائی چاندیکو کے ہزار ِسکے دیتا ہوں۔ اِس آپسے
اور آپ کے لوگوں کے منے سا آپ کے ساتھ کئے گئے
ناروا سلوک کا ازالہ ہو اور آپ کو بےقصور قرار دیا
“جائے۔

تب17-18 ابراہیم نے الله سے دعا کی اور الله نے ابی
ـِک، مَل اُس کی بیوی اور اُس کی لونڈیوں کو شفا دی،
ربکیونکہ ـِکابینے مَل کے گھرانے کی تمام عورتوں
کو سارہ بانجھسےسببکے بنا دیا تھا۔ ابلیکن اُن کے
ہاں دوبارہ بچے پیدا ہونے لـگے۔

21
اسحاق پیدائشکی

ربتب1 نے سارہ کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا اُس
نے فرمایا تھا۔ جو وعدہ اُس سارہنے بارےکے میں کیا
تھا اُسے اُس نے پورا کیا۔ 2 وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا
ہوا۔ عین اُس وقت بوڑھے ابراہیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا
جو الله نے مقرر کر کے اُسے بتایا تھا۔

3 ابراہیم نے اپنے اِس بیٹے کا نام اسحاق یعنی وہ’ ہنستا
‘ہے رکھا۔ جب4 اسحاق آٹھ دن کا تھا تو ابراہیم نے
اُس کا ختنہ طرحجسکرایا، الله نے اُسے حکم دیا تھا۔
اسحاقجب5 پیدا ہوا وقتاُس سال100ابراہیم تھا۔کا
سارہ6 الله”کہا،نے مجھےنے ہنسایا، اور ہر کوئی جو
بارےمیرے میں یہ سنے گا ہنسے گا۔ 7 اِس سے پہلے
کون ابراہیم سے یہ کہنے جرأتکی کر سکتا تھا کہ سارہ

اپنے بچوں دودھکو پلائے گی؟ میرےاباور ہاں بیٹا
پیدا ہوا ہے، اگرچہ ابراہیم بوڑھا ہو گیا “ہے۔

اسحاق8 بڑا ہوتا گیا۔ جب اُس کا دودھ چھڑایا گیا تو
ابراہیم نے اُس کے لئے ضیافتبڑی کی۔

ابراہیم ہاجرہ اور اسمٰعیل کو نکال دیتا ہے
ایک9 دن سارہ نے دیکھا مصریکہ لونڈی ہاجرہ

کا بیٹا اسمٰعیل اسحاق کا مذاق اُڑا رہا ہے۔ 10 اُس نے
ابراہیم سے کہا، اِس” لونڈی اور اُس کے بیٹے کو گھر
سے نکال دیں، کیونکہ وہ میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ
میراث نہیں پائے “گا۔

11 ابراہیم کو بہتباتیہ بُری لـگی۔ آخر اسمٰعیل بھی
اُس کا بیٹا تھا۔ لیکن12 الله اُسنے سے باتجو”کہا،
سارہ نے اپنی لونڈی اور اُس کے بیٹے کے بارے میں
کہی وہہے بُریتجھے نہ لـگے۔ سارہ باتکی مان لے،
تیریکیونکہ نسل اسحاق ہی سے قائم رہے گی۔ لیکن13
اسمٰعیلمَیں ایکبھیسے بناؤںقوم گا، وہکیونکہ تیرا بیٹا
“ہے۔

14 ابراہیم سویرےصبح اُٹھا۔ اُس نے روٹی اور پانی
مشککی ہاجرہ کندھوںکے پر رکھ کر اُسے لڑکے کے
ساتھ گھر سے نکال دیا۔ ہاجرہ چلتے چلتے بیرسبع کے
یگستان ر میں اِدھر اُدھر پھرنے لـگی۔ 15 پھر پانی ختم ہو
گیا۔ ہاجرہ لڑکے کو کسی جھاڑی کے نیچے چھوڑ کر
16 کوئی فٹ300 دُور بیٹھ گئی۔ کیونکہ اُس نے دل
میں مَیں”کہا، اُسے نہیںمرتے “سکتی۔دیکھ وہاںوہ
بیٹھ کر رونے لـگی۔

لیکن17 الله نے بیٹے کی روتی ہوئی آواز سن لی۔ الله
کے فرشتے نے آسمان پر سے پکار کر ہاجرہ باتسے ہاجرہ،”کی، باتکیا متہے؟ ڈر، کیونکہ الله نے لڑکے کا
جو وہاں پڑا ہے رونا سن لیاہے۔ 18 اُٹھ، لڑکے کو اُٹھا
کر اُس کا ہاتھ تھام لے، کیونکہ مَیں اُس بڑیایکسے
قوم بناؤں “گا۔

19 پھر الله نے ہاجرہ کی آنکھیں کھول دیں، اور اُس
کی کنوئیںایکنظر پر پڑی۔ وہاںوہ کومشکاورگئی
پانی سے بھر کر لڑکے کو پلایا۔

الله20 لڑکے تھا۔ساتھکے جوانوہ ہوا اور تیرانداز بن
کر بیابان میں ہنے ر لگا۔ جب21 وہ فاران کے یگستان ر
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میں رہتا تھا تو اُس کی ماں نے عورتمصریایکاُسے
سے بیاہ دیا۔

ـِکابی مَل کے ساتھ عہد
22 اُن دنوں میں ابی ـِک مَل اور اُس کے سپاہ سالار

فیکل نے ابراہیم سے کہا، جو” کچھ بھی آپ کرتے
ہیں الله آپ کے ساتھ ہے۔ اب23 مجھ سے الله کی قَسم
کھائیں آپکہ مجھے اور میری آل اولاد کو دھوکا نہیں
دیں گے۔ مجھ پر اور ملـکاِس جسپر آپمیں پردیسی
ہیں وہی مہربانی کریں جو مَیں آپنے پر کی “ہے۔

24 ابراہیم نے جواب دیا، مَیں” قَسم کھاتا “ہوں۔
پھر25 اُس ـِکابینے مَل ہوئےکرتےشکایتسے آپ”کہا، کے بندوں ہمارےنے ایک کنوئیں پر قبضہ کر
لیا “ہے۔ 26 ـِکابی مَل نے کہا، مجھے” نہیں معلوم کہ
کس نے ایسا کیا آپہے۔ نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ آج
مَیں پہلی دفعہ باتیہ سن رہا “ہوں۔

27 تب ابراہیم نے ابی ـِک مَل کو یاں بکر بھیڑ اور
گائےبَیل دیئے، اور دونوں دوسرےایکنے ساتھکے
عہد باندھا۔ 28 پھر ابراہیم نے بھیڑ ساتکے مادہ بچوں
الـگکو کر لیا۔ 29 ـِکابی مَل نے پوچھا، آپ” نے یہ
30“کیا؟کیوں ابراہیم بھیڑ”دیا،جوابنے ساتاِنکے
بچوں کو مجھ سے لے لیں۔ یہ اِس کے گواہ ہوں کہ
مَیں نے اِس کنوئیں کو کھودا “ہے۔ 31 اِس لئے اُس
جگہ نامکا بیرسبع یعنی قَسم’ ‘کنواںکا رکھا گیا، کیونکہ
وہاں اُن دونوں مردوں قَسمنے کھائی۔

یوں32 اُنہوں بیرسبعنے دوسرےایکمیں عہدسے
باندھا۔ پھر ـِکابی مَل اور فیکل فلستیوں واپسملـککے
اِس33گئے۔چلے بعدکے ابراہیم بیرسبعنے میں جھاؤ کا
درخت لگایا۔ وہاں اُس ربنے کا نام لے کر اُس کی
عبادت کی جو ابدی خدا ہے۔ 34 ابراہیم بہت عرصے
تک فلستیوں کے ملـک میں آباد رہا، لیکن اجنبی کی
حیثیت سے۔

22
ابراہیم آزمائشکی

کچھ1 عرصے کے بعد الله نے ابراہیم کو آزمایا۔ اُس
اُسنے اُس“!ابراہیم”کہا،سے جی،”دیا،جوابنے
مَیں حاضر “ہوں۔ 2 الله نے کہا، اپنے” اکلوتے بیٹے
اسحاق کو جسے تُو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر یاہ مور کے
علاقے میں چلا جا۔ وہاں مَیں ایکتجھے پہاڑ دکھاؤں
گا۔ اُس پر اپنے بیٹے قربانکو کر اُسےدے۔ ذبح کر کے
قربان گاہ پر جلا “دینا۔

3 صبح سویرے ابراہیم اُٹھا اور اپنے گدھے پر ین زِ
کسا۔ اُس نے اپنے ساتھ دو نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق
لیا۔کو پھر وہ قربانی کو جلانے لئےکے کاٹلـکڑی کر
اُس جگہ طرفکی روانہ ہوا جو الله نے اُسے بتائی تھی۔
4 سفر کرتے تیسرےکرتے دن قربانی کی جگہ ابراہیم
کو دُور سے نظر آئی۔ اُس5 نے نوکروں سے کہا، یہاں”
پاسکےگدھے ٹھہرو۔ مَیں لڑکے وہاںساتھکے جا کر
پرستش کروں گا۔ پھر تمہارےہم پاس واپس آ جائیں
“گے۔

6 ابراہیم قربانینے کو جلانے لئےکے یاں لـکڑ اسحاق
کے کندھوں پر رکھ دیں اور خود چھری اور آگ
جلانے کے لئے انگاروں کا برتن اُٹھایا۔ دونوں چل
اسحاق7دیئے۔ “!ابو”بولا، ابراہیم آگابو،”“بیٹا۔جی”کہا،نے اور یاں لـکڑ پاسہمارےتو ہیں، لیکن قربانی
کے لئے بھیڑ یا بکری کہاں “ہے؟ 8 ابراہیم نے جواب
دیا، الله” خود قربانی کے لئے جانور مہیا کرے گا،
“بیٹا۔ وہ آگے بڑھ گئے۔

9 چلتے چلتے وہ اُس مقام پر پہنچے جو الله نے اُس پر
ظاہر کیا تھا۔ ابراہیم نے وہاں قربان گاہ بنائی اور اُس
پر یاں لـکڑ ترتیب سے رکھ دیں۔ پھر اُس نے اسحاق کو
باندھ کر یوں لـکڑ پر رکھ دیا 10 اور چھری پکڑ لی تاکہ
اپنے بیٹے کو فرشتےکےربوقتاُسیعین11کرے۔ذبح
آسماننے پر اُسےسے آواز ابراہیم،”دی، “!ابراہیم ابراہیم
نے کہا، جی،” مَیں حاضر “ہوں۔ 12 فرشتے نے اپنے”کہا، بیٹے پر ہاتھ نہ چلا، نہ اُس کے ساتھ کچھ کر۔
اب مَیں نے جان لیا ہے کہ تُو الله خوفکا رکھتا ہے،
کیونکہ تُو اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مجھے دینے کے لئے
تیار “ہے۔
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اچانک13 ابراہیم ایککو مینڈھا نظر آیا جس کے

سینگ گنجان یوں جھاڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ ابراہیم
نے اُسے ذبح کر کے اپنے بیٹے کی جگہ قربانی کے طور
پر جلا دیا۔ 14 اُس نے اُس مقام کا نام رب” مہیا کرتا
“ہے رکھا۔ اِس لئے تکآج کہا جاتا ہے، رب” کے
پہاڑ پر مہیا کیا جاتا “ہے۔

رب15 کے فرشتے ایکنے بار پھر آسمان پر سے پکار
کر اُس سے بات کی۔ 16 رب” کا فرمان ہے، میری
ذات کی قَسم، چونکہ تُو نے یہ کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے
کو مجھے پیش کرنے کے لئے تیار تھا 17 اِس لئے مَیں
دوںبرکتتجھے تیریاورگا اولاد آسمانکو ستاروںکے
اور ساحل کی ریت کی طرح بےشمار ہونے دوں گا۔
تیری اولاد اپنے دشمنوں کے شہروں کے دروازوں پر
قبضہ کرے گی۔ 18 چونکہ تُو نے میری سنی اِس لئے
تیری اولاد سے دنیا کی تمام برکتقومیں پائیں “گی۔

اِس19 بعدکے ابراہیم اپنے نوکروں واپسپاسکے آیا،
اور وہ مل کر بیرسبع لوٹے۔ وہاں ابراہیم آباد رہا۔

20 اِن واقعات کے بعد ابراہیم کو اطلاع ملی، آپ”
بھائیکے بیویکینحور مِلکاہ بھیہاںکے بیٹے پیدا ہوئے
ہیں۔ 21 اُس کے پہلوٹھے عُوض کے بعد بوز، قموایل
اَرام) کا ،(باپ 22 کسد، حزو، فِلداس، اِدلاف اور
بتوایل پیدا ہوئے “ہیں۔ 23 مِلکاہ اور نحور کے ہاں یہ
آٹھ بیٹے پیدا ہوئے۔ بتوایل) بقہ رِ باپکا ۔(تھا
24 نحور کی حرم کا نام رُومہ تھا۔ اُس کے ہاں بھی بیٹے
پیدا ہوئے جن کے نام طِبخ، جاحم، تخص اور ہیں۔معکہ

23
سارہ وفاتکی

1 سارہ 127 سال کی عمر میں حبرون میں انتقال کر
گئی۔ اُس2 حبرونمیںزمانے نامکا یَت قِر اربع تھا، اور
وہ ملـِک کنعان میں تھا۔ ابراہیم نے اُس پاسکے آ کر
ماتم کیا۔ 3 پھر جنازےوہ پاسکے سے اُٹھا اور ِحتّیوں
سے بات کی۔ اُس نے کہا، 4 مَیں” آپ کے درمیان
پردیسی اور غیرشہری کی حیثیت سے رہتا ہوں۔ مجھے

قبر کے لئے زمین بیچیں تاکہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے
لے جا دفنکر کر “سکوں۔ ِحتّیوں5-6 جوابنے ہمارے”دیا، درمیانہمارےآپ!سنیںباتہماریآقا، الله
رئیسکے ہیں۔ بیویاپنی ہماریکو بہترین قبر میں دفن
کریں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جو آپ سے اپنی قبر کا
کرےانکار “گا۔

7 ابراہیم اُٹھا ملـکاور کے باشندوں یعنی ِحتّیوں کے
منے ًسا گیا۔جھکتعظیما اُس8 نے کہا، آپاگر” اِس
کے لئے تیار ہیں کہ مَیں اپنی بیوی کو اپنے گھر سے
لے جا کر دفن کروں تو ُصحر کے بیٹے عِفرون سے میری
سفارش کریں 9 کہ وہ مجھے مکفیلہ کا غار بیچ دے۔
وہ اُس کا ہے اور اُس کھیتکے کنارےکے پر ہے۔
اُسمَیں قیمتپوریکی دینے لئےکے تیار ہوں آپتاکہ
درمیانکے ہتے ر پاسمیرےہوئے قبر بھی “ہو۔

عِفرون10 ِحتّیوں جماعتکی میں موجود تھا۔ ابراہیم
درخواستکی پر اُس نے اُن تمام ِحتّیوں کے منے سا جو
شہر کے دروازے پر جمع تھے جواب دیا، 11 نہیں،”
میرے !آقا باتمیری سنیں۔ آپمَیں کو یہ کھیت اور
اُس میں موجود دےغار دیتا سبہوں۔ حاضرجو ہیں
میرے مَیںہیں،گواہ آپیہ کو بیویاپنیہوں۔دیتا کو
وہاں دفن کر “دیں۔

12 ابراہیم ملـکدوبارہ کے باشندوں کے منے ًسا ادبا
اُس13گیا۔جھک منےکےسبنے مہربانی”کہا،سےعِفرونسا کر کے میری بات پر غور کریں۔ مَیں کھیت
کی پوری قیمت ادا کروں گا۔ اُسے قبول کریں تاکہ
وہاں اپنی بیوی دفنکو کر “سکوں۔ عِفرون14-15 نے
جواب دیا، میرے” آقا، سنیں۔ اِس زمین کی قیمت
صرف 400 چاندی کے ِسکے *ہے۔ آپ کے اور
میرے درمیان یہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کو دفن کر “دیں۔

16 ابراہیم نے عِفرون کی مطلوبہ قیمت مان لی اور
سب کے منے سا چاندی کے 400 ِسکے تول کر عِفرون
کو دے دیئے۔ اِس کے لئے اُس نے اُس وقت کے
رائج باٹ استعمال کئے۔ 17 چنانچہ مکفیلہ میں عِفرون
زمینکی ابراہیم ملـکیتکی ہو گئی۔ یہ ممرےزمین کے
مشرق میں تھی۔ اُس میں کھیت، کھیت کا غار اور

* 23:14-15 چاندی400 :ِسکےکے ً تقریبا ساڑھے چار کلوگرام چاندی۔
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کھیت کی حدود میں موجود تمام درخت شامل تھے۔
ِحتّیوں18 جماعتپوریکی نے جو شہر دروازےکے پر
جمع تھی زمین کے انتقال کی تصدیق کی۔ 19 پھر ابراہیم
نے اپنی بیوی سارہ کو ملـِک کنعان کے اُس غار میں
دفن کیا جو ممرے یعنی حبرون کے مشرق میں واقع
مکفیلہ یقےاِس20تھا۔میںکھیتکے کھیتیہسےطر
اور اُس کا غار ِحتّیوں سے ابراہیم کے نام پر منتقل کر دیا
گیا تاکہ اُس پاسکے قبر ہو۔

24
اسحاق اور بقہ رِ

1 ابراہیم اب بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ رب نے اُسے ہر
لحاظ دیبرکتسے تھی۔ ایک2 دن اُس نے اپنے گھر
سبکے بزرگسے نوکر سے جو اُس کی جائیداد کا پورا
انتظام چلاتا تھا بات کی۔ قَسم” کے لئے اپنا ہاتھ میری
ران کے نیچے رکھو۔ رب3 کی قَسم کھاؤ جو آسمان و
زمین کا خدا ہے کہ تم اِن کنعانیوں میں سے جن کے
درمیان مَیں رہتا میرےہوں بیٹے کے لئے بیوی نہیں لاؤ
گے میرےمیںوطنمیرےبلـکہ4 داروںرشتے پاسکے
جاؤ گے اور اُن ہی میں سے میرے بیٹے کے لئے بیوی
لاؤ “گے۔ 5 اُس کے نوکر نے کہا، شاید” وہ عورت
میرے ساتھ یہاں آنا نہ چاہے۔ کیا مَیں اِس صورت میں
آپ بیٹےکے واپسمیںوطناُسکو سےجسجاؤںلے
آپ نکلے “ہیں؟ 6 ابراہیم نے کہا، !خبردار” اُسے ہرگز
واپس نہ جانا۔لے آسمانجورب7 کا خدا اپناہے فرشتہ
تمہارے بھیجےآگے اِسگا، لئے میرےوہاںتم بیٹے کے
لئے بیوی چننے میں کامیابضرور ہو گے۔ کیونکہ وہی
باپمیرےمجھے کے گھر وطنمیرےاور یہاںسے لے
آیا ہے، اور اُسی نے قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ کیا ہے
کنعانمَیںکہ تیریملـکیہکا اولاد 8گا۔دوںکو اگر
وہاں عورتکی یہاں آنا نہ چاہے تو پھر تم اپنی قَسم سے
آزاد ہو میرےبھیمیںصورتکسیلیکنگے۔ بیٹے کو
واپسوہاں نہ لے “جانا۔

9 ابراہیم کے نوکر نے اپنا ہاتھ اُس کی ران کے نیچے
رکھ قَسمکر کھائی کچھسبمَیںکہ ایسا کروںہی گا۔

10 پھر وہ اپنے آقا دسکے اونٹوں پر قیمتی تحفے لاد کر
مسوپتامیہ کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ نحور کے
شہر پہنچ گیا۔

اُس11 نے اونٹوں کو شہر کے باہر کنوئیں پاسکے
بٹھایا۔ شام کا وقت تھا جب عورتیں کنوئیں پاسکے آ
کر پانی بھرتی تھیں۔ 12 پھر اُس نے دعا کی، رباے”
میرے آقا ابراہیم کے خدا، مجھے آج کامیابی بخش اور
میرے آقا ابراہیم پر مہربانی کر۔ مَیںاب13 اِس چشمے پر
کھڑا ہوں، اور شہر کی بیٹیاں پانی بھرنے کے لئے آ رہی
ہیں۔ مَیں14 اُن میں سے کسی سے کہوں گا، ذرا’ اپنا
نیچےگھڑا پانیمجھےکےکر ‘پلائیں۔ اگر پی’دے،جوابوہ لیں، آپمَیں اونٹوںکے کو بھی پانی پلا دیتی ‘ہوں،
تو وہ وہی ہو گی جسے تُو نے اپنے اسحاقخادم کے لئے
چن رکھا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مَیں لوںجان گا کہ تُو نے
میرے آقا پر مہربانی کی “ہے۔

15 وہ ابھی دعا کر ہی رہا تھا کہ بقہ رِ شہر سے نکل
آئی۔ اُس کے کندھے پر گھڑا تھا۔ وہ بتوایل کی بیٹی تھی
بتوایل) ابراہیم بھائیکے نحور بیویکی مِلکاہ کا
بیٹا ۔(تھا 16 بقہ رِ نہایت صورتخوب جوان لڑکی تھی،
اور بھیکنواریوہ تھی۔ اُتری،تکچشمےوہ اپنا گھڑا
بھرا اور واپسپھر اوپر آئی۔

17 ابراہیم کا نوکر دوڑ کر اُس سے ملا۔ اُس نے
مجھےذرا”کہا، سےگھڑےاپنے تھوڑا پانیسا “پلائیں۔
18 بقہ رِ نے کہا، جناب،” پی “لیں۔ جلدی سے اُس
نے اپنے گھڑے کو کندھے پر سے اُتار کر ہاتھ میں
پکڑا تاکہ وہ پی سکے۔ جب19 وہ پینے سے فارغ ہوا تو
بقہ رِ نے کہا، مَیں” آپ کے اونٹوں کے لئے بھی پانی
آتیلے ہوں۔ پورےبھیوہ طور پر پیاساپنی “بجھائیں۔
جلدی20 سے اُس نے گھڑےاپنے کا حوضپانی میں
ُنڈیل ا دیا اور بھاگپھر کر کنوئیں سے اِتنا پانی لاتی رہی
کہ تمام اونٹوں پیاسکی بجھ گئی۔

21 اِتنے میں ابراہیم کا آدمی خاموشی سے اُسے دیکھتا
رہا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا رب مجھے سفر
کی کامیابی بخشے گا یا نہیں۔ اونٹ22 پانی پینے سے فارغ
ہوئے تو اُس نے بقہ رِ کو سونے ایککی نتھ اور دو
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کنگن دیئے۔ نتھ کا ًوزن تقریبا 6 گرام تھا اور کنگنوں
کا 120 گرام۔

اُس23 نے پوچھا، کیکسآپ” بیٹی ہیں؟ کیا اُس
ہاںکے اِتنی جگہ ہے ہمکہ راتوہاں گزار “سکیں؟

24 بقہ رِ نے جواب دیا، میرا” باپ بتوایل ہے۔ وہ
نحور اور مِلکاہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے25 پاس بھوسا اور
چارا راتہے۔ گزارنے کے لئے بھی کافی جگہ “ہے۔
26 یہ سن کر ابراہیم کے نوکر نے رب کو سجدہ کیا۔
27 اُس نے کہا، میرے” آقا ابراہیم کے خدا کی تمجید
ہو جس کے کرم اور وفاداری میرےنے آقا کو نہیں
چھوڑا۔ رب نے مجھے میرےسیدھا مالـک کے رشتے
تکداروں پہنچایا “ہے۔

بھاگلڑکی28 کر اپنی ماں کے گھر چلی وہاںگئی۔
اُس نے سب کچھ بتا دیا جو ہوا تھا۔ جب29-30 بقہ رِ
بھائیکے لابن نتھنے اور بہن کلائیوںکی میں کنگنوں
کو دیکھا اور وہ سب کچھ سنا جو ابراہیم کے نوکر نے
بقہ رِ کو بتایا تھا تو ًوہ فورا کنوئیں طرفکی دوڑا۔
ابراہیم کا نوکر تکاب اونٹوں سمیت وہاں کھڑا تھا۔

31 لابن نے کہا، رب” کے مبارک بندے، میرے
ساتھ آئیں۔ آپ یہاں شہر کے باہر کھڑےکیوں ہیں؟
مَیں اپنےنے لئےکےآپمیںگھر تیارکچھسب ہے۔کیا
آپ اونٹوںکے کے لئے بھی کافی جگہ “ہے۔ 32 وہ نوکر
کو لے کر پہنچا۔گھر اونٹوں سامانسے اُتارا گیا، اور اُن
کو بھوسا اور چارا دیا گیا۔ پانی بھی لایا گیا تاکہ ابراہیم کا
نوکر اور اُس کے آدمی اپنے پاؤں دھوئیں۔

لیکن33 جب کھانا آ گیا تو ابراہیم کے نوکر نے اِس”کہا، سے پہلے کہ مَیں کھانا کھاؤں لازم ہے کہ اپنا
لابن“کروں۔پیشمعاملہ بتائیں”کہا،نے اپنی “بات۔
اُس34 نے کہا، مَیں” ابراہیم کا نوکر ہوں۔ رب35 نے
میرے آقا کو بہت برکت دی ہے۔ وہ بہت امیر بن گیا
ربہے۔ نے اُسے کثرت سے یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل،
سونا چاندی، غلام اور لونڈیاں، اونٹ اور گدھے دیئے
ہیں۔ میرےجب36 مالـک کی بیوی بوڑھی ہو گئی
تھی تو اُس کے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ابراہیم نے اُسے اپنی
پوری ملـکیت دے دی ہے۔ 37 لیکن میرے آقا نے
مجھ سے کہا، قَسم’ کھاؤ کہ تم اِن کنعانیوں میں سے

جن کے درمیان مَیں رہتا میرےہوں بیٹے کے لئے بیوی
نہیں لاؤ باپمیرےبلـکہ38گے میرےاورگھرانےکے
رشتے داروں کے پاس جا کر اُس کے لئے بیوی لاؤ
مَیں39‘گے۔ مالـکاپنےنے کہا،سے شاید’ عورتوہ
میرے ساتھ آنا نہ ‘چاہے۔ اُس40 نے کہا، جسرب’
کے منے سا مَیں چلتا رہا ہوں اپنے فرشتے کو تمہارے
ساتھ بھیجے گا اور تمہیں کامیابی بخشے گا۔ تمہیں ضرور
میرے رشتے داروں اور میرے باپ کے گھرانے سے
میرے بیٹے کے لئے بیوی ملے گی۔ لیکن41 اگر میرےتم
داروںرشتے پاسکے جاؤ اور وہ انکار کریں تو پھر تم اپنی
قَسم سے آزاد ہو ‘گے۔ مَیںجبآج42 کنوئیں پاسکے
آیا تو مَیں نے دعا کی، اے’ میرےرب، آقا کے خدا،
اگر تیری مرضی ہو تو مجھے اِس مشن میں بخشکامیابی
جس کے لئے مَیں یہاں آیا ہوں۔ مَیںاب43 اِس کنوئیں
پاسکے کھڑا جبہوں۔ کوئی عورتجوان شہر سے
نکل کر یہاں آئے تو مَیں اُس سے کہوں گا، ذرا” مجھے
سےگھڑےاپنے تھوڑا پانیسا “پلائیں۔ 44 اگر وہ پی”کہے، لیں، مَیں آپ کے اونٹوں کے لئے بھی پانی لے آؤں
“گی تو اِس مطلبکا یہ ہو کہ تُو میرےاُسےنے آقا کے
بیٹے کے لئے چن لیا ہے کہ اُس بیویکی بن ‘جائے۔

میںدلابھیمَیں45 یہ دعا کر رہا تھا بقہکہ رِ شہر سے
نکل آئی۔ اُس کے کندھے پر گھڑا تھا۔ وہ تکچشمے
اُتری اور اپنا گھڑا بھر لیا۔ مَیں نے اُس سے کہا، ذرا’
مجھے پانی ‘پلائیں۔ جواب46 میں اُس نے جلدی سے
اپنے گھڑے کو کندھے پر سے اُتار کر کہا، پی’ لیں،
مَیں آپ کے اونٹوں کو بھی پانی پلاتی ‘ہوں۔ مَیں نے
پانی پیا، اور اُس اونٹوںنے بھیکو پانی پلایا۔ 47 پھر مَیں
نے اُس سے پوچھا، کسآپ’ کی بیٹی ‘ہیں؟ اُس نے
جواب دیا، میرا’ باپ بتوایل ہے۔ وہ نحور اور مِلکاہ کا
بیٹا ‘ہے۔ پھر مَیں نے اُس ناککی میں نتھ اور اُس کی
کلائیوں میں کنگن پہنا دیئے۔ تب48 مَیں ربنے کو
سجدہ کر کے اپنے آقا ابراہیم کے خدا کی تمجید جسکی
نے مجھے میرےسیدھا مالـک کی بھتیجی تک پہنچایا
تاکہ وہ اسحاق بیویکی بن جائے۔

اب49 مجھے بتائیں، کیا میرےآپ آقا پر اپنی مہربانی
اور وفاداری کا اظہار کرنا ہتے چا ہیں؟ اگر ایسا ہے تو
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بقہ رِ کی اسحاق کے ساتھ شادی قبول کریں۔ اگر آپ
متفق نہیں ہیں تو مجھے بتائیں تاکہ مَیں کوئی اَور قدم اُٹھا
“سکوں۔

لابن50 اور بتوایل جوابنے دیا، یہ” بات رب کی
طرف سے ہے، اِس لئے ہم کسی طرح بھی انکار نہیں
سکتے۔کر بقہ51 آپرِ منےکے اُسےہے۔سا جائیں۔لے
آپوہ مالـککے بیٹےکے بیویکی بن طرحجسجائے
رب نے فرمایا “ہے۔ 52 یہ سن کر ابراہیم کے نوکر نے
رب کو سجدہ کیا۔ 53 پھر اُس نے سونے چاندیاور کے
یورات ز اور مہنگے ملبوسات اپنے سامان میں سے نکال
کر بقہ رِ کو دیئے۔ بقہ رِ بھائیکے اور ماں بھیکو قیمتی
تحفے ملے۔

54 اِس کے بعد اُس نے اپنے ہم سفروں کے ساتھ
شام کا کھانا کھایا۔ وہ رات کو وہیں ٹھہرے۔ اگلے
دن جب اُٹھے تو نوکر نے کہا، اب” ہمیں اجازت دیں
تاکہ اپنے آقا پاسکے لوٹ “جائیں۔ 55 بقہ رِ کے بھائی
اور ماں نے کہا، بقہ” رِ کچھ دن اَور ہمارے ہاں
ٹھہرے۔ پھر آپ “جائیں۔ 56 لیکن اُس نے اُن سے
کہا، اب” دیر نہ کریں، کیونکہ رب نے مجھے میرے
مشن میں کامیابی بخشی ہے۔ مجھے اجازت دیں تاکہ
مالـکاپنے واپسپاسکے “جاؤں۔ اُنہوں57 نے کہا،
چلیں،” ہم لڑکی کو بُلا اُسیکر سے پوچھ لیتے “ہیں۔

58 اُنہوں نے بقہ رِ کو بُلا کر اُس سے پوچھا، کیا”
تُو ابھی اِس آدمی کے ساتھ جانا چاہتی “ہے؟ اُس نے
مَیںجی،”کہا، اُنہوںچنانچہ59“ہوں۔چاہتیجانا نے
اپنی بہن بقہ، رِ اُس کی دایہ، ابراہیم کے نوکر اور اُس کے
ہم سفروں رُخصتکو کر دیا۔ پہلے60 اُنہوں نے بقہ رِ
کو برکت دے کر کہا، ہماری” بہن، الله کرے کہ
تُو کروڑوں کی ماں بنے۔ تیری اولاد اپنے دشمنوں کے
شہروں کے دروازوں پر قبضہ “کرے۔ 61 پھر بقہ رِ اور
اُس کی نوکرانیاں اُٹھ کر اونٹوں پر سوار ہوئیں اور ابراہیم
کے نوکر پیچھےکے ہو لیں۔ چنانچہ نوکر اُنہیں ساتھ لے کر
روانہ ہو گیا۔

اُس62 وقت ملـکاسحاق کے جنوبی حصے، دشِت
نجب میں رہتا تھا۔ وہ بیر لحی روئی سے آیا تھا۔ ایک63
شام وہ نکل کر کھلے میدان میں اپنی سوچوں میں مگن

ٹہل رہا تھا اچانککہ اونٹ اُس طرفکی آتے ہوئے
نظر آئے۔ جب64 بقہ رِ نے اپنی نظر اُٹھا کر اسحاق کو
دیکھا تو اُس اونٹنے سے اُتر کر 65 نوکر وہ”پوچھا،سے
آدمی کون ہے جو میدان میں ہم سے ملنے آ رہا “ہے؟
نوکر نے کہا، میرا” مالـک “ہے۔ یہ سن کر بقہ رِ نے
چادر لے کر چہرےاپنے ڈھانپکو لیا۔

66 نوکر اسحاقنے کچھسبکو بتا دیا جو اُس نے کیا
تھا۔ 67 پھر اسحاق بقہ رِ کو اپنی ماں سارہ ڈیرےکے میں
لے گیا۔ اُس نے اُس سے شادی کی، اور وہ اُس کی
اسحاقگئی۔بنبیوی اُسمیںدلکے لئےکے محبتبہت
پیدا ہوئی۔ یوں اُسے اپنی ماں کی موت کے بعد سکون
ملا۔

25
ابراہیم کی مزید اولاد

1 ابراہیم نے ایک اَور شادی کی۔ نئی بیوی کا نام
قطورہ تھا۔ 2 قطورہ کے چھ بیٹے پیدا ہوئے، زِمران،
یُقسان، مِدان، مِدیان، اِسباق اور سوخ۔ یُقسان3 کے دو
بیٹے تھے، سبا اور ددان۔ اسوری، لطُوسی اور لومی ددان
کی اولاد ہیں۔ 4 مِدیان کے بیٹے عیفہ، عِفر، حنوک،
ابیداع اور اِلدعا تھے۔ سبیہ قطورہ کی اولاد تھے۔

5 ابراہیم اسحاقملـکیتساریاپنینے دی۔دےکو
6 اپنی موت سے پہلے اُس نے اپنی دوسری یوں بیو کے
بیٹوں کو تحفے دے کر اپنے بیٹے سے دُور مشرق کی
بھیجطرف دیا۔

ابراہیم وفاتکی
7-8 ابراہیم 175 سال کی عمر میں فوت غرضہوا۔

وہ بہت عمر رسیدہ اور زندگی سے آسودہ ہو کر انتقال
کر کے اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ 9-10 اُس کے بیٹوں
اسحاق اور اسمٰعیل نے اُسے مکفیلہ کے غار میں دفن کیا
جو ممرے کے مشرق میں ہے۔ یہ وہی غار تھا جسے
سمیتکھیت ِحتّی بنعِفرونآدمی ُصحر سے خریدا تھا۔گیا
ابراہیم اور اُس بیویکی دونوںسارہ اُسکو میں دفن کیا
گیا۔

11 ابراہیم وفاتکی کے بعد الله اسحاقنے برکتکو
دی۔ وقتاُس اسحاق بیر لحی روئی قریبکے آباد تھا۔
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اسمٰعیل کی اولاد
12 ابراہیم کا بیٹا اسمٰعیل جو سارہ کی مصری لونڈی

ہاجرہ کے ہاں پیدا ہوا اُس کا نسب نامہ یہ ہے۔
اسمٰعیل13 بڑےبیٹےکے یہتکچھوٹےکرلےسے :ہیں
نبایوت، قیدار، ادبئیل، مِبسام، 14 مِشماع، دُومہ، مّسا،
15 حدد، تیما، نفیسیطور، اور قِدمہ۔

یہ16 بیٹے بارہ قبیلوں بانیکے بن جہاںجہاںاورگئے،
وہ آباد ہوئے اُن جگہوں کا وہی نام پڑ گیا۔ اسمٰعیل17
سال137 کا باپاپنےکےکرکوچوہجبتھا دادا سے
جا ملا۔ 18 اُس کی اولاد اُس علاقے میں آباد تھی جو
یلہ حو اور ُشور کے درمیان ہے اور جو مصر مشرقکے
میں اسور کی طرف ہے۔ یوں اسمٰعیل اپنے تمام بھائیوں
کے منے سا ہی آباد ہوا۔

عیسَو یعقوباور پیدائشکی
19 یہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا بیان ہے۔
20 اسحاق 40 سال کا تھا جب اُس کی بقہ رِ سے

شادی ہوئی۔ بقہ رِ لابن بہنکی اور اَرامی مرد بتوایل کی
بیٹی تھی بتوایل) مسوپتامیہ کا ۔(تھا 21 بقہ رِ
کے بچے پیدا نہ ہوئے۔ لیکن اسحاق نے اپنی بیوی کے
لئے دعا کی تو رب نے اُس کی سنی، اور بقہ رِ اُمید سے
ہوئی۔ 22 اُس کے پیٹ میں بچے ایک دوسرے سے
زورآزمائی لـگےکرنے تو ربوہ سے پوچھنے گئی، اگر”
یہ میری حالت رہے گی تو پھر مَیں تکیہاں کیوں پہنچ
گئی “ہوں؟ رب23 نے اُس سے کہا، تیرے” اندر دو
قومیں ہیں۔ وہ تجھ نکلسے دوسریایککر الـگسے
الـگ ہو جائیں گی۔ اُن میں ایکسے یادہ طاقتز ور ہو
گی، اور بڑا چھوٹے کرےخدمتکی “گا۔

پیدائش24 کا وقت آ گیا تو جُڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔
پہلا25 بچہ نکلا تو سرخ سا تھا، اور لـگایسا رہا تھا کہ
وہ بالوںگھنے ہیکوٹکا پہنے اِسہے۔ہوئے لئے اُس
کا نام عیسَو یعنی بالوں’ ‘والا رکھا گیا۔ 26 اِس کے بعد
بچہدوسرا پیدا ہوا۔ وہ پکڑےایڑیکیعیسَو نکلا،ہوئے
اِس لئے اُس کا یعقوبنام یعنی ایڑی’ پکڑنے ‘والا رکھا
گیا۔ وقتاُس اسحاق سال60 کا تھا۔

27 لڑکے جوان ہوئے۔ عیسَو ماہر شکاری بن گیا اور
کھلے میدان میں خوش رہتا تھا۔ اُس کے مقابلے میں
یعقوب شائستہ تھا اور ڈیرے میں رہنا پسند کرتا تھا۔
28 اسحاق عیسَو کو پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ شکار کا
گوشت پسند کرتا تھا۔ لیکن بقہ رِ یعقوب کو پیار تھی۔کرتی

ایک29 دن یعقوب سالن پکا رہا تھا کہ عیسَو تھکا
ہارا جنگل آیا۔سے اُس30 نے کہا، جلدیمجھے” سے
لال سالن، اِسیہاں لال سالن کچھسے کھانے دو۔کو
مَیں تو بےدم ہو رہا “ہوں۔ اِسی) لئے بعد میں اُس
کا نام ادوم یعنی سرخ پڑ (گیا۔ یعقوب31 نے پہلے”کہا،
مجھے پہلوٹھے کا بیچحق “دو۔ 32 عیسَو نے کہا، مَیں”
بھوکتو سے مر رہا ہوں، پہلوٹھے کا کسمیرےحق
کام “کا؟ یعقوب33 نے کہا، پہلے” قَسم کھا کر مجھے
یہ حق بیچ “دو۔ عیسَو نے قَسم کھا کر اُسے پہلوٹھے کا
منتقلحق کر دیا۔

یعقوبتب34 اُسےنے کچھ روٹی اور دی،دےدال
اور عیسَو نے کھایا اور پیا۔ پھر وہ اُٹھ کر چلا گیا۔ یوں
اُس پہلوٹھےنے حقکے کو حقیر جانا۔

26
اسحاق اور بقہ رِ جرار میں

1 ملـکاُس میں دوبارہ کال پڑا، جس طرح ابراہیم
کے دنوں میں بھی پڑ گیا تھا۔ اسحاق جرار شہر جسگیا پر
فلستیوں کے بادشاہ ـِکابی مَل حکومتکی تھی۔ رب2
نے اسحاق پر ظاہر ہو کر کہا، مصر” نہ جا بلـکہ اُس
ملـک میں بس جو مَیں تجھے دکھاتا ہوں۔ 3 ملـکاُس
میں اجنبی رہ تو تیرےمَیں ساتھ ہوں گا اور برکتتجھے
دوں گا۔ کیونکہ مَیں تجھے اور تیری اولاد کو یہ تمام
دوںعلاقہ گا اور وہ وعدہ پورا کروں گا مَیںجو قَسمنے
کھا تیرےکر باپ ابراہیم سے کیا تھا۔ 4 مَیں تجھے اِتنی
اولاد دوں گا آسمانجتنے ستارےپر ہیں۔ اور مَیں یہ تمام
ملـک دےاُنہیں دوں گا۔ تیری اولاد سے دنیا کی تمام
پائیںبرکتقومیں اِستجھےمَیں5گی۔ لئے دوںبرکت گا
کہ میرےابراہیم تابع رہا ہدایاتمیریاور اور احکام پر
چلتا “رہا۔ 6 اسحاقچنانچہ جرار میں آباد ہو گیا۔



پَیدایش 26:7 26 پَیدایش 26:29
جب7 وہاں کے مردوں نے بقہ رِ کے بارے میں

پوچھا اسحاقتو “ہے۔بہنمیرییہ”کہا،نے اُنہیںوہ یہ
بتانے سے ڈرتا تھا بیویمیرییہکہ اُسکیونکہہے، نے
بقہ”سوچا، اگرہے۔صورتخوبنہایترِ اُنہیں معلوم
ہو جائے کہ بقہ رِ میری بیوی ہے تو وہ اُسے حاصل
کرنے کی خاطر مجھے قتل کر دیں “گے۔

8 کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن فلستیوں کے بادشاہ
نے اپنی کھڑکی میں جھانکسے کر دیکھا کہ اسحاق
اپنی بیوی کو پیار کر رہا ہے۔ 9 اُس نے اسحاق کو بُلا
وہ”کہا،کر بیویکیآپتو کیوںنےآپ!ہے کہکہا
میری بہن اسحاق“ہے؟ جوابنے دیا، مَیں” نے سوچا
کہ اگر مَیں بتاؤں کہ بیویمیرییہ قتلمجھےلوگتوہے
کر دیں “گے۔

ـِکابی10 مَل نے کہا، آپ” ہمارےنے ساتھ کیسا
سلوک کر !دکھایا کتنی آسانی میرےسے آدمیوں میں
سے آپکوئی بیویکی سے ہم بستر ہو جاتا۔ اِس طرح
ہم آپ کے سبب سے ایک بڑے جرم کے قصوروار
“ٹھہرتے۔ 11 پھر ـِکابی مَل تمامنے لوگوں کو حکم دیا،
جو” بھی اِس مرد یا اُس کی بیوی کو چھیڑے اُسے
دیموتسزائے جائے “گی۔

اسحاق کا فلستیوں کے ساتھ جھگڑا
اسحاق12 اُسنے علاقے کاریکاشتمیں کی، اور

اُسی سال اُسے َسو گُنا پھل ملا۔ ربیوں نے برکتاُسے
دی، 13 اور وہ امیر ہو گیا۔ اُس کی دولت بڑھتی گئی،
اور وہ نہایت دولت مند ہو گیا۔ 14 اُس کے پاس اِتنی
یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور غلام تھے کہ فلستی اُس سے
حسد کرنے لـگے۔ اب15 ایسا ہوا اُنہوںکہ نے اُن تمام
کنوؤں کو مٹی سے بھر کر بند کر دیا جو اُس کے باپ
نوکروںکے کھودےنے تھے۔

16 آخرکار ـِکابی مَل اسحاقنے سے کہا، کہیں” اَور
جا کر رہیں، کیونکہ آپ ہم سے یادہ ز زورآور ہو گئے
“ہیں۔

اسحاقچنانچہ17 وہاںنے سے جا کر جرار وادیکی
میں لگائے۔ڈیرےاپنے فلستیوںوہاں18 نے ابراہیم کی
موت کے بعد تمام کنوؤں کو مٹی سے بھر دیا تھا۔ اسحاق

نے اُن کو دوبارہ کھدوایا۔ اُس نے اُن کے وہی نام
رکھے جو اُس باپکے رکھےنے تھے۔

19 اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے
کھودتے تازہ پانی مل گیا۔ لیکن20 جرار کے چرواہے
آ کر اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑنے لـگے۔ اُنہوں
نے کہا، یہ” ہمارا کنواں “!ہے اِس لئے اُس نے اُس
کنوئیں کا نام عِسق یعنی جھگڑا رکھا۔ 21 اسحاق کے
نوکروں ایکنے اَور کنواں کھود لیا۔ لیکن اُس پر بھی
اِسہوا،جھگڑا لئے اُس اُسنے نامکا ستنہ مخالفتیعنی
رکھا۔ 22 وہاں سے جا کر اُس ایکنے تیسرا کنواں
کھدوایا۔ اِس دفعہ کوئی جھگڑا نہ ہوا، اِس لئے اُس
اُسنے یعنیرحوبوتنامکا کیونکہرکھا۔‘جگہکھلی’
اُس نے کہا، رب” نے ہمیں کھلی جگہ دی ہے، اور
اب ملـکہم میں پھلیں پھولیں “گے۔

23 وہاں سے وہ بیرسبع چلا گیا۔ اُسی24 رات رب
اُس پر ظاہر ہوا اور باپتیرےمَیں”کہا، ابراہیم کا خدا
متہوں۔ ڈر، کیونکہ تیرےمَیں ساتھ ہوں۔ مَیں تجھے
برکت دوں گا اور تجھے اپنے خادم ابراہیم کی بہتخاطر
اولاد دوں “گا۔

اسحاقوہاں25 قرباننے گاہ بنائی رباور نامکا لے
کر عبادت کی۔ وہاں اُس نے اپنے خیمے لگائے اور
اُس نوکروںکے کنواںنے کھود لیا۔

ـِکابی مَل کے ساتھ عہد
ایک26 دن ابی ـِک، مَل اُس کا ساتھی اخوزت اور

اُس کا سپہ سالار فیکل جرار سے اُس پاسکے آئے۔
اسحاق27 نے پاسمیرےکیوںآپ”پوچھا، آئے ہیں؟
آپ تو مجھ نفرتسے رکھتے ہیں۔ آپکیا نے مجھے اپنے
نہیںخارجسےدرمیان کیا اُنہوں28“تھا؟ ہم”دیا،جوابنے نے جان لیا ہے آپربکہ کے ساتھ ہے۔ اِس
لئے ہم کہکہانے آپہمارا عہدساتھکے ہئے۔ہونا چا
آئیے ہم قَسم کھا کر ایک دوسرے سے عہد باندھیں
پہنچائیںنہیںنقصانہمیںآپکہ29 نےہمکیونکہگے،
آپبھی نہیںکو چھیڑا آپبلـکہ صرفسے سلوکاچھا
کیا اور آپ کو سلامتی کے ساتھ رُخصت کیا ہے۔ اور
اب ظاہر ہے ربکہ آپنے برکتکو دی “ہے۔
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اسحاق30 نے اُن ضیافتکی کی، اور اُنہوں نے کھایا

اور پیا۔ 31 پھر صبح سویرے اُٹھ کر اُنہوں نے ایک
دوسرے منےکے قَسمسا اِسکھائی۔ اسحاقبعدکے نے
اُنہیں رُخصت کیا اور وہ سلامتی سے روانہ ہوئے۔

اُسی32 دن اسحاق کے نوکر آئے اور اُسے اُس کنوئیں
کے بارے میں اطلاع دی جو اُنہوں نے کھودا تھا۔
اُنہوں نے کہا، ہمیں” پانی مل گیا “ہے۔ 33 اُس نے
کنوئیں کا نام سبع یعنی ‘قَسم’ ساتھتکآجرکھا۔ والے
شہر کا نام بیرسبع ہے۔

عیسَو کی اجنبی یاں بیو
جب34 عیسَو 40 سال کا تھا تو اُس نے دو ِحتّی

عورتوں سے شادی کی، بیری کی بیٹی یہودِت سے اور
ایلون کی بیٹی باسمت سے۔ 35 یہ عورتیں اسحاق اور بقہ رِ
کے لئے بڑے دُکھ باعثکا بنیں۔

27
یعقوباسحاق برکتکو دیتا ہے

اسحاق1 بوڑھا ہو گیا تو اُس کی نظر دُھندلا گئی۔ اُس
نے اپنے بڑے بیٹے کو بُلا کر کہا، “بیٹا۔” عیسَو نے
جواب دیا، جی،” مَیں حاضر “ہوں۔ اسحاق2 نے مَیں”کہا، بوڑھا ہو گیا ہوں اور خدا جانے کب مر جاؤں۔
3 اِس لئے اپنا تیر کمان لے کر جنگل میں نکل جا اور
میرے لئے کسی جانور کا شکار کر۔ اُسے4 تیار کر کے
ایسا لذیذ کھانا پکا جو مجھے پسند ہے۔ پھر اُسے میرے
پاس لے آ۔ مرنے سے پہلے مَیں وہ کھانا کھا کر تجھے
برکت دینا چاہتا “ہوں۔

5 بقہ رِ نے اسحاق کی عیسَو کے باتساتھ چیت سن
لی تھی۔ جب عیسَو شکار کرنے کے لئے چلا گیا تو اُس
یعقوبنے سے کہا، ابھی”6 ابھی مَیں تمہارےنے ابو
کو عیسَو سے باتیہ کرتے ہوئے سنا کہ 7 میرے’ لئے
کسی جانور کا شکار کر کے لے آ۔ اُسے تیار کر کے
میرے لئے لذیذ کھانا پکا۔ مرنے سے پہلے مَیں یہ کھانا
کھا کر تجھے رب کے منے سا برکت دینا چاہتا ‘ہوں۔
اب8 میرےسنو، !بیٹے جو کچھ مَیں بتاتی ہوں وہ کرو۔
9 جا کر یوڑ ر میں سے یوں بکر کے دو اچھے اچھے بچے
چن لو۔ پھر مَیں وہی لذیذ کھانا پکاؤں گی تمہارےجو
ابو کو پسند ہے۔ 10 تم یہ کھانا اُس پاسکے لے جاؤ

گے تو وہ اُسے کھا کر مرنے پہلےسے دےبرکتتمہیں
“گا۔

11 لیکن یعقوب اعتراضنے کیا، آپ” جانتی ہیں
کہ عیسَو کے جسم پر گھنے بال ہیں میرےجبکہ بال کم
ہیں۔ کہیں12 مجھے چھونے میرےسے باپ کو پتا نہ
چل جائے کہ مَیں اُسے دےفریب رہا ہوں۔ پھر مجھ
پر برکت نہیں بلـکہ لعنت آئے “گی۔ اُس13 کی ماں نے
کہا، تم” پر آنے والی لعنت مجھ پر آئے، بیٹا۔ بس میری
بات مان لو۔ جاؤ اور یوں بکر کے وہ بچے لے “آؤ۔

14 چنانچہ وہ گیا اور اُنہیں اپنی ماں پاسکے لے آیا۔
بقہ رِ نے ایسا لذیذ کھانا پکایا جو یعقوب کے باپ کو
پسند تھا۔ 15 عیسَو کے خاص موقعوں کے لئے اچھے
لباس بقہ رِ کے پاس گھر میں تھے۔ اُس نے اُن میں
سے بہترین لباس چن کر اپنے چھوٹے بیٹے کو پہنا دیا۔
اُسساتھساتھ16 یوںنے بکر اُسکھالیںکی ہاتھوںکے
اور گردن پر بالجہاں نہ لپیٹتھے دیں۔ 17 پھر اُس نے
اپنے بیٹے یعقوب کو روٹی اور وہ لذیذ کھانا دیا جو اُس
نے پکایا تھا۔

یعقوب18 نے اپنے باپ پاسکے جا کر کہا، ابو”
“جی۔ اسحاق نے کہا، جی،” بیٹا۔ تُو کون “ہے؟
اُس19 آپمَیں”کہا،نے کا پہلوٹھا مَیںہوں۔عیسَو نے
وہ کیا ہے آپجو نے مجھے کہا تھا۔ اب ذرا اُٹھیں اور
بیٹھ میرےکر شکار کا کھانا کھائیں تاکہ آپ بعد میں
مجھے برکت “دیں۔ اسحاق20 نے پوچھا، بیٹا،” تجھے یہ
شکار اِتنی طرحکسجلدی مل “گیا؟ اُس جوابنے
دیا، رب” آپ کے خدا نے اُسے میرے منے سا سے
گزرنے “دیا۔

اسحاق21 نے کہا، بیٹا،” میرے قریب آ تاکہ مَیں
تجھے لوںچھو کہ تُو واقعی میرا بیٹا عیسَو ہے کہ “نہیں۔
یعقوب22 اپنے باپ کے نزدیک آیا۔ اسحاق نے اُسے
چھو کر کہا، تیری” آواز تو یعقوب کی تیرےلیکنہے
ہاتھ عیسَو کے “ہیں۔ 23 یوں اُس نے فریب کھایا۔
چونکہ یعقوب کے ہاتھ عیسَو کے ہاتھ کی مانند تھے
اِس لئے اُس نے اُسے برکت دی۔ 24 توبھی اُس نے
دوبارہ پوچھا، کیا” تُو واقعی میرا بیٹا عیسَو یعقوب“ہے؟
نے جواب دیا، جی،” مَیں وہی “ہوں۔ 25 آخرکار
اسحاق نے کہا، شکار” کا کھانا میرے پاس لے آ،
بیٹا۔ اُسے کھانے کے بعد مَیں تجھے برکت دوں “گا۔
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یعقوب کھانا اور َمے لے آیا۔ اسحاق نے کھایا اور پیا،
26 پھر کہا، پاسمیرےبیٹا،” آ اور مجھے بوسہ “دے۔
یعقوب27 پاسنے آ کر اُسے بوسہ دیا۔ اسحاق نے اُس
لباسکے سونگھکو کر برکتاُسے اُسدی۔ نے میرے”کہا، بیٹے کی خوشبو اُس کھلے میدان کی خوشبو
مانندکی تجھےالله28ہے۔دیبرکتنےربجسےہے
آسمان کی اوس اور زمین کی زرخیزی دے۔ وہ تجھے
کثرت کا اناج اور انگور رسکا دے۔ قومیں29 تیری
خدمت کریں، اور اُمّتیں تیرے منے سا جھک جائیں۔
اپنے بھائیوں کا حکمران بن، اور تیری ماں کی اولاد
تیرے منے سا گھٹنے ٹیکے۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ
خود لعنتی ہو اور جو تجھے برکت دے وہ خود برکت
“پائے۔

عیسَو برکتبھی مانگتا ہے
اسحاق30 برکتکی یعقوببعدکے رُخصتابھی ہی

ہوا تھا کہ اُس کا بھائی عیسَو شکار کر کے واپس آیا۔
31 وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اُسے باپاپنے پاسکے لے
آیا۔ اُس نے کہا، ابو” جی، اُٹھیں اور میرے شکار کا
کھانا کھائیں آپتاکہ برکتمجھے “دیں۔ اسحاق32 نے
پوچھا، تُو” کون “ہے؟ اُس جوابنے دیا، مَیں” آپ
کا بڑا بیٹا عیسَو “ہوں۔

33 اسحاق گھبرا کر شدت سے کانپنے لگا۔ اُس نے
پھر”پوچھا، وہ کون تھا جانورکسیجو کا شکار کر کے
پاسمیرے تیرےآیا؟لے مَیںپہلےذراسےآنے اُسنے
شکار کا کھانا کھا شخصاُسکر برکتکو ابدی۔ وہ
برکت اُسی پر رہے “گی۔

سنیہ34 کر عیسَو زوردار تلخاور ابو،”لگا۔مارنےچیخیں مجھے بھی برکت “دیں، اُس نے کہا۔ 35 لیکن
اسحاق نے جواب دیا، تیرے” بھائی نے آ کر مجھے
فریب دیا۔ اُس برکتتیرینے تجھ لیچھینسے “ہے۔
36 عیسَو نے کہا، اُس” کا نام ٹھیکیعقوب ہی رکھا
گیا ہے، ابکیونکہ اُس دوسریمجھےنے بار دھوکا دیا
پہلےہے۔ اُس نے پہلوٹھے کا حق مجھ سے چھین لیا اور
بھیبرکتمیریاب زبردستی لی۔لے آپکیا میرےنے
لئے کوئی برکت محفوظ نہیں “رکھی؟ 37 لیکن اسحاق
نے کہا، مَیں” نے اُسے تیرا حکمران اور اُس کے تمام
بھائیوں کو اُس کے خادم بنا دیا مَیںہے۔ نے اُسے اناج
اور انگور رسکا مہیا کیا ابہے۔ مجھے بتا بیٹا، کیا کچھ

رہ گیا تجھےمَیںجوہے لیکن38“دوں؟ نہخاموشعیسَو
ہوا بلـکہ کہا، ابو،” کیا آپ پاسکے واقعی صرف یہی
برکت تھی؟ ابو، مجھے بھی برکت “دیں۔ وہ زار و قطار
رونے لگا۔

39 پھر اسحاق نے کہا، تُو” زمین کی زرخیزی اور
آسمان کی اوس سے محروم رہے گا۔ 40 تُو صرف اپنی
تلوار سہارےکے زندہ رہے اورگا بھائیاپنے خدمتکی
کرے گا۔ ایکلیکن دن تُو بےچین ہو کر اُس کا جوا
اپنی گردن پر سے اُتار پھینکے “گا۔

یعقوب ہجرتکی
باپ41 کی برکت کے سبب سے عیسَو یعقوب کا

دشمن بن گیا۔ اُس میںدلنے کہا، وہ” قریبدن آ گئے
ہیں کہ ابو انتقال کر جائیں گے اور ہم اُن کا ماتم کریں
گے۔ پھر مَیں اپنے بھائی کو مار ڈالوں “گا۔

42 بقہ رِ کو اپنے بڑے بیٹے عیسَو کا یہ ارادہ معلوم
ہوا۔ اُس یعقوبنے کو بُلا کر کہا، تمہارا” بھائی بدلہ
لینا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
43 بیٹا، اب میری سنو، یہاں ہجرتسے کر جاؤ۔ حاران
شہر میرےمیں بھائی لابن پاسکے چلے جاؤ۔ وہاں44
کچھ ٹھہرےدن تمہارےتکجبرہنا بھائی کا غصہ
ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اُسجب45 کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے
گا اور وہ تمہارے اُس کے ساتھ کئے گئے سلوک کو
بھول جائے مَیںتبگا، اطلاع دوں گی کہ تم وہاں سے
واپس آ سکتے ہو۔ مَیں ایککیوں ہی دن میں تم دونوں
سے محروم ہو “جاؤں؟

46 پھر بقہ رِ نے اسحاق باتسے کی، مَیں” عیسَو کی
یوں بیو کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں۔ اگر
یعقوب بھی اِس ملـک کی عورتوں میں سے کسی سے
کرےشادی تو بہتر ہے کہ مَیں پہلے ہی مر “جاؤں۔

28
اسحاق1 نے یعقوب کو بُلا کر اُسے برکت دی اور

کہا، لازم” ہے کہ تُو کسی عورتکنعانی شادیسے
نہ کرے۔ اب2 سیدھے مسوپتامیہ میں اپنے نانا بتوایل
کے گھر جا اور وہاں اپنے ماموں لابن کی لڑکیوں میں
سے ایککسی سے شادی کر۔ 3 الله قادرِ مطلق تجھے
برکت دے کر پھلنے لنے پھو دے اور تجھے اِتنی اولاد
دے کہ تُو بہت ساری قوموں کا باپ بنے۔ 4 وہ تجھے
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تیریاور اولاد کو ابراہیم اُسجسےدےبرکتکی نے
یہ ملـک دیا جس میں تُو مہمان کے طور پر رہتا ہے۔
یہ ملـک تمہارے قبضے میں “آئے۔ 5 یوں اسحاق نے
یعقوب کو مسوپتامیہ میں لابن کے گھر بھیجا۔ لابن
اَرامی مرد بتوایل کا بیٹا اور بقہ رِ کا بھائی تھا۔

ایکعیسَو اَور شادی کرتا ہے
6 عیسَو کو پتا چلا کہ اسحاق نے یعقوب کو برکت

دے کر مسوپتامیہ بھیج دیا ہے تاکہ وہاں شادی
اُسےکرے۔ بھییہ معلوم ہوا اسحاقکہ اُسےنے کنعانی
عورت سے شادی کرنے سے منع کیا ہے 7 اور کہ
یعقوب باپماںاپنے سنکی مسوپتامیہکر چلا گیا ہے۔
8 عیسَو سمجھ گیا کہ کنعانی عورتیں میرے باپ کو
نہیںمنظور ہیں۔ اِس9 لئے وہ ابراہیم کے اسمٰعیلبیٹے کے
پاس گیا اور اُس کی محلتبیٹی کی۔شادیسے نبایوتوہ
کی بہن تھی۔ یوں اُس کی یوں بیو میں اضافہ ہوا۔

بیت ایل یعقوبمیں خوابکا
یعقوب10 بیرسبع سے حاران کی طرف روانہ ہوا۔

غروبسورججب11 ہوا تو وہ رات گزارنے کے لئے
رُک گیا اور وہاں کے پتھروں میں ایکسے کو لے کر
اُسے اپنے سرہانے رکھا اور سو گیا۔

جب12 وہ سو رہا تھا تو خواب میں ایک سیڑھی
دیکھی جو زمین سے تکآسمان پہنچتی تھی۔ فرشتے اُس
پر ھتے چڑ اور اُترتے نظر آتے تھے۔ رب13 اُس کے اوپر
کھڑا تھا۔ اُس نے کہا، ربمَیں” ابراہیم اور اسحاق کا
خدا ہوں۔ مَیں تجھے اور تیری اولاد کو یہ زمین دوں
جسگا پر تُو لیٹا ہے۔ تیری14 اولاد زمین خاکپر کی
طرح بےشمار ہو گی، اور تُو چاروں طرف پھیل جائے
گا۔ دنیا کی تمام تیرےقومیں اور تیری اولاد کے وسیلے
برکتسے پائیں گی۔ تیرےمَیں15 ساتھ ہوں گا، تجھے
محفوظ رکھوں گا اور آخرکار تجھے ملـکاِس واپسمیں
لاؤں گا۔ ممکن ہی نہیں کہ مَیں تیرے ساتھ اپنا وعدہ
پورا کرنے پہلےسے تجھے چھوڑ “دوں۔

جاگیعقوبتب16 اُٹھا۔ اُس نے کہا، ربیقیناً”
یہاں حاضر ہے، اور مجھے معلوم نہیں “تھا۔ 17 وہ ڈر گیا
اور کہا، یہ” کتنا ناکخوف مقام ہے۔ یہ تو الله ہی
کا گھر اور آسمان کا دروازہ “ہے۔

یعقوب18 سویرےصبح اُٹھا۔ اُس نے وہ پتھر لیا جو
اُس نے اپنے سرہانے رکھا تھا اور اُسے ستون کی طرح
کھڑا کیا۔ پھر اُس نے اُس پر زیتون کا تیل ُنڈیل ا دیا۔
اُس19 نے مقام کا بیتنام ایل یعنی الله’ کا ‘گھر رکھا
پہلے) ساتھ والے شہر کا نام لُوز ۔(تھا 20 اُس
نے قَسم کھا کر کہا، اگر” میرےرب ساتھ ہو، سفر
حفاظتمیریپر مجھےکرے، کھانا اور کپڑا کرےمہیا
اور21 مَیں سلامتی سے باپاپنے کے واپسگھر پہنچوں
تو پھر وہ میرا خدا ہو گا۔ جہاں22 یہ پتھر ستون طورکے
پر کھڑا وہاںہے الله کا گھر ہو گا، اور بھیجو تُو مجھے
دے گا اُس کا دسواں تجھےحصہ دیا کروں “گا۔

29
یعقوب لابن کے گھر پہنچتا ہے

یعقوب1 اپنانے جاریسفر اوررکھا چلتے مشرقیچلتے
قوموں ملـککے میں پہنچ گیا۔ وہاں2 اُس کھیتنے
میں کنواں جسدیکھا کے ارد گرد یوں بھیڑبکر کے تین
یوڑ ر جمع تھے۔ یوڑوں ر کو کنوئیں کا پانی پلایا جانا تھا،
لیکن اُس کے منہ پر بڑا پتھر پڑا تھا۔ وہاں3 پانی پلانے
کا یہ یقہ طر تھا کہ پہلے چرواہے تمام یوڑوں ر کا انتظار
کرتے اور پھر پتھر کو لُڑھکا کر منہ سے ہٹا دیتے تھے۔
پانی پلانے کے بعد وہ پتھر کو دوبارہ منہ پر رکھ تھے۔دیتے

یعقوب4 نے چرواہوں سے پوچھا، میرے” بھائیو،
آپ کہاں کے “ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا، حاران”
“کے۔ 5 اُس نے پوچھا، کیا” آپ نحور کے پوتے لابن
کو جانتے “ہیں؟ اُنہوں نے کہا، جی” “ہاں۔ 6 اُس
نے پوچھا، کیا” وہ خیریت سے “ہے؟ اُنہوں نے جی،”کہا، وہ خیریت سے ہے۔ دیکھو، اُدھر اُس کی بیٹی
راخل یوڑ ر لے کر آ رہی “ہے۔ یعقوب7 نے ابھی”کہا، تو وقتبہتتکشام باقی ہے۔ یوڑوں ر کو جمع
کرنے کا وقت تو نہیں ہے۔ آپ کیوں اُنہیں پانی پلا
کر دوبارہ چرنے نہیں “دیتے؟ اُنہوں8 جوابنے پہلے”دیا، ضروری ہے کہ تمام یوڑ ر یہاں پہنچیں۔ تب ہی
پتھر کو لُڑھکا کر ایک طرف ہٹایا جائے گا اور ہم
یوڑوں ر کو پانی پلائیں “گے۔
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یعقوب9 ابھی اُن سے بات کر ہی رہا تھا کہ راخل

اپنے باپ کا یوڑ ر لے کر آ پہنچی، کیونکہ یوں بھیڑبکر
کو چَرانا اُس کا کام تھا۔ یعقوبجب10 راخلنے کو
ماموں لابن کے یوڑ ر کے ساتھ آتے دیکھا تو اُس نے
کنوئیں پاسکے جا کر پتھر کو لُڑھکا کر منہ سے ہٹا دیا
اور یوں بکر بھیڑ کو پانی پلایا۔ 11 پھر اُس نے اُسے بوسہ
دیا اور خوب رونے لگا۔ 12 اُس نے کہا، مَیں” آپ
کے ابو کی بہن بقہ رِ کا بیٹا “ہوں۔ یہ سن کر راخل نے
بھاگ کر اپنے ابو کو اطلاع دی۔

لابنجب13 نے سنا کہ میرا بھانجا یعقوب آیا ہے تو
وہ دوڑ کر اُس سے ملنے گیا اور اُسے گلے لگا کر اپنے گھر
لے آیا۔ یعقوب نے اُسے سب کچھ بتا دیا جو ہوا تھا۔
لابن14 نے کہا، آپ” میرےواقعی رشتے دار “ہیں۔
یعقوب ایکوہاںنے پورا مہینہ گزارا۔

اپنی یوں بیو کے لئے یعقوب مشقتمحنتکی
15 پھر لابن یعقوب سے کہنے لگا، بےشک” آپ

میرے رشتے دار ہیں، لیکن آپ کو میرے لئے کام
کرنے کے بدلے میں کچھ ملنا ہئے۔ چا آپمَیں کو کتنے
پیسے “دوں؟ لابن16 کی دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام لیاہ
تھا اور چھوٹی کا راخل۔ 17 لیاہ کی آنکھیں ُچندھی تھیں
راخلجبکہ طرحہر تھی۔صورتخوبسے یعقوب18
کو راخل محبتسے تھی، اِس لئے اُس نے کہا، اگر”
ملراخلبیٹیچھوٹیکیآپمجھے جائے آپتو لئےکے
سات سال کام کروں “گا۔ 19 لابن نے کہا، کسی”
اَور آدمی کی نسبت مجھے یہ یادہ ز پسند ہے آپکہ ہی
سے اُس شادیکی “کراؤں۔

پس20 یعقوب نے راخل کو پانے کے لئے سات
تکسال کام کیا۔ لیکن اُسے ایسا لگا جیسا ایکدو دن
ہی گزرے ہوں کیونکہ وہ راخل کو شدت سے پیار
کرتا تھا۔ اِس21 بعدکے اُس لابننے سے کہا، مدت”
پوری ہو مجھےابہے۔گئی اپنی بیٹی شادیسے کرنے
“دیں۔ لابن22 نے اُس مقام کے تمام لوگوں دعوتکو
دے کر شادی کی ضیافت کی۔ لیکن23 اُس رات وہ
راخل کی بجائے لیاہ کو یعقوب کے پاس لے آیا، اور
اُسییعقوب ہمسے بستر ہوا۔ 24 لابن) لیاہنے کو
اپنی لونڈی دےزِلفہ دی تھی تاکہ وہ اُس کی خدمت
(کرے۔

صبحجب25 ہوئی تو یعقوب نے دیکھا کہ لیاہ ہی
میرے پاس ہے۔ اُس نے لابن کے پاس جا کر یہ”کہا، آپ میرےنے ساتھ کیا کِیا ہے؟ کیا مَیں نے راخل
کے لئے کام نہیں کیا؟ آپ نے مجھے دھوکا کیوں “دیا؟
لابن26 یہاں”دیا،جوابنے نہیںدستور چھوٹیکہہے
بیٹی کی شادی بڑی سے پہلے کر دی جائے۔ ایک27
ہفتے کے بعد شادی کی رسومات پوری ہو جائیں گی۔
اُس وقت تک صبر کریں۔ پھر مَیں آپ کو راخل بھی
دے دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ مزید سات سال
میرے لئے کام “کریں۔

28 یعقوب مان گیا۔ چنانچہ جب ایک ہفتے کے
بعد شادی کی رسومات پوری ہوئیں تو لابن نے اپنی
بیٹی راخل کی شادی بھی اُس کے ساتھ کر دی۔
29 لابن) راخلنے کو اپنی لونڈی دیدےبِلہاہ
تاکہ وہ اُس خدمتکی (کرے۔ یعقوب30 راخل سے
بھی ہم بستر ہوا۔ وہ لیاہ کی نسبت اُسے یادہ ز پیار کرتا
تھا۔ پھر اُس نے راخل ساتعوضکے سال اَور لابن
خدمتکی کی۔

یعقوب بچےکے
ربجب31 نے دیکھا کہ لیاہ نفرتسے کی جاتی

ہے تو اُس نے اُسے اولاد دی راخلجبکہ ہاںکے بچے
پیدا نہ ہوئے۔

32 لیاہ حاملہ ہوئی اور اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے
کہا، رب” میرینے مصیبت دیکھی ہے اور اب میرا
شوہر مجھے پیار کرے “گا۔ اُس نے اُس کا نام روبن
یعنی ایکدیکھو’ ‘بیٹا رکھا۔

وہ33 دوبارہ حاملہ ایکہوئی۔ اَور بیٹا پیدا ہوا۔ اُس
ہے،جاتیکینفرتسےمجھکہسنانےرب”کہا،نے
اِس لئے اُس مجھےنے یہ بھی دیا “ہے۔ اُس اُسنے کا
نام شمعون یعنی رب’ نے سنا ‘ہے رکھا۔

34 ایکوہ اَور دفعہ حاملہ ہوئی۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔
اُس نے کہا، اب” آخرکار شوہر کے ساتھ میرا بندھن
مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ مَیں نے اُس کے لئے تین
بیٹوں کو جنم دیا “ہے۔ اُس نے اُس کا نام لاوی یعنی
بندھن رکھا۔

35 ایکوہ بار پھر حاملہ ہوئی۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا۔
اُس نے اِس”کہا، دفعہ کیربمَیں تمجید کروں “گی۔
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اُس نے اُس کا نام یہوداہ یعنی تمجید رکھا۔ اِس کے بعد
اُس سے اَور بچے پیدا نہ ہوئے۔

30
اِسرہی،ہیبےاولادراخللیکن1 لئے وہ بہناپنی

لـگی۔کرنےحسدسے اُس یعقوبنے مجھے”کہا،سے
بھی اولاد دیں ورنہ مَیں مر جاؤں “گی۔ یعقوب2 کو
آیا۔غصہ اُس مَیںکیا”کہا،نے الله تجھےنےجسہوں
اولاد سے محروم “رکھاہے؟ 3 راخل نے کہا، یہاں”
لونڈیمیری بِلہاہ اُسہے۔ کے ساتھ ہم بستر ہوں تاکہ
میرےوہ لئے بچے کو اوردےجنم مَیں اُس معرفتکی
ماں بن “جاؤں۔

یوں4 اُس نے اپنے شوہر کو بِلہاہ دی، اور وہ اُس
سے ہم بستر ہوا۔ 5 بِلہاہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔
راخل6 نے کہا، الله” میرےنے حق میں فیصلہ دیا
اُسہے۔ میرینے سندعا مجھےکر دےبیٹا “ہے۔دیا
اُس نے اُس کا نام دان یعنی کسی’ حقکے میں فیصلہ
کرنے ‘والا رکھا۔

7 بِلہاہ دوبارہ حاملہ ہوئی ایکاور اَور بیٹا پیدا ہوا۔
راخل8 نے کہا، مَیں” نے اپنی بہن سے سخت ُکشتی
لڑی ہے، لیکن جیت گئی “ہوں۔ اُس نے اُس کا نام
نفتالی یعنی ُکشتی’ میں مجھ سے جیتا ‘گیا رکھا۔

لیاہجب9 نے دیکھا میرےکہ اَور بچے پیدا نہیں ہو
رہے تو اُس نے یعقوب کو اپنی لونڈی زِلفہ دے دی
تاکہ وہ بھی اُس کی بیوی ہو۔ 10 زِلفہ کے بھی ایک
بیٹا پیدا ہوا۔ 11 لیاہ نے کہا، مَیں” قسمتخوشکتنی
“!ہوں اُسچنانچہ اُسنے نامکا قسمتیخوشیعنیجد
رکھا۔

12 پھر زِلفہ کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ 13 لیاہ نے
مَیں”کہا، مبارکمجھےخواتینابہوں۔مبارککتنی
کہیں “گی۔ اُس اُسنے کا نام آشر مبارکیعنی رکھا۔

ایک14 دن اناج کی فصل کی کٹائی ہو رہی تھی کہ
روبن باہر نکل میںکھیتوںکر گیا۔چلا وہاں اُسے مردم
*گیاہ مل گئے۔ وہ اُنہیں اپنی ماں لیاہ پاسکے لے آیا۔
یہ دیکھ کر راخل نے لیاہ سے کہا، مجھے” ذرا اپنے
بیٹے کے مردم گیاہ میں سے دےکچھ “دو۔ 15 لیاہ نے

جواب دیا، کیا” یہی کافی نہیں کہ تم میرےنے شوہر
کو مجھ سے چھین لیا ہے؟ اب میرے بیٹے کے مردم
گیاہ کو بھی چھیننا چاہتی “ہو۔ راخل نے کہا، اگر”
تم مجھے اپنے بیٹے کے مردم گیاہ میں سے دو تو آج رات
یعقوب کے ساتھ سو سکتی “ہو۔

شام16 یعقوبکو واپسسےکھیتوں آ رہا تھا کہ لیاہ
آگے سے اُس سے ملنے کو گئی اور کہا، آپراتآج”
میرےکو ساتھ سونا ہے، کیونکہ مَیں نے اپنے بیٹے کے
مردم گیاہ آپعوضکے اُجرتکو پر لیا “ہے۔ چنانچہ
یعقوب نے لیاہ راتپاسکے گزاری۔

17 اُس وقت الله نے لیاہ کی دعا سنی اور وہ حاملہ
ہوئی۔ اُس کے پانچواں بیٹا پیدا ہوا۔ 18 لیاہ نے الله”کہا، مجھےنے اِس کا اجر دیا مَیںکہہے نے اپنے شوہر
لونڈیاپنیکو اُس“دی۔ اُسنے نامکا اِشکار یعنی اجر
رکھا۔

19 اِس کے بعد وہ ایک اَور دفعہ حاملہ ہوئی۔ اُس
کے چھٹا بیٹا پیدا ہوا۔ اُس20 نے کہا، الله” نے مجھے
ایک اچھا خاصا تحفہ دیا ہے۔ اب میرا خاوند میرے
ساتھ رہے گا، کیونکہ مجھ سے اُس کے چھ بیٹے پیدا
ہوئے “ہیں۔ اُس نے اُس کا نام زبولون یعنی رہائش
رکھا۔

21 اِس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی۔ اُس نے اُس کا نام
دینہ رکھا۔

22 پھر الله نے راخل کو بھی یاد کیا۔ اُس نے اُس
کی دعا سن کر اُسے اولاد بخشی۔ 23 وہ حاملہ ہوئی اور
ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے کہا، مجھے” بیٹا عطا کرنے
سے الله بحالعزتمیرینے ہے۔دیکر مجھےرب24
ایک اَور بیٹا اُس“دے۔ اُسنے کا یوسفنام یعنی وہ’
‘دےاَور رکھا۔

یعقوب کا لابن کے ساتھ سودا
یوسف25 کی پیدائش کے بعد یعقوب نے لابن سے

اجازتمجھےاب”کہا، دیں مَیںکہ وطناپنے اور گھر
واپسکو جاؤں۔ میرےمجھے26 بال بچے دیں جن کے
عوض مَیں نے آپ کی خدمت کی ہے۔ پھر مَیں چلا

* 30:14 مردم ایک:گیاہ جسپودا بارےکے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اُسے کھا کر عورتبانجھ بھی بچے کو گی۔دےجنم
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توآپگا۔جاؤں ہیںجانتےخود مَیںکہ محنتکتنینے
کے آپساتھ کے لئے کام کیا “ہے۔

لیکن27 لابن نے کہا، مجھ” پر مہربانی کریں اور یہیں
پتاسےدانیغیبمجھےرہیں۔ چلا مجھےنےربکہہے
آپ سببکے برکتسے دی ہے۔ 28 اپنی اُجرت خود
مقرر کریں تو مَیں وہی دیا کروں “گا۔

یعقوب29 نے کہا، آپ” جانتے ہیں کہ مَیں نے
آپطرحکس کے لئے کام کیا، میرےکہ وسیلے سے
آپ کے مویشی کتنے بڑھ گئے ہیں۔ 30 جو تھوڑا بہت
میرے آنے آپپہلےسے پاسکے تھا بہتابوہ یادہ ز
بڑھ گیا آپسےکاممیرےنےربہے۔ برکتبہتکو
وقتوہابہے۔دی آ گیا مَیںکہہے اپنے لئےکےگھر
کچھ “کروں۔

31 لابن نے کہا، مَیں” آپ کو کیا “دوں؟ یعقوب
نے کہا، مجھے” کچھ نہ دیں۔ مَیں اِس شرط پر آپ کی
یوں بھیڑبکر کی دیکھ بھال جاری رکھوں گا کہ آج32
مَیں آپ کے یوڑ ر میں سے گزر کر اُن تمام بھیڑوں کو
الـگ کر لوں گا جن کے جسم پر چھوٹے بڑےیا ھبے د
ہوں یا جو سفید نہ ہوں۔ اِسی طرح مَیں اُن تمام یوں بکر
کو بھی الـگ کر لوں گا جن کے جسم پر چھوٹے یا
بڑے ھبے د ہوں۔ اُجرتمیرییہی ہو گی۔ آئندہ33 جن
یوں بکر جسمکے پر چھوٹے بڑےیا ھبے ہوںد گے یا جن
بھیڑوں رنگکا سفید نہیں ہو گا وہ میرا اجر ہوں گی۔
جب آپکبھی اُن کا معائنہ کریں گے تو آپ معلوم کر
سکیں گے کہ مَیں دیانت دار رہا ہوں۔ میرےکیونکہ
جانوروں رنگکے سے ہی ظاہر ہو گا کہ مَیں آپنے
کچھکا نہیںچُرایا لابن34“ہے۔ ہے۔ٹھیک”کہا،نے
ایسا ہی ہو آپجیسا نے کہا “ہے۔

اُسی35 دن لابن نے اُن بکروں الـگکو کر لیا جن
کے جسم پر یاں دھار یا ھبے د تھے اور اُن تمام یوں بکر کو
جن کے جسم پر چھوٹے بڑےیا ھبے د جستھے۔ کے
بھی جسم پر سفید نشان تھا اُسے اُس الـگنے کر لیا۔
اِسی اُسطرح نے اُن تمام بھیڑوں الـگبھیکو کر لیا جو
پورے طور پر سفید نہ تھے۔ پھر لابن اُنہیںنے اپنے بیٹوں
کے سپرد کر دیا 36 جو اُن کے یعقوبساتھ سے اِتنا دُور

چلے گئے کہ اُن کے درمیان تین دن کا فاصلہ تھا۔ تب
یعقوب لابن کی باقی یوں بکر بھیڑ کی دیکھ بھال کرتا گیا۔

یعقوب37 نے سفیدہ، بادام اور چنار ہریہریکی
شاخیں لے کر اُن سے کچھ چھلکا یوں اُتار دیا کہ اُس پر
یاںسفید دھار نظر آئیں۔ اُس38 اُنہیںنے یوں بکر بھیڑ کے
منے سا اُن حوضوں میں گاڑ دیا جہاں وہ پانی پیتے تھے،
کیونکہ وہاں یہ جانور مست ہو کر ملاپ کرتے تھے۔
جب39 وہ اِن شاخوں کے منے سا ملاپ کرتے تو جو
بچے پیدا ہوتے اُن کے جسم پر چھوٹے بڑےاور ھبے د
اور یاں دھار ہوتی تھیں۔ یعقوبپھر40 نے بھیڑ بچوںکے
الـگکو کر کے اپنے یوڑوں ر کو لابن کے اُن جانوروں
کے منے سا چرنے دیا جن کے جسم پر یاں دھار تھیں اور
جو سفید نہ تھے۔ یوں اُس نے اپنے ذاتی یوڑوں ر کو
الـگ کر لیا اور اُنہیں لابن کے یوڑ ر کے ساتھ چرنے دیا۔نہ

لیکن41 اُس یہنے حوضوںوقتاُسصرفشاخیں
میں کھڑی کیں جب طاقت ور جانور مست ہو کر
ملاپ تھے۔کرتے جانوروںکمزور42 اُسساتھکے نے
ایسا نہ کیا۔ اِسی طرح لابن کو کمزور جانور اور یعقوب
کو طاقت ور جانور مل گئے۔ 43 یوں یعقوب بہت امیر
بن گیا۔ اُس پاسکے بہت سے یوڑ، ر غلام اور لونڈیاں،
اونٹ اور گدھے تھے۔

31
یعقوب ہجرتکی

یعقوبدنایک1 کو پتا چلا لابنکہ کے میرےبیٹے
بارے میں کہہ رہے ہیں، یعقوب” ہمارےنے ابو سے
سب کچھ چھین لیا ہے۔ اُس نے یہ تمام ہمارےدولت
باپ ملـکیتکی حاصلسے کی “ہے۔ یعقوب2 نے یہ
بھی دیکھا کہ لابن میرےکا ساتھ یہ رو پہلے نسبتکی
بگڑ گیا ہے۔ 3 ربپھر اُسنے سے کہا، باپاپنے” کے
ملـک اور اپنے داروںرشتے واپسپاسکے مَیںجا۔چلا
تیرے ساتھ ہوں “گا۔

میںمیدانکھلےیعقوبوقتاُس4 یوڑوںاپنے ر کے
پاس تھا۔ اُس نے وہاں سے راخل اور لیاہ کو بُلا کر
5 اُن سے کہا، مَیں” نے دیکھ لیا ہے آپکہ باپکے
کا میرے ساتھ یہ رو پہلے کی نسبت بگڑ گیا ہے۔ لیکن
میرے باپ کا میرےخدا ساتھ رہا ہے۔ آپ6 دونوں
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جانتی ہیں کہ مَیں نے آپ کے ابو کے لئے کتنی جاں
فشانی سے کام کیا ہے۔ لیکن7 وہ مجھے فریب دیتا رہا
اور میری اُجرت دس بار بدلی۔ تاہم الله نے اُسے مجھے
نقصان پہنچانے نہ دیا۔ جب8 ماموں لابن کہتے پرجسمکےجانوروںجن’تھے، ھبے اُجرتکوآپوہیہوںد
طورکے پر ملیں ‘گے تو تمام یوں بکر بھیڑ ایسےکے بچے پیدا
پرجسموںکےجنہوئے ھبے اُنہوںجبتھے۔ہید نے
کہا، جن’ جانوروں کے جسم پر یاں دھار ہوں گی وہی
آپ کو اُجرت کے طور پر ملیں ‘گے تو تمام یوں بکر بھیڑ
کے ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے جسموں پر یاں دھار
ہی تھیں۔ 9 یوں الله نے آپ کے ابو کے مویشی چھین
کر دےمجھے دیئے ہیں۔ اب10 ایسا ہوا کہ حیوانوں
کی مستی کے موسم میں مَیں نے ایک خواب دیکھا۔
اُس میں جو مینڈھے اور بکرے یوں بھیڑبکر سے ملاپ
کر رہے تھے اُن کے جسم بڑےپر اور چھوٹے ھبے د اور
یاں دھار تھیں۔ 11 اُس خواب میں الله کے فرشتے نے
مجھ سے بات کی، ‘!یعقوب’ مَیں نے کہا، جی،’ مَیں
حاضر ‘ہوں۔ 12 فرشتے نے کہا، اپنی’ نظر اُٹھا کر اُس
پر غور کر جو ہو رہا وہہے۔ تمام مینڈھے بکرےاور جو
یوں بھیڑبکر ملاپسے کر ہیںرہے اُن جسمکے بڑےپر
اور چھوٹے ھبے د اور یاں دھار ہیں۔ مَیں یہ خود کروا
رہا ہوں، کیونکہ مَیں نے سبوہ کچھ دیکھ لیا ہے جو
لابن تیرےنے ساتھ کیا ہے۔ 13 مَیں وہ خدا ہوں جو
بیت ایل میں تجھ پر ظاہر ہوا تھا، اُس جگہ جہاں تُو نے
ستون پر تیل ُنڈیل ا کر میرےاُسے لئے مخصوص کیا اور
میرے حضور قَسم کھائی ابتھی۔ اُٹھ اور روانہ ہو کر
اپنے واپسوطن چلا “۔‘جا

راخل14 اور لیاہ نے جواب میں یعقوب سے ہمیںاب”کہا، باپاپنے میراثکی کچھسے ملنے اُمیدکی نہیں
رہی۔ اُس15 ہمارےکا ساتھ اجنبی کا ہے۔سلوکسا
پہلے اُس نے ہمیں بیچ دیا، اور اب اُس نے سارےوہ
پیسے کھا بھی لئے ہیں۔ 16 چنانچہ جو بھی دولت الله
باپہمارےنے لیچھینسے ہماریوہہے ہمارےاور
بچوں کی ہی ابہے۔ جو کچھ بھی الله آپنے کو بتایا
ہے وہ “کریں۔

یعقوبتب17 نے اُٹھ کر اپنے بال بچوں کو اونٹوں پر

بٹھایا 18 اور اپنے تمام مویشی اور مسوپتامیہ سے حاصل
کیا ہوا تمام سامان لے کر ملـِک کنعان میں اپنے باپ
کے ہاں جانے کے لئے روانہ ہوا۔ 19 اُس وقت لابن
اپنی یوں بکر بھیڑ کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا۔ اُس کی
غیرموجودگی میں راخل نے باپاپنے کے بُت چُرا لئے۔

یعقوب20 نے لابن کو فریب دے کر اُسے اطلاع
نہ دی کہ مَیں جا رہا ہوں 21 بلـکہ اپنی ساری ملـکیت
سمیٹ کر فرار ہوا۔ یائے در فرات کو پار کر کے وہ
ِجلعاد پہاڑیکے علاقے طرفکی سفر کرنے لگا۔

یعقوبلابن تعاقبکا کرتا ہے
تین22 دن گزر گئے۔ پھر لابن کو بتایا گیا یعقوبکہ

بھاگ گیا ہے۔ 23 اپنے رشتے داروں کو ساتھ لے کر
اُس نے اُس تعاقبکا ساتکیا۔ دن چلتے چلتے اُس نے
یعقوب کو آ لیا جب وہ ِجلعاد کے پہاڑی علاقے میں
پہنچ گیا تھا۔ لیکن24 راتاُس الله خوابنے میں لابن
پاسکے آ اُسکر یعقوب!خبردار”کہا،سے کو بُرا بھلا
نہ “کہنا۔

لابنجب25 اُس پاسکے پہنچا یعقوبتو نے ِجلعاد
کے پہاڑی علاقے میں اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے۔
لابن نے بھی اپنے رشتے داروں کے ساتھ وہیں اپنے
لگائے۔خیمے اُس26 یعقوبنے آپیہ”کہا،سے نے
کیا کِیا ہے؟ آپ مجھے دھوکا دے کر میری بیٹیوں کو
کیوں جنگی قیدیوں کی ہانکطرح لائے ہیں؟ آپ27
کیوں مجھے فریب دے کر خاموشی سے بھاگ آئے
ہیں؟ اگر آپ مجھے اطلاع دیتے تو مَیں آپ کو خوشی
دفخوشی اور سرود کے ساتھ گاتے بجاتے رُخصت
کرتا۔ آپ28 نے مجھے اپنے نواسے نواسیوں اور بیٹیوں
کو بوسہ دینے کا موقع بھی نہ دیا۔ آپ کی یہ حرکت
بڑی احمقانہ تھی۔ آپمَیں29 بہتکو نقصان پہنچا سکتا
لیکنہوں۔ آپراتپچھلی کے ابو کے خدا مجھنے سے
کہا، !خبردار’ یعقوب کو بُرا بھلا نہ ‘کہنا۔ ٹھیک30
آپہے، اِس لئے چلے گئے کہ باپاپنے کے واپسگھر
جانے بڑےکے آرزومند تھے۔ لیکن یہ آپ نے کیا کِیا
ہے میرےکہ بُت چُرا لائے “ہیں؟

یعقوب31 جوابنے دیا، مجھے” ڈر تھا آپکہ اپنی
بیٹیوں کو مجھ سے چھین لیں گے۔ لیکن32 اگر آپ کو
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یہاں کسی پاسکے اپنے بُت مل جائیں تو اُسے سزائے
موت دی جائے۔ ہمارے رشتے داروں کی موجودگی
میں معلوم کریں پاسمیرےکہ آپ کی کوئی چیز ہے
کہ نہیں۔ اگر ہے تو اُسے لے “لیں۔ یعقوب کو معلوم
نہیں تھا راخلکہ بُتوںنے کو چُرایا ہے۔

33 لابن یعقوب کے خیمے میں داخل ہوا اور
ڈھونڈنے لگا۔ وہاں سے نکل کر وہ لیاہ کے خیمے میں
اور دونوں لونڈیوں کے خیمے میں گیا۔ لیکن اُس کے
بُت کہیں نظر نہ آئے۔ آخر میں وہ راخل خیمےکے میں
ہوا۔داخل بُتوںراخل34 اونٹوںکو کاٹھیایککی کے
نیچے چھپا کر اُس پر بیٹھ گئی تھی۔ لابن ٹٹول ٹٹول کر
پورے خیمے میں سے گزرا لیکن بُت نہ ملے۔ راخل35
نے اپنے باپ سے کہا، ابو،” مجھ سے ناراض نہ ہونا
کہ مَیں آپ کے منے سا کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مَیں ایاِم
ماہواری کے سبب سے اُٹھ نہیں “سکتی۔ لابن اُسے
چھوڑ کر ڈھونڈتا رہا، لیکن کچھ نہ ملا۔

36 پھر یعقوب کو غصہ آیا اور وہ لابن سے جھگڑنے
لگا۔ اُس نے پوچھا، مجھ” سے کیا جرم سرزد ہوا ہے؟
مَیں نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ اِتنی تُندی میرےسے
تعاقب کے لئے نکلے ہیں؟ آپ37 نے ٹٹول ٹٹول کر
میرے سارے سامان کی تلاشی لی ہے۔ تو آپ کا کیا
نکلا ہے؟ اُسے یہاں اپنے اور میرے رشتے داروں کے
منے سا رکھیں۔ پھر وہ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کون
حق پر ہے۔ 38 مَیں بیس سال تک آپ کے ساتھ رہا
یاںکیآپدوراناُسہوں۔ بکر نہیںمحرومسےبچوںبھیڑ
رہیں بلـکہ مَیں آپنے ایککا مینڈھا بھی نہیں کھایا۔
جب39 بھی کوئی بھیڑ یا بکری کسی جنگلی جانور نے
پھاڑ ڈالی تو مَیں آپاُسے پاسکے نہ لایا بلـکہ مجھے خود
اُس کا نقصان بھرنا پڑا۔ آپ کا تقاضا تھا کہ مَیں خود
چوری ہوئے مال کا عوضانہ دوں، خواہ وہ دن کے
چوریوقت ہوا راتیا کو۔ مَیں40 دن کی شدید گرمی
باعثکے پگھل گیا راتاور کی سردیشدید باعثکے
جم گیا۔ کام اِتنا سخت تھا کہ مَیں نیند سے محروم رہا۔
پورے41 بیس سال اِسی حالت میں گزر گئے۔ چودہ
سال مَیں آپنے کی بیٹیوں عوضکے کام کیا اور چھ

سال آپ کی یوں بھیڑبکر کے لئے۔ اُس دوران آپ نے
دس بار میری تنخواہ بدل دی۔ 42 باپمیرےاگر اسحاق
کا خدا اور میرے دادا ابراہیم کا میرے*معبود ساتھ
نہ ہوتا تو آپ مجھے ضرور خالی ہاتھ رُخصت کرتے۔
لیکن الله مشقتمحنتسختمیریاورمصیبتمیرینے
دیکھی ہے، اِس لئے اُس نے راتکل میرےکو حق
میں فیصلہ “دیا۔

یعقوب اور لابن درمیانکے عہد
43 تب لابن نے یعقوب سے کہا، یہ” بیٹیاں تو

میری بیٹیاں ہیں، اور اِن کے بچے میرے بچے ہیں۔ یہ
یاں بکر بھیڑ بھی میری ہی ہیں۔ ابلیکن مَیں اپنی بیٹیوں
اور اُن کے بچوں کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔ اِس44 لئے
آؤ، دوسرےایکہم کے ساتھ عہد باندھیں۔ اِس کے
لئے ہم یہاں پتھروں کا ڈھیر لگائیں جو عہد کی گواہی
دیتا “رہے۔

45 چنانچہ یعقوب ایکنے پتھر لے کر اُسے ستون
کے طور پر کھڑا کیا۔ 46 اُس نے اپنے رشتے داروں سے
کہا، کچھ” پتھر جمع اُنہوں“کریں۔ نے پتھر جمع کر کے
ڈھیر لگا دیا۔ پھر اُنہوں نے اُس ڈھیر پاسکے بیٹھ کر
لابن47کھایا۔کھانا اُسنے نامکا ‘یجرشاہدوتھا’ رکھا
یعقوبجبکہ نے ‘جلعید’ دونوںرکھا۔ ناموں گواہی’مطلبکا کا ‘ڈھیر یعنیہے وہ ڈھیر گواہیجو دیتا ہے۔
48 لابن نے کہا، آج” ہم دونوں کے درمیان یہ ڈھیر
عہد کی گواہی دیتا “ہے۔ اِس لئے اُس کا نام جلعید
رکھا گیا۔ 49 اُس کا ایک اَور نام مِصفاہ یعنی پہرے’
داروں کا ‘مینار بھی رکھا گیا۔ کیونکہ لابن نے ہمرب”کہا، پر دوسرےایکہمجبدےپہرا الـگسے
ہو جائیں گے۔ میری50 بیٹیوں سے بُرا سلوک نہ کرنا،
نہ اُن کے علاوہ کسی اَور شادیسے کرنا۔ اگر مجھے پتا
بھی نہ لیکنچلے یادضرور رکھیں کہ میرےالله آپاور
منےکے یہاں51ہے۔گواہسا یہ ڈھیر مَیںجوہے نے لگا
دیا ہے اور یہاں یہ ستون بھی ہے۔ 52 یہ ڈھیر اور ستون
دونوں اِس کے ہیںگواہ کہ نہ مَیں یہاں سے گزر آپکر
کو نقصان پہنچاؤں گا اور نہ آپ یہاں سے گزر کر مجھے
نقصان پہنچائیں گے۔ 53 ابراہیم، نحور اور اُن باپکے کا
خدا ہم دونوں کے درمیان کرےفیصلہ اگر ایسا کوئی

* 31:42 :معبود لفظی دہشت:ترجمہ یعنی اسحاق کا وہ دہشتانسانسےجسخدا کھاتا ہے۔
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یعقوبمیںجواب“ہو۔معاملہ اسحاقنے کیمعبودکے
قَسم کھائی مَیںکہ یہ نہیںکبھیعہد توڑوں گا۔ اُس54
نے پہاڑ ایکپر جانور قربانی کے طور پر چڑھایا اور اپنے
رشتے داروں کو کھانا کھانے کی دعوت دی۔ اُنہوں
نے کھانا کھا کر وہیں پہاڑ راتپر گزاری۔

55 اگلے دن صبح سویرے لابن نے اپنے نواسے
نواسیوں اور بیٹیوں کو دےبوسہ کر اُنہیں برکت دی۔
پھر وہ اپنے واپسگھر چلا گیا۔

32
یعقوب عیسَو سے ملنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے

یعقوب1 بھینے اپنا رکھا۔جاریسفر میںراستے الله
کے فرشتے اُس سے ملے۔ اُنہیں2 دیکھ کر اُس نے یہ”کہا، الله کی لشکرگاہ اُس“ہے۔ اُسنے مقام نامکا محنائم
یعنی دو’ ‘لشکرگاہیں رکھا۔

یعقوب3 نے اپنے بھائی عیسَو پاسکے اپنے آگے آگے
قاصد بھیجے۔ عیسَو سعیر یعنی ادوم ملـککے میں آباد
تھا۔ 4 اُنہیں عیسَو کو بتانا تھا، آپ” کا خادم یعقوب
آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ مَیں پردیس میں جا کر اب
لابنتک مہمانکا رہا ہوں۔ مجھےوہاں5 بَیل، گدھے،
یاں، بکر بھیڑ غلام مَیںابہیں۔ہوئےحاصللونڈیاںاور
مالـکاپنے دےاطلاعکو ہوںرہا واپسکہ آ گیا ہوں
آپاور کی نظرِ کرم خواہشکا مند “ہوں۔

جب6 واپسقاصد آئے تو اُنہوں نے کہا، آپہم”
بھائیکے عیسَو پاسکے اورگئے، ساتھآدمی400وہ لے
آپکر سے ملنے آ رہا “ہے۔

یعقوب7 گھبرا کر بہت پریشان ہوا۔ اُس نے اپنے
ساتھ تمامکے لوگوں، یوں، بھیڑبکر گائےبَیلوں اور اونٹوں
کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ 8 خیال یہ تھا کہ اگر
عیسَو آ کر ایک گروہ پر حملہ کرے تو باقی گروہ شاید
بچ جائے۔ 9 یعقوبپھر نے دعا کی، میرےاے” دادا
ابراہیم اور میرے باپ اسحاق کے خدا، میری دعا !سن
اے رب، تُو نے خود مجھے بتایا، ملـکاپنے’ اور رشتے
داروں کے پاس واپس جا، اور مَیں تجھے کامیابی دوں
‘گا۔ مَیں10 اُس تمام مہربانی اور وفاداری لائقکے نہیں
جو تُو نے اپنے خادم کو دکھائی ہے۔ جب مَیں نے

لابن کے پاس جاتے وقت یائے در یردن کو پار کیا تو
صرفپاسمیرے یہ لاٹھی تھی، پاسمیرےاباور یہ
دو گروہ ہیں۔ مجھے11 اپنے بھائی عیسَو سے بچا، کیونکہ
مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے بال بچوں سمیت
کچھسب تباہ گا۔دےکر 12 تُو نے خود کہا تھا، مَیں’
تجھے کامیابی دوں گا اور تیری اولاد اِتنی بڑھاؤں گا کہ
وہ سمندر ریتکی کی مانند بےشمار ہو “۔‘گی

یعقوب13 نے راتوہاں گزاری۔ پھر اُس نے اپنے
مال میں سے عیسَو کے لئے تحفے چن لئے : 14 200
یاں، بکر 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈھے، 1530
دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت، 40 گائیں، 10
بَیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے۔ 16 اُس نے اُنہیں
مختلف یوڑوں ر میں تقسیم کر کے مختلفاپنے نوکروں کے
سپرد کیا اور اُن سے کہا، میرے” آگے آگے چلو لیکن
ہر یوڑ ر درمیانکے فاصلہ “رکھو۔

جو17 پہلےنوکر یوڑ ر نکلاآگےکرلے اُس یعقوبسے
نے کہا، میرا” بھائی عیسَو تم ملےسے گا اور پوچھے مالـکتمہارا’گا، ہے؟کون کہاںتم جا تمہارےہو؟رہے
منے سا کے کسجانور کے ‘ہیں؟ جواب18 میں تمہیں
کہنا ہے، یہ’ آپ کے خادم یعقوب کے ہیں۔ یہ تحفہ
ہیں جو وہ مالـکاپنے عیسَو بھیجکو یعقوبہیں۔رہے
ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے “۔‘ہیں

یعقوب19 نے یہی حکم ہر ایک نوکر کو دیا جسے
یوڑ ر لے کر اُس کے آگے آگے جانا تھا۔ اُس نے جب”کہا، تم عیسَو سے ملو گے تو اُس سے یہی کہنا ہے۔
تمہیں20 یہ بھی ضرور کہنا ہے، آپ’ یعقوبخادمکے
ہمارے پیچھے آ “۔‘ہیںرہے یعقوبکیونکہ نے مَیں’سوچا، اِن تحفوں سے اُس کے ساتھ صلح کروں گا۔ پھر
جب اُس سے ملاقات ہو گی تو شاید وہ مجھے قبول
کر ‘لے۔ یوں21 اُس نے یہ تحفے اپنے آگے آگے بھیج
دیئے۔ لیکن اُس نے خود خیمہ گاہ راتمیں گزاری۔

یعقوب کی ُکشتی
راتاُس22 وہ اُٹھا اور اپنی دو یوں، بیو لونڈیوںدو اور

گیارہ بیٹوں کو لے کر یائے یبوقدر وہاںکو سے پار کیا
جہاں کم گہرائی تھی۔ 23 پھر اُس نے اپنا سارا سامان
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بھی وہاں بھیج دیا۔ لیکن24 وہ خود اکیلا ہی پیچھے رہ
گیا۔
آدمیایکوقتاُس آیا اور پَو اُستکپھٹنے ُکشتیسے

لڑتا رہا۔ اُسجب25 نے دیکھا کہ یعقوبمَیں غالبپر
نہیں آ رہا تو اُس نے اُس کے کولھے کو چھوا، اور اُس
کا نکلجوڑ گیا۔ آدمی26 مجھے”کہا،نے جانے دے،
کیونکہ پَو پھٹنے والی “ہے۔
یعقوب نے کہا، پہلے” برکتمجھے دیں، پھر آپہی

کو جانے دوں “گا۔ 27 آدمی نے پوچھا، تیرا” کیا نام
“ہے؟ اُس نے جواب دیا، “یعقوب۔” 28 آدمی نے
سےاب”کہا، تیرا یعقوبنام نہیں بلـکہ اسرائیل یعنی وہ’
الله سے لڑتا ‘ہے ہو گا۔ کیونکہ تُو الله اور آدمیوں کے
ساتھ لڑ غالبکر آیا “ہے۔

یعقوب29 نے کہا، مجھے” اپنا نام “بتائیں۔ اُس نے
کہا، تُو” کیوں میرا نام جاننا چاہتا “ہے؟ پھر اُس نے
یعقوب برکتکو دی۔

یعقوب30 نے کہا، مَیں” نے الله کو برُو رُو دیکھا
توبھی بچ گیا “ہوں۔ اِس لئے اُس نے اُس مقام کا نام
فنی ایل رکھا۔ یعقوب31 وہاں سے چلا تو سورج طلوع
ہو رہا تھا۔ وہ کولھے سببکے سے لنگڑاتا رہا۔

یہی32 وجہ اسرائیلبھیآجکہہے کی اولاد کولھے
کے جوڑ پر نسکی نہیںکو کھاتے، یعقوبکیونکہ کی
نساِسی کو چھوا گیا تھا۔

33
یعقوب عیسَو سے ملتا ہے

1 پھر عیسَو اُن طرفکی آتا ہوا نظر آیا۔ اُس کے ساتھ
400 آدمی تھے۔ اُنہیں دیکھ کر یعقوب نے بچوں کو
بانٹ کر لیاہ، راخل اور دونوں لونڈیوں کے حوالے کر
دیا۔ 2 اُس نے دونوں لونڈیوں کو اُن کے بچوں سمیت
آگے چلنے دیا۔ پھر لیاہ اُس کے بچوں سمیت اور آخر میں
راخل اور یوسف آئے۔ یعقوب3 خود سب سے آگے
عیسَو سے ملنے گیا۔ چلتے چلتے وہ سات دفعہ زمین تک
جھکا۔ لیکن4 عیسَو دوڑ اُسکر سے ملنے آیا اور اُسے گلے
لگا کر بوسہ دیا۔ دونوں رو پڑے۔

5 پھر عیسَو عورتوںنے اور بچوں کو دیکھا۔ اُس نے
تمہارے”پوچھا، ساتھ لوگیہ کون یعقوب“ہیں؟ نے
کہا، یہ” آپ کے خادم کے بچے ہیں جو الله نے اپنے
کرم نوازےسے “ہیں۔

دونوں6 لونڈیاں اپنے سمیتبچوں آ کر اُس کے منے سا
جھک گئیں۔ 7 پھر لیاہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی اور آخر
یوسفمیں اور راخل آ جھککر گئے۔

8 عیسَو نے پوچھا، جس” جانوروں بڑےکے غول
ملاقاتمیریسے ہوئی اُس سے کیا مراد یعقوب“ہے؟
جوابنے دیا، یہ” تحفہ ہے آپتاکہ کا آپخادم کی
نظر میں مقبول “ہو۔ 9 لیکن عیسَو نے کہا، میرے”
بھائی، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ اپنے پاس ہی
“رکھو۔ یعقوب10 نے کہا، نہیں” جی، اگر مجھ پر آپ
کے کرم کی نظر ہے میرےتو اِس تحفے کو قبولضرور
فرمائیں۔ مَیںجبکیونکہ آپنے کا چہرہ دیکھا تو وہ
میرے لئے الله مانندکیچہرےکے آپتھا، میرےنے
ساتھ اِس قدر سلوکاچھا کیا ہے۔ مہربانی11 کر کے یہ
تحفہ قبول کریں جو مَیں آپ کے لئے لایا ہوں۔ کیونکہ
الله مجھنے پر اپنے کرم اظہارکا کیا پاسمیرےاورہے،
بہت کچھ “ہے۔
یعقوب اصرار کرتا رہا تو آخرکار عیسَو نے اُسے قبول

کر لیا۔ پھر عیسَو کہنے لگا، آؤ،”12 ہم روانہ ہو جائیں۔
مَیں تمہارے آگے آگے چلوں “گا۔ 13 یعقوب نے
جواب دیا، میرے” آپمالـک، جانتے ہیں میرےکہ
نازکبچے میرےہیں۔ پاس یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور
اُن دودھکے پینے ہیں۔بھیبچےوالے ایکاُنہیںمَیںاگر
دن کے لئے بھی حد سے یادہ ز ہانکوں تو وہ مر جائیں
گے۔ میرے14 مالـک، مہربانی کر میرےکے آگے آگے
جائیں۔ مَیں آرام اُسیسے رفتار آپسے کے پیچھے پیچھے
چلتا رہوں جسگا رفتار میرےسے مویشی میرےاور
بچے چل سکیں یوںگے۔ ہم آہستہ چلتے آپہوئے کے
پاس پہنچیںسعیر 15“گے۔ عیسَو مَیںکیا”کہا،نے اپنے
آدمیوں میں سے کچھ آپ پاسکے چھوڑ “دوں؟ لیکن
یعقوب نے کہا، ضرورتکیا” سبہے؟ باتاہمسے
یہ ہے آپکہ مجھےنے قبول کر لیا “ہے۔

اُس16 دن عیسَو سعیر کے لئے اور ُسکاتیعقوب17
لئےکے اُسوہاںہوا۔روانہ اپنےنے لئے مکان بنا لیا اور
اپنے مویشیوں کے لئے یاں۔ جھونپڑ اِس لئے اُس مقام کا
ُسکاتنام یعنی یاں جھونپڑ پڑ گیا۔

18 پھر یعقوب چلتے چلتے سلامتی سے ِسکم شہر پہنچا۔
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یوں اُس کا مسوپتامیہ سے ملـِک کنعان تک کا سفر
پہنچتکاختتام گیا۔ اُس نے خیمےاپنے شہر منےکے سا
لگائے۔ 19 اُس کے خیمے حمور کی اولاد کی زمین پر
لـگے تھے۔ اُس یہنے چاندیزمین ِسکوں100کے کے
بدلے خرید لی۔ وہاں20 اُس نے قربان گاہ جسبنائی
کا نام اُس نے ایل’ ‘اسرائیلخدائے رکھا۔

34
دینہ دریعصمتکی

1 ایک دن یعقوب اور لیاہ کی بیٹی دینہ کنعانی
عورتوں سے ملنے کے لئے گھر نکلی۔سے 2 شہر ایکمیں
آدمی بنام ِسکم رہتا تھا۔ اُس کا والد حمور اُس علاقے
کا حکمران تھا اور ِحوّی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ جب
ِسکم نے دینہ کو دیکھا تو اُس نے اُسے پکڑ کر اُس کی
کی۔دریعصمت لیکن3 اُس دینہدلکا لـگسے گیا۔
وہ اُس سے محبت کرنے لگا اور پیار سے اُس سے باتیں
کرتا رہا۔ اُس4 نے باپاپنے سے کہا، اِس” لڑکی کے
شادیمیریساتھ کرا “دیں۔

یعقوبجب5 اپنینے بیٹی کیدریعصمتکی خبر
سنی تو اُس کے بیٹے مویشیوں کے ساتھ کھلے میدان میں
تھے۔ اِس لئے وہ اُن واپسکے خاموشتکآنے رہا۔

6 ِسکم کا باپ حمور شہر سے نکل کر یعقوب سے
بات کرنے کے لئے آیا۔ جب7 یعقوب کے بیٹوں کو
دینہ دریعصمتکی کی خبر ملی تو اُن کے رنجشدل
اور غصے سے بھر گئے کہ ِسکم نے یعقوب کی بیٹی کی
عصمت دری سے اسرائیل کی اِتنی بےعزتی کی ہے۔
وہ سیدھے کھلے میدان سے واپس آئے۔ 8 حمور نے
یعقوب سے کہا، میرے” بیٹے کا دل آپ کی بیٹی سے
لـگ گیا ہے۔ مہربانی کر کے اُس کی میرےشادی بیٹے
ساتھکے رشتہساتھہمارے9دیں۔کر ہمارےباندھیں،
بیٹے بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کرائیں۔ 10 پھر ہمارےآپ
ساتھ اِس ملـک میں رہ سکیں گے اور پورا ملـک آپ
کے لئے کھلا ہو گا۔ آپ جہاں بھی چاہیں آباد ہو
سکیں تجارتگے، کر سکیں گے اور زمین خرید سکیں
“گے۔ 11 ِسکم نے خود بھی دینہ کے باپ اور بھائیوں
منتسے میریاگر”کی، درخواستیہ منظور ہو تو مَیں
جو آپکچھ کہیں گے ادا کر دوں گا۔ 12 جتنا بھی مَہر

میریصرفگا۔دوںدےمَیںکریںمقررآپتحفےاور
یہ خواہش پوری کریں کہ یہ لڑکی میرے عقد میں آ
“جائے۔

لیکن13 دینہ دریعصمتکی یعقوبسےسببکے
بیٹوںکے نے ِسکم اور اُس باپکے حمور چالاکیسے کر
کے 14 کہا، ہم” ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی بہن کی
ایسےکسیشادی آدمی نہیںسے کرا ختنہکاجسسکتے
نہیں ہوا۔ اِس سے ہماری بےعزتی ہوتی ہے۔ 15 ہم
صرف اِس شرط پر راضی ہوں گے کہ آپ اپنے تمام
لڑکوں اور مردوں کا ختنہ کروانے ہماریسے مانند ہو
آپپھر16جائیں۔ بیٹیوںبیٹےکے شادیاںہماریساتھکے
ہو سکیں گی اور ہم آپ کے ساتھ ایک قوم بن جائیں
لیکن17گے۔ لئےکےکرانےختنہآپاگر ہیںنہیںتیار
تو ہم اپنی بہن کو لے کر چلے جائیں “گے۔

18 یہ باتیں حمور اور اُس کے بیٹے ِسکم کو اچھی
لـگیں۔ نوجوان19 ِسکم ًنے فورا اُن پر عمل کیا، کیونکہ وہ
دینہ بہتکو پسند کرتا تھا۔ ِسکم اپنے خاندان میں سب
سے معزز تھا۔ 20 حمور اپنے بیٹے ِسکم کے ساتھ شہر کے
دروازے پر گیا جہاں شہر کے فیصلے کئے جاتے تھے۔
وہاں اُنہوں نے باقی یوں شہر باتسے کی۔ یہ”21 آدمی
ہم سے جھگڑنے والے نہیں ہیں، اِس لئے کیوں نہ وہ
ملـکاِس ہمارےمیں ساتھ رہیں ہمارےاور درمیان
تجارت ملـکہمارےکریں؟ میں اُن کے لئے بھی کافی
جگہ ہے۔ آؤ، ہم اُن کی بیٹیوں اور بیٹوں سے شادیاں
کریں۔ 22 لیکن یہ آدمی صرف اِس شرط پر ہمارے
درمیان ہنے ر ایکاور ہی قوم بننے کے لئے تیار ہیں کہ
ہم اُن کی طرح اپنے تمام لڑکوں اور مردوں کا ختنہ
کرائیں۔ 23 اگر ہم ایسا کریں تو اُن کے تمام مویشی اور
سارا مال ہمارا ہی ہو گا۔ چنانچہ آؤ، ہم متفق ہو کر
فیصلہ کر لیں تاکہ ہمارےوہ درمیان “رہیں۔

24 ِسکم کے شہری حمور اور ِسکم کے مشورے پر
راضی ہوئے۔ تمام لڑکوں اور مردوں کا ختنہ کرایا گیا۔
25 تین دن کے بعد جب ختنے کے سبب سے لوگوں کی
بُریحالت تھی تو دینہ دوکے بھائی شمعون لاویاور اپنی
تلواریں لے کر شہر میں داخل ہوئے۔ کسی شککو
تک نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو گا۔ اندر جا کر اُنہوں نے
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بچوں سے لے تکبوڑھوںکر تمام مردوں قتلکو کر دیا
میںجن26 حمور اور اُس کا بیٹا ِسکم بھی شامل تھے۔ پھر
وہ دینہ کو ِسکم کے گھر سے لے کر چلے گئے۔

27 اِس قتِل عام کے بعد یعقوب کے باقی بیٹے شہر پر
پڑےٹوٹ اور لُوٹاُسے لیا۔ یوں اُنہوں نے اپنی بہن کی
عصمت دری کا بدلہ لیا۔ 28 وہ یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل،
اورگدھے شہر اندرکے اور باہر چلتےکرلےکچھسبکا
بنے۔ اُنہوں29 سارےنے مال پر قبضہ کیا، عورتوں اور
بچوں قیدیکو بنا لیا اور تمام گھروں کا سامان بھی لے
گئے۔

30 پھر یعقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا، تم”
نے مصیبتمجھے میں ڈال دیا ابہے۔ کنعانی، فرِزّی
ملـکاور کے باقی باشندوں میریمیں بدنامی ہوئی ہے۔
میرے ساتھ کم آدمی ہیں۔ اگر دوسرے مل کر ہم
پر حملہ کریں تو ہمارے پورے خاندان کا ستیاناس ہو
جائے “گا۔ لیکن31 اُنہوں نے کہا، کیا” ٹھیکیہ تھا
کہ اُس نے ہماری بہن کے ساتھ کسبی کا سلوکسا
“کیا؟

35
بیت ایل یعقوبمیں پر الله برکتکی

الله1 یعقوبنے ایلبیتاُٹھ،”کہا،سے جا وہاںکر
آباد ہو۔ وہیں الله کے لئے جو تجھ پر ظاہر ہوا جب
تُو اپنے بھائی عیسَو سے بھاگ رہا تھا قربان گاہ “بنا۔
2 چنانچہ یعقوب نے اپنے گھر والوں اور باقی سارے
ساتھیوں سے کہا، بھیجو” اجنبی آپبُت پاسکے ہیں
پھینکاُنہیں دیں۔ آپاپنے صافپاککو کر کے اپنے
کپڑے بدلیں، 3 کیونکہ ہمیں یہ جگہ چھوڑ بیتکر ایل
جانا ہے۔ وہاں مَیں اُس خدا کے لئے قربان گاہ بناؤں
جسگا مصیبتنے وقتکے میری دعا سنی۔ جہاں
بھی مَیں گیا وہاں میرےوہ ساتھ رہا “ہے۔ یہ4 سن کر
اُنہوں یعقوبنے کو تمام دےبُت دیئے جو اُن پاسکے
تھے اور تمام بالیاں جو اُنہوں نے تعویذ کے طور پر کانوں
میں پہن رکھی تھیں۔ اُس سبنے کچھ ِسکم قریبکے
بلوط کے درخت کے نیچے زمین میں دبا دیا۔ 5 پھر وہ
روانہ ہوئے۔ ارد گرد کے شہروں پر الله کی طرف سے

اِتنا شدید خوف چھا گیا کہ اُنہوں نے یعقوب اور اُس
بیٹوںکے تعاقبکا نہ کیا۔

6 چلتے چلتے یعقوب اپنے لوگوں سمیت لُوز پہنچ گیا
جو ملـِک کنعان میں تھا۔ آج لُوز کا نام بیت ایل ہے۔
یعقوب7 نے وہاں قربان گاہ بنا کر مقام کا نام بیت ایل
یعنی الله’ کا ‘گھر رکھا۔ کیونکہ وہاں الله نے آپاپنے
اُسکو پر ظاہر کیا جبتھا وہ اپنے بھائی سے فرار ہو رہا
تھا۔

8 وہاں بقہ رِ کی دایہ دبورہ مر گئی۔ وہ بیت ایل
کے جنوب میں بلوط کے درخت کے نیچے دفن ہوئی،
اِس لئے اُس کا نام الّون بکوت یعنی رونے’ کا بلوط کا
‘درخت رکھا گیا۔

یعقوبالله9 ایکپر دفعہ اَور ظاہر ہوا اور برکتاُسے
دی۔ یہ مسوپتامیہ سے واپس آنے پر دوسری بار ہوا۔
10 الله نے اُس سے کہا، اب” سے تیرا نام یعقوب نہیں
بلـکہ اسرائیل ہو یوں“گا۔ اُس اُسنے کا نیا نام اسرائیل
رکھا۔ 11 الله نے یہ بھی اُس سے کہا، مَیں” الله قادرِ
مطلق ہوں۔ پھل پھول اور تعداد میں بڑھتا ایکجا۔ قوم
نہیں بلـکہ بہت سی قومیں تجھ سے نکلیں تیریگی۔ اولاد
میں ملـکوہیتجھےمَیں12گے۔ہوںشاملبھیبادشاہ
دوں گا جو ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے۔ تیرےاور بعد
اُسے تیری اولاد کو دوں “گا۔

13 پھر الله وہاں سے آسمان پر چلا گیا۔ جہاں14 الله
یعقوب ہمسے کلام ہوا تھا وہاں اُس نے پتھر کا ستون
کھڑا کیا اور اُس پر َمے اور تیل ُنڈیل ا کر مخصوصاُسے
کیا۔ اُس15 نے جگہ کا بیتنام ایل رکھا۔

راخل موتکی
16 پھر یعقوب اپنے گھر والوں کے بیتساتھ ایل کو

چھوڑ کر اِفراتہ طرفکی چل پڑا۔ راخل اُمید سے تھی،
اور راستے میں بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ بچہ بڑی
مشکل سے پیدا ہوا۔ جب17 دردِ زہ عروج پہنچکو گیا
تو دائی نے اُس سے کہا، مت” ڈرو، ایککیونکہ اَور
بیٹا “ہے۔ لیکن18 وہ دم توڑنے والی تھی، اور مرتے
مرتے اُس نے اُس کا نام بن اونی یعنی میری’ مصیبت
کا ‘بیٹا رکھا۔ لیکن اُس باپکے نے اُس کا نام بن یمین
یعنی ہنے’ د ہاتھ خوشیا قسمتی کا ‘بیٹا رکھا۔ راخل19
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فوت ہوئی، اور وہ اِفراتہ کے راستے میں دفن ہوئی۔ آج
اِفراتہکل لحمبیتکو کہا ہے۔جاتا یعقوب20 اُسنے
کی قبر پر پتھر ستونکا کیا۔کھڑا راخلتکآجوہ کی قبر
کی نشان دہی کرتا ہے۔

21 وہاں سے یعقوب نے اپنا سفر جاری رکھا اور
ِمجدل عِدر کی پرلی طرف اپنے خیمے لگائے۔ جب22
وہ ٹھہرےوہاں تھے تو یعقوبروبن کی حرم بِلہاہ سے
ہم بستر یعقوبہوا۔ کو معلوم ہو گیا۔

یعقوب کے بیٹے
یعقوب کے بارہ بیٹے تھے۔ 23 لیاہ کے بیٹے یہ :تھے اُس

کا سب سے بڑا بیٹا روبن، پھر شمعون، لاوی، یہوداہ،
اِشکار اور زبولون۔ راخل24 کے دو بیٹے یوسفتھے، اور
بن یمین۔ راخل25 کی لونڈی بِلہاہ کے دو بیٹے تھے، دان
اور نفتالی۔ 26 لیاہ کی لونڈی زِلفہ کے دو بیٹے تھے، جد
اور یعقوبآشر۔ کے یہ بیٹے مسوپتامیہ میں پیدا ہوئے۔

اسحاق موتکی
27 پھر یعقوب اپنے باپ اسحاق پاسکے پہنچ گیا جو

حبرون ممرےقریبکے میں اجنبی حیثیتکی سے رہتا
تھا حبرونوقتاُس) نامکا یَت قِر اربع اسحاقوہاں۔(تھا
اور اُس سے پہلے ابراہیم رہا کرتے تھے۔ اسحاق28-29
سال180 کا عمروہجبتھا آسودہسےزندگیاوررسیدہ
ہو کر باپاپنے دادا سے جا ملا۔ اُس کے بیٹے عیسَو اور
یعقوب نے اُسے دفن کیا۔

36
عیسَو کی اولاد

1 یہ عیسَو کی اولاد نسبکا نامہ ہے عیسَو) کو
ادوم بھی کہا جاتا :(ہے

2 عیسَو نے تین کنعانی عورتوں سے شادی :کی ِحتّی
آدمی ایلون کی بیٹی عدہ سے، عنہ کی بیٹی اُہلی بامہ سے
جو ِحوّی آدمی ِصبعون کی نواسی تھی 3 اور اسمٰعیل کی
بیٹی باسمت سے نبایوتجو کی بہن تھی۔ 4 عدہ ایککا
بیٹا اِلی فز باسمتاور ایککا بیٹا رعوایل پیدا ہوا۔ اُہلی5
بامہ کے تین بیٹے پیدا ہوئے، یعوس، یعلام اور قورح۔
عیسَو کے یہ تمام بیٹے ملـِک کنعان میں پیدا ہوئے۔

بعد6 میں میںملـکدوسرےعیسَو گیا۔چلا اُس نے
اپنی یوں، بیو بیٹے بیٹیوں اور گھر کے ہنے ر والوں کو اپنے
تمام مویشیوں اور ملـِک کنعان میں حاصل کئے ہوئے
سمیتمال اپنے ساتھ لیا۔ 7 وہ اِس وجہ سے چلا گیا کہ
دونوں بھائیوں کے پاس اِتنے یوڑ ر تھے کہ چَرانے کی
جگہ کم پڑ گئی۔ 8 چنانچہ عیسَو پہاڑی علاقے سعیر میں
آباد ہوا۔ عیسَو کا دوسرا نام ادوم ہے۔

9 یہ عیسَو یعنی سعیر کے پہاڑی علاقے میں آباد
ادومیوں کا نسب نامہ :ہے 10 عیسَو کی بیوی عدہ کا
ایک بیٹا اِلی فز تھا جبکہ اُس باسمتبیویکی ایککا بیٹا
رعوایل تھا۔ اِلی11 فز کے بیٹے تیمان، اومر، صفو، جعتام،
قنز 12 اور عمالیق تھے۔ عمالیق اِلی فز کی حرم تِمنع کا بیٹا
تھا۔ سبیہ بیویکیعیسَو تھے۔شاملمیںاولادکیعدہ
13 رعوایل کے بیٹے نحت، زارح، سمّہ اور مِّزہ تھے۔ یہ
سب عیسَو کی بیوی باسمت کی اولاد میں شامل تھے۔
14 عیسَو کی بیوی اُہلی بامہ جو عنہ کی بیٹی اور ِصبعون
نواسیکی تھی کے تین بیٹے یعوس، یعلام اور قورح تھے۔

15 عیسَو مختلفسے قبیلوں کے سردار نکلے۔ اُس کے
پہلوٹھے اِلی فز سے یہ قبائلی سردار :نکلے تیمان، اومر،
صفو، قنز، 16 قورح، جعتام اور عمالیق۔ یہ سب عیسَو
کی بیوی عدہ کی اولاد تھے۔ 17 عیسَو کے بیٹے رعوایل
سے یہ قبائلی سردار :نکلے نحت، زارح، سمّہ اور مِّزہ۔ یہ
سب عیسَو کی بیوی باسمت کی اولاد تھے۔ 18 عیسَو کی
بیوی اُہلی بامہ یعنی عنہ کی بیٹی یہسے قبائلی :نکلےسردار
یعوس، یعلام اور قورح۔ یہ19 تمام سردار عیسَو کی ہیں۔اولاد

سعیر کی اولاد
ملـِک20 ادوم کے باشندےکچھ حوری آدمی سعیر

کی اولاد تھے۔ اُن کے نام لوطان، سوبل، ِصبعون، عنہ،
21 دیسون، ایصر اور دیسان تھے۔ سعیر کے یہ بیٹے ملـِک
ادوم میں حوری قبیلوں کے سردار تھے۔

لوطان22 حوری اور ہیمام باپکا تھا۔ تِمنع)
لوطان کی بہن (تھی۔ سوبل23 کے بیٹے علوان، مانحت،
عیبال، سفو اور اونام تھے۔ 24 ِصبعون کے بیٹے ایّاہ اور
عنہ تھے۔ اِسی عنہ کو گرم چشمے ملے جب وہ بیابان
میں باپاپنے کے چَراگدھے عنہ25تھا۔رہا ایککا بیٹا
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دیسون ایکاور بیٹی اُہلی بامہ تھی۔ دیسون26 کے چار
بیٹے حمدان، اِشبان، یِتران اور کِران تھے۔ ایصر27 تینکے
بیٹے بِلہان، زعوان اور عقان تھے۔ دیسان28 کے دو بیٹے
عُوض اور اران تھے۔

یہی29-30 یعنی لوطان، سوبل، ِصبعون، عنہ، دیسون،
ایصر اور دیسان سعیر ملـککے میں حوری قبائل کے
سردار تھے۔

ادوم کے بادشاہ
31 اِس سے پہلے کہ اسرائیلیوں کا کوئی بادشاہ

تھا ذیل کے بادشاہ یکے بعد دیگرے ملـِک ادوم میں
حکومت کرتے :تھے

بالع32 بن بعور جو دنہابا شہر کا تھا ملـِک ادوم کا پہلا
بادشاہ تھا۔

33 اُس موتکی پر یوباب بن زارح جو بُصرہ شہر کا
تھا۔

34 اُس کی موت پر ُحشام جو تیمانیوں ملـککے کا
تھا۔

موتکیاُس35 پر موآبملـِکنےجسبِددبنہدد
میں مِدیانیوں شکستکو دی۔ عویتوہ کا تھا۔

اُس36 موتکی پر سملہ جو مسرِقہ کا تھا۔
37 اُس کی موت پر ساؤل جو یائے در فرات پر

رحوبوت شہر کا تھا۔
اُس38 موتکی پر بعل حنان بن عکبور۔
39 اُس کی موت پر ہدد جو فاعُو شہر کا تھا

بیوی) کا نام مہیطب ایل بنت میزاہاببنتمطرِد
۔(تھا

40-43 عیسَو سے ادومی قبیلوں کے یہ سردار :نکلے
تِمنع، علوَہ، یتیت، اُہلی بامہ، ایلہ، فینون، قنز، تیمان،
مِبصار، مجدی ایل اور عِرام۔ ادوم کے سرداروں کی یہ
فہرست اُن کی موروثی زمین کی آبادیوں اور قبیلوں کے
مطابق ہی بیان کی گئی ہے۔ عیسَو اُن باپکا ہے۔

37
یوسف خوابکے

یعقوب1 ملـِک کنعان میں رہتا تھا جہاں پہلے اُس
باپکا بھی پردیسی تھا۔ 2 یعقوبیہ کے خاندان کا ہے۔بیان
اُس وقت یعقوب کا بیٹا یوسف 17 سال کا تھا۔

وہ اپنے بھائیوں یعنی بِلہاہ اور زِلفہ کے بیٹوں کے ساتھ

یوں بھیڑبکر کی دیکھ بھال کرتا یوسفتھا۔ باپاپنے کو
اپنے بھائیوں بُریکی حرکتوں کی اطلاع دیا کرتا تھا۔

یعقوب3 یوسف کو اپنے تمام بیٹوں کی نسبت یادہ ز
پیار کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ تب پیدا ہوا باپجب
بوڑھا تھا۔ اِس لئے یعقوب اُسنے کے لئے خاصایک
رنگ لباسدار بنوایا۔ اُسجب4 بھائیوںکے نے دیکھا
کہ یوسفباپہمارا ہمکو یادہسے ز پیار کرتا توہے وہ
اُس نفرتسے کرنے لـگے اور ادب سے اُس باتسے
نہیں کرتے تھے۔

یوسفراتایک5 اُسجبدیکھا۔خوابنے نے
بھائیوںاپنے خوابکو سنایا تو وہ اُس اَورسے نفرتبھی
کرنے لـگے۔ 6 اُس نے کہا، سنو،” مَیں نے خواب
دیکھا۔ کھیتسبہم7 میں پُولے باندھ رہے تھے کہ
میرا پُولا میرےپُولےکےآپگیا۔ہوکھڑا پُولے اردکے
گرد جمع ہو کر اُس کے منے “گئے۔جھکسا اُس8 کے
بھائیوں نے کہا، اچھا،” تُو بادشاہ بن کر ہم حکومتپر
اُس“گا؟کرے خوابوںکے اور اُس باتوںکی سببکے
سے اُن کی اُس نفرتسے مزید بڑھ گئی۔

کچھ9 دیر یوسفبعدکے ایکنے دیکھا۔خواباَور
اُس نے اپنے بھائیوں سے کہا، مَیں” نے ایک اَور
خواب دیکھا ہے۔ اُس میں سورج، چاند اور گیارہ
ستارے میرے منے سا جھک “گئے۔ 10 اُس نے یہ
خواب اپنے باپ کو بھی سنایا تو اُس نے اُسے ڈانٹا۔
اُس نے کہا، یہ” کیسا خواب ہے جو تُو نے !دیکھا
یہ کیسی بات ہے کہ مَیں، تیری ماں اور تیرے بھائی
آ تیرےکر منے سا جھکتکزمین “جائیں؟ نتیجے11
اُسمیں بھائیکے اُس لیکنلـگے۔کرنےحسدبہتسے
اُس باپکے دلنے میں باتیہ محفوظ رکھی۔

یوسف کو بیچا جاتا ہے
یوسفجبدنایک12 بھائیکے باپاپنے یوڑکے ر

چَرانے کے لئے پہنچتکِسکم گئے تھے 13 یعقوبتو نے
یوسف سے کہا، تیرے” بھائی ِسکم میں یوڑوں ر کو چَرا
رہے ہیں۔ آ، مَیں تجھے اُن کے پاس بھیج دیتا “ہوں۔
یوسف نے جواب دیا، ٹھیک” “ہے۔ یعقوب14 نے
کہا، جا” کر معلوم کر تیرےکہ بھائی اور اُن کے ساتھ
کے یوڑ ر خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ واپسپھر آ کر مجھے



پَیدایش 37:15 41 پَیدایش 38:5

بتا “دینا۔ چنانچہ اُس کے باپ نے اُسے وادٔی حبرون
بھیجسے دیا، یوسفاور ِسکم پہنچ گیا۔

15 وہاں وہ اِدھر اُدھر پھرتا رہا۔ آخرکار ایک آدمی
اُس سے ملا اور پوچھا، آپ” کیا ڈھونڈ رہے “ہیں؟
یوسف16 جوابنے دیا، مَیں” اپنے بھائیوں تلاشکو
کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ وہ اپنے جانوروں کہاںکو
چَرا رہے “ہیں۔ 17 آدمی نے کہا، وہ” یہاں سے چلے
گئے ہیں۔ مَیں نے اُنہیں یہ کہتے سنا کہ آؤ، ہم دوتین
“جائیں۔ یہ سن یوسفکر اپنے بھائیوں کے پیچھے دوتین
چلا گیا۔ وہاں اُسے وہ مل گئے۔

ابھییوسفجب18 نظرسےدُور آیا تو اُس بھائیوںکے
نے اُس کے پہنچنے سے پہلے اُسے قتل کرنے کا منصوبہ
بنایا۔ 19 اُنہوں نے کہا، دیکھو،” خواب دیکھنے والا
آ رہا ہے۔ 20 آؤ، ہم اُسے مار ڈالیں اور اُس کی لاش
کسی گڑھے پھینکمیں دیں۔ ہم کہیں گے کہ کسی
وحشی جانور اُسےنے پھاڑ پھرہے۔کھایا پتا چلے گا کہ
اُس خوابوںکے کی حقیقتکیا “ہے۔

روبنجب21 نے اُن باتیںکی سنیں تو اُس یوسفنے
کو بچانے کوششکی کی۔ اُس نے کہا، نہیں،” ہم
اُسے قتل نہ کریں۔ 22 اُس کا خون نہ کرنا۔ بےشک
اُسے اِس گڑھے پھینکمیں دیں جو یگستان ر میں ہے،
لیکن اُسے ہاتھ نہ “لگائیں۔ اُس نے یہ اِس لئے کہا کہ
وہ اُسے بچا باپکر واپسپاسکے پہنچانا چاہتا تھا۔

جوں23 یوسفہی اپنے بھائیوں پاسکے پہنچا اُنہوں
نے اُس رنگکا لباسدار اُتار کر یوسف24 کو گڑھے
پھینکمیں دیا۔ گڑھا خالی تھا، اُس میں پانی نہیں تھا۔
25 پھر وہ روٹی کھانے کے لئے بیٹھ گئے۔ اچانک
اسمٰعیلیوں کا ایک قافلہ نظر آیا۔ وہ ِجلعاد سے مصر جا
رہے تھے، اور اُن کے اونٹ قیمتی مسالوں یعنی لادن،
بلسان اور مُر لدےسے ہوئے تھے۔ تب26 یہوداہ نے
اپنے بھائیوں سے کہا، ہمیں” کیا فائدہ ہے اگر اپنے بھائی
کو قتل کر کے اُس کے خون کو چھپا دیں؟ 27 آؤ، ہم
اُسے اِن اسمٰعیلیوں کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ پھر کوئی
ضرورت نہیں ہو گی کہ ہم اُسے ہاتھ لگائیں۔ آخر وہ
ہمارا بھائی “ہے۔

اُس کے بھائی راضی ہوئے۔ 28 جبچنانچہ مِدیانی
تاجر وہاں گزرےسے تو بھائیوں یوسفنے کو کھینچ
کر گڑھے سے نکالا اور چاندی کے 20 ِسکوں کے
بیچعوض ڈالا۔ اسمٰعیلی اُسے لے کر مصر چلے گئے۔

29 اُس وقت روبن موجود نہیں تھا۔ جب وہ گڑھے
واپسپاسکے آیا یوسفتو نہیںمیںاُس تھا۔ یہ دیکھ کر
اُس پریشانینے میں پھاڑکپڑےاپنے ڈالے۔ وہ30 اپنے
بھائیوں واپسپاسکے گیا اور کہا، لڑکا” نہیں ابہے۔
کسمَیں طرح ابو پاسکے “جاؤں؟ تب31 اُنہوں نے
بکرا ذبح کر یوسفکے لباسکا اُس میںخونکے یا، ڈبو
32 پھر رنگ دار لباس اِس خبر کے ساتھ اپنے باپ کو
بھجوا دیاکہ ہمیں” یہ ملا ہے۔ اِسے غور سے دیکھیں۔
آپیہ کے بیٹے لباسکا تو “نہیں؟

یعقوب33 نے اُسے پہچان لیا اور کہا، بےشک”
اُسی کا ہے۔ کسی وحشی جانور نے اُسے پھاڑ کھایا
ًہے۔ یقینا یوسف کو پھاڑ دیا گیا “ہے۔ یعقوب34 نے
غم مارےکے اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنی کمر سے
ٹاٹ اوڑھ کر بڑی دیر تک اپنے بیٹے کے لئے ماتم کرتا
رہا۔ 35 اُس کے تمام بیٹے بیٹیاں اُسے تسلی دینے آئے،
لیکن اُس نے تسلی پانے سے انکار کیا اور کہا، مَیں”
پاتال میں اُترتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے لئے ماتم کروں
“گا۔ حالتاِس میں وہ اپنے بیٹے کے لئے روتا رہا۔

36 اِتنے میں مِدیانی پہنچمصر یوسفکر بیچکو چکے
تھے۔ مصر کے بادشاہ فرعون ایککے اعلٰی افسر فوطی
فار نے اُسے خرید لیا۔ فوطی فار بادشاہ کے محافظوں پر
مقرر تھا۔

38
یہوداہ اور تمر

1 اُن دنوں میں یہوداہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ ایککر
آدمی کے پاس ہنے ر لگا جس کا نام حیرہ تھا اور جو
عدُلام شہر سے تھا۔ 2 وہاں یہوداہ کی ملاقات ایک
عورتکنعانی سے جسہوئی باپکے کا نام سوع تھا۔
اُس نے اُس شادیسے کی۔ 3 بیٹا پیدا جسہوا کا نام
یہوداہ نے عیر رکھا۔ ایک4 اَور بیٹا پیدا جسہوا کا نام
بیوی اوناننے رکھا۔ اُس5 کے تیسرا بیٹا بھی پیدا ہوا۔
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اُس اُسنے نامکا میںکزیبیہوداہرکھا۔سیلہ جبتھا
وہ پیدا ہوا۔

6 یہوداہ نے بڑےاپنے بیٹے عیر کی ایکشادی لڑکی
سے کرائی جس کا نام تمر تھا۔ رب7 نزدیککے عیر
شریر تھا، اِس لئے اُس نے ہلاکاُسے کر دیا۔ اِس8 پر
یہوداہ نے عیر کے چھوٹے بھائی اونان سے کہا، اپنے”
بڑے بھائی کی بیوہ پاسکے جاؤ اور اُس شادیسے کرو
تمہارےتاکہ بھائی نسلکی قائم “رہے۔ اونان9 نے ایسا
کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو بھی بچے پیدا ہوں گے وہ
قانون کے بڑےمیرےمطابق بھائی کے ہوں گے۔ لئےاِس جب بھی وہ تمر سے ہم بستر ہوتا تو نطفہ کو زمین
پر گرا دیتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری معرفت
میرے بھائی کے بچے پیدا ہوں۔ 10 ربباتیہ بُریکو
لـگی، اور اُس نے اُسے بھی سزائے موت دی۔ تب11
یہوداہ نے اپنی بہو تمر سے کہا، اپنے” باپ کے گھر
واپس چلی جاؤ اور تکوقتاُس بیوہ تکجبرہو میرا
بیٹا سیلہ بڑا نہ ہو “جائے۔ اُس نے یہ اِس لئے کہا کہ
اُسے ڈر تھا کہ کہیں سیلہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح مر
نہ جائے۔ چنانچہ تمر اپنے میکے چلی گئی۔

12 کافی دنوں کے بعد یہوداہ کی بیوی جو سوع کی
بیٹی تھی مر گئی۔ ماتم کا وقت گزر گیا تو یہوداہ اپنے
دوستعدُلامی حیرہ تِمنتساتھکے گیا جہاں یہوداہ کی
بھیڑوں کی پشم کتری جا رہی تھی۔ 13 تمر کو بتایا گیا،
آپ” کا ُسسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لئے تِمنت
جا رہا “ہے۔ 14 یہ سن کر تمر نے بیوہ کپڑےکے اُتار
لئے۔پہنکپڑےعامکر پھر وہ اپنا منہ لپیٹسےچادر کر
عینیم شہر دروازےکے پر بیٹھ گئی تِمنتجو کے راستے
میں تھا۔ تمر نے حرکتیہ اِس لئے کی کہ یہوداہ کا بیٹا
سیلہ اب بالغ ہو چکا تھا توبھی اُس کی اُس کے ساتھ
شادی نہیں کی گئی تھی۔

جب15 یہوداہ وہاں سے گزرا تو اُس نے اُسے دیکھ
کر سوچا کہ یہ کسبی ہے، کیونکہ اُس نے اپنا منہ
چھپایا ہوا تھا۔ 16 وہ راستے ہٹسے کر اُس پاسکے گیا
اور مجھےذرا”کہا، ہاںاپنے “دیں۔آنے اُس) نہیںنے
پہچانا کہ یہ میری بہو ۔(ہے تمر نے کہا، آپ” مجھے کیا
دیں “گے؟ 17 اُس جوابنے دیا، مَیں” آپ کو بکری

کا بچہ بھیج دوں “گا۔ تمر نے کہا، ٹھیک” لیکنہے،
اُسے تکبھیجنے ضمانتمجھے “دیں۔ اُس18 نے آپمَیں”پوچھا، کو کیا “دوں؟ تمر نے کہا، اپنی” مُہر اور اُسے
گلے میں لٹکانے کی ڈوری۔ وہ لاٹھی بھی دیں آپجو
پکڑے ہوئے “ہیں۔ چنانچہ یہوداہ اُسے یہ دےچیزیں
کر اُس کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ نتیجے میں تمر اُمید سے
ہوئی۔ 19 پھر تمر اُٹھ کر اپنے واپسگھر چلی گئی۔ اُس
نے اپنی چادر اُتار کر دوبارہ بیوہ پہنکپڑےکے لئے۔

20 یہوداہ نے اپنے دوست حیرہ عدُلامی کے ہاتھ
بکری کا بچہ بھیج دیا تاکہ وہ چیزیں واپس مل جائیں
جو اُس نے ضمانت کے طور پر دی تھیں۔ لیکن حیرہ
کو پتا نہ چلا کہ عورت کہاں ہے۔ 21 اُس نے عینیم
کے باشندوں سے پوچھا، وہ” کسبی کہاں ہے جو یہاں
سڑک پر بیٹھی “تھی؟ اُنہوں جوابنے دیا، یہاں” ایسی
کوئی کسبی نہیں “تھی۔

22 اُس نے یہوداہ پاسکے واپس جا کر کہا، وہ”
مجھے نہیں ملی بلـکہ وہاں کے ہنے ر والوں نے کہا کہ
یہاں کوئی ایسی کسبی تھی “نہیں۔ 23 یہوداہ نے پھر”کہا، وہ ضمانت کی چیزیں اپنے پاس ہی رکھے۔ اُسے
چھوڑ دو لوگورنہ ہمارا مذاق اُڑائیں گے۔ ہم نے تو
بکریاُسےکہکیکوششپوری لیکنجائے،ملبچہکا
لگانےکھوج آپباوجودکے کو پتا نہ چلا کہاںوہکہ
“ہے۔

تین24 ماہ کے بعد یہوداہ کو اطلاع دی گئی، آپ”
کی بہو تمر نے زنا کیا اباورہے، وہ “ہے۔حاملہ یہوداہ
نے حکم دیا، اُسے” باہر لا کر جلا “دو۔ 25 تمر کو
جلانے کے لئے باہر لایا گیا تو اُس نے اپنے ُسسر کو
خبر بھیج دی، یہ” چیزیں دیکھیں۔ یہ اُس آدمی کی ہیں
معرفتکیجس مَیں اُمید ہوں۔سے پتا کریں کہ یہ مُہر،
اُس کی ڈوری اور یہ کسلاٹھی کی “ہیں۔ 26 یہوداہ
نے اُنہیں پہچان لیا۔ اُس نے کہا، مَیں” نہیں بلـکہ یہ
پرحقعورت مَیںکیونکہہے، کیاُسنے اپنے بیٹے سیلہ
نہیںشادیسے لیکن“کرائی۔ بعد میں یہوداہ بھیکبھی
تمر سے ہم بستر نہ ہوا۔

جب27 جنم دینے وقتکا آیا تو معلوم ہوا جُڑواںکہ
بچے ہیں۔ ایک28 بچے کا ہاتھ نکلا تو دائی نے اُسے پکڑ
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کر اُس میں سرخ دھاگا باندھ دیا اور کہا، یہ” پہلے پیدا
“ہوا۔ لیکن29 اُس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، اور
اُس کا بھائی پہلے پیدا ہوا۔ یہ دیکھ کر دائی بول تُو”اُٹھی، کس طرح پھوٹ نکلا “!ہے اُس نے اُس کا نام
فارص یعنی پھوٹ رکھا۔ 30 پھر اُس کا بھائی پیدا ہوا
ہاتھکےجس سرخمیں دھاگا بندھا ہوا تھا۔ اُس کا نام
زارح چمکیعنی رکھا گیا۔

39
یوسف اور فوطی فار بیویکی

1 اسمٰعیلیوں نے یوسف کو مصر لے جا کر بیچ دیا
تھا۔ مصر کے بادشاہ ایککے اعلٰی افسر بنام فوطی فار
نے اُسے خرید لیا۔ وہ شاہی محافظوں کا کپتان تھا۔
یوسفرب2 ساتھکے تھا۔ بھیجو کام وہ کرتا اُس میں
کامیاب رہتا۔ وہ مالـکمصریاپنے کے میںگھر رہتا
تھا جس3 نے دیکھا یوسفربکہ کے ساتھ ہے اور
اُسے ہر کام میں کامیابی دیتا ہے۔ 4 یوسفچنانچہ کو
مالـک ہوئی،حاصلمہربانیخاصکی فوطیاور فار نے
اُسے اپنا ذاتی نوکر بنا لیا۔ اُس نے اُسے اپنے گھرانے کے
انتظام پر مقرر کیا اور ملـکیتپوریاپنی اُس سپردکے کر
دی۔ وقتجس5 سے فوطی فار نے اپنے گھرانے کا
انتظام اور پوری یوسفملـکیت کے سپرد کی وقتاُس
ربسے نے فوطی فار یوسفکو سببکے برکتسے
دی۔ اُس کی برکت فوطی فار کی ہر چیز پر تھی، خواہ
گھر میں تھی کھیتیا میں۔ فوطی6 فار نے اپنی ہر چیز
یوسف ہاتھکے میں چھوڑ دی۔ اور سبیوسفچونکہ
کچھ اچھی طرح چلاتا تھا اِس لئے فوطی فار کو کھانا
کھانے کے بھیکسیسوا معاملے کی فکر نہیں تھی۔
یوسف صورتخوبنہایت آدمی تھا۔ کچھ7 دیر کے

بعد اُس مالـککے کی بیوی کی آنکھ اُس پر لـگی۔ اُس
نے اُس سے کہا، میرے” ساتھ ہم بستر “!ہو یوسف8
انکار کر کے کہنے لگا، مالـکمیرے” سببمیرےکو
کسیسے معاملے کی فکر نہیں ہے۔ اُنہوں سبنے کچھ
سپردمیرے کر انتظامکےگھر9ہے۔دیا پر اُن کا اختیار
میرے اختیار سے یادہ ز نہیں ہے۔ آپ کے سوا اُنہوں
نے کوئی بھی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی۔ تو پھر مَیں

کس طرح اِتنا غلط کام کروں؟ کسمَیں طرح الله کا
گناہ “کروں؟

مالـک10 بیویکی روز بہ یوسفروز کے پیچھے پڑی
رہی میرےکہ ساتھ ہم بستر ہو۔ لیکن وہ ہمیشہ انکار
کرتا رہا۔

دنایک11 کاموہ لئےکےکرنے گیا۔میںگھر گھر
میں اَور کوئی نوکر نہیں تھا۔ 12 فوطی فار کی بیوی نے
یوسف لباسکا پکڑ کر میرے”کہا، ساتھ ہم بستر “!ہو
بھاگیوسف کر باہر چلا گیا لیکن اُس کا لباس پیچھے
عورت میںہاتھکے ہی گیا۔رہ مالـکجب13 بیویکی
نے دیکھا کہ وہ لباساپنا چھوڑ بھاگکر گیا ہے 14 تو
اُس نے گھر کے نوکروں کو بُلا کر کہا، یہ” !دیکھو
مالـکمیرے اِس عبرانی پاسہمارےکو لے آئے ہیں
تاکہ کرنےدریعصمتمیریوہکرے۔ذلیلہمیںوہ
کے لئے کمرےمیرے میں آ گیا، لیکن مَیں اونچی آواز
سے چیخنے لـگی۔ جب15 مَیں مدد کے لئے اونچی آواز
سے چیخنے لـگی تو وہ اپنا لباس چھوڑ کر بھاگ “گیا۔
16 اُس مالـکنے کے تکآنے یوسف کا لباس اپنے
پاس رکھا۔ جب17 وہ گھر واپس آیا تو اُس نے اُسے
یہی کہانی یہ”سنائی، عبرانی غلام آپجو لے آئے ہیں
میری تذلیل کے لئے پاسمیرے آیا۔ لیکن18 جب مَیں
مدد کے لئے چیخنے لـگی تو وہ لباساپنا چھوڑ بھاگکر
“گیا۔

یوسف قید خانے میں
19 یہ سن کر فوطی بڑےفار غصے میں آ گیا۔ اُس20

نے یوسف کو گرفتار کر کے اُس جیل میں ڈال دیا
جہاں بادشاہ کے قیدی رکھے جاتے تھے۔ وہیں وہ
رہا۔ یوسفربلیکن21 کے ساتھ تھا۔ اُس نے اُس پر
مہربانی کی اور اُسے قیدخانے کے داروغے کی نظر میں
مقبول کیا۔ یوسف22 تکیہاں مقبول ہوا کہ داروغے
تمامنے قیدیوں اُسکو سپردکے کر اُسےکے پورا انتظام
چلانے کی ذمہ داری دی۔ 23 داروغے کو کسی بھی
معاملے کی جسے اُس یوسفنے کے سپرد کیا تھا فکر نہ
رہی، یوسفربکیونکہ کے ساتھ تھا اور اُسے ہر کام
میں کامیابی بخشی۔

40
قیدیوں خوابکے
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1 کچھ دیر کے بعد یوں ہوا کہ مصر کے بادشاہ کے

سردار ساقی اور بیکری کے انچارج نے اپنے مالـک کا
گناہ کیا۔ 2 فرعون کو دونوں افسروں پر غصہ آ گیا۔
3 اُس نے اُنہیں اُس قیدخانے میں ڈال دیا جو شاہی
محافظوں کے کپتان کے سپرد تھا اور جس میں یوسف
تھا۔ محافظوں4 کے کپتان نے یوسفاُنہیں کے حوالے
کیا تاکہ وہ اُن وہاںکرے۔خدمتکی وہ کافی رہے۔تکدیر

ایک5 رات بادشاہ کے سردار ساقی اور بیکری کے
انچارج نے خواب دیکھا۔ دونوں کا خواب فرق فرق
تھا، اور اُن کا مطلب بھی فرق فرق تھا۔ یوسفجب6
صبح کے وقت اُن کے پاس آیا تو وہ دبے ہوئے نظر
آئے۔ 7 اُس نے اُن سے پوچھا، آج” آپ کیوں اِتنے
پریشان “ہیں؟ اُنہوں8 جوابنے دیا، ہم” دونوں نے
خواب دیکھا ہے، اور کوئی نہیں جو ہمیں اُن مطلبکا
“بتائے۔ یوسف نے کہا، خوابوں” کی تعبیر تو الله کا
کام ہے۔ ذرا مجھے خواباپنے تو “سنائیں۔

9 سردار ساقی نے شروع کیا، مَیں” نے خواب میں
اپنے منے سا انگور بیلکی دیکھی۔ اُس10 تینکی شاخیں
تھیں۔ اُس کے پتے لـگے، پھوٹکونپلیں نکلیں اور انگور
پک گئے۔ میرے11 ہاتھ میں بادشاہ کا پیالہ تھا، اور
مَیں انگوروںنے کو توڑ کر یوں بھینچ دیا کہ اُن رسکا
بادشاہ کے پیالے میں آ گیا۔ پھر مَیں نے پیالہ بادشاہ کو
پیش “کیا۔

یوسف12 نے کہا، تین” شاخوں سے مراد تین دن
ہیں۔ 13 تین دن کے بعد فرعون آپ کو بحال کر لے
گا۔ آپ کو پہلی ذمہ داری واپس مل جائے گی۔ آپ
پہلے طرحکی سردار ساقی حیثیتکی سے بادشاہ کا پیالہ
سنبھالیں گے۔ لیکن14 آپجب بحال ہو جائیں تو میرا
خیال کریں۔ مہربانی کر کے بادشاہ کے منے سا میرا ذکر
کریں تاکہ مَیں یہاں سے رِہا ہو جاؤں۔ 15 کیونکہ مجھے
عبرانیوں ملـککے سے اغوا کر یہاںکے لایا گیا اورہے،
یہاں بھی مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ مجھے
اِس گڑھے میں پھینکا “جاتا۔

بیکریشاہیجب16 انچارجکے دیکھانے سردارکہ
ساقی خوابکے کا مطلباچھا نکلا تو اُس یوسفنے
سے کہا، میرا” خواب بھی سنیں۔ مَیں نے سر پر تین

یاں ٹوکر اُٹھا رکھی تھیں جو بیکری کی چیزوں سے بھری
ہوئی تھیں۔ سب17 سے اوپر والی ٹوکری میں وہ تمام
چیزیں تھیں جو بادشاہ کی میز کے لئے بنائی جاتی ہیں۔
پرندےلیکن آ کر اُنہیں کھا رہے “تھے۔

یوسف18 نے کہا، تین” یوں ٹوکر سے مراد تین دن
ہیں۔ 19 تین دن کے بعد ہی فرعون آپ کو قیدخانے
سے نکال درختکر سے دےلٹکا پرندےگا۔ آپ کی
لاش کو کھا جائیں “گے۔

تین20 دن بعدکے بادشاہ سالکی گرہ تھی۔ اُس نے
اپنے تمام افسروں کی ضیافت کی۔ اِس موقع پر اُس نے
سردار ساقی اور بیکری کے انچارج کو جیل سے نکال
کر اپنے حضور لانے کا حکم دیا۔ 21 سردار ساقی کو
پہلے والی بیکریلیکن22گئی،دیسونپداریذمہ کے
انچارج کو سزائے موت دے کر درخت سے لٹکا دیا
سبگیا۔ کچھ ویسا ہی ہوا یوسفجیسا نے کہا تھا۔

لیکن23 سردار ساقی یوسفنے کا خیال نہ کیا بلـکہ
اُسے بھول ہی گیا۔

41
بادشاہ خوابکے

1 دو سال گزر گئے راتایککہ بادشاہ خوابنے
دیکھا۔ وہ یائے در نیل کنارےکے کھڑا تھا۔ اچانک2
یا در میں سے سات خوب صورت اور موٹی گائیں نکل
کر سرکنڈوں میں چرنے لـگیں۔ 3 اُن کے بعد سات اَور
گائیں نکل آئیں۔ لیکن وہ بدصورت اور دُبلی پتلی تھیں۔
وہ یا در دوسریکنارےکے گائیوں کھڑیپاسکے ہو
کر صورتخوبساتپہلی4 اور موٹی موٹی گائیوں کو
اِسگئیں۔کھا مصربعدکے کا پھر5اُٹھا۔جاگبادشاہ
وہ دوبارہ سو گیا۔ اِس دفعہ اُس ایکنے اَور خواب
دیکھا۔ اناج کے ایک پودے پر سات موٹی موٹی اور
اچھی اچھی بالیں لـگی تھیں۔ 6 پھر سات اَور بالیں پھوٹ
نکلیں دُبلیجو پتلی اور مشرقی ہَوا ُجھلسیسے تھیں۔ہوئی
اناج7 ساتکی دُبلی پتلی بالوں ساتنے موٹی خوباور
بالوںصورت کو نگل لیا۔ پھر جاگفرعون اُٹھا تو معلوم
ہوا کہ مَیں خوابنے ہی دیکھا ہے۔

صبح8 ہوئی تو وہ پریشان تھا، اِس لئے اُس نے مصر
کے تمام جادوگروں اور ِموں عال کو بُلایا۔ اُس نے اُنہیں
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اپنے خواب سنائے، لیکن کوئی بھی اُن کی تعبیر نہ کر
سکا۔

پھر9 سردار ساقی فرعوننے مجھےآج”کہا،سے اپنی
خطائیں یاد آتی ہیں۔ ایک10 دن فرعون اپنے خادموں
سے ناراض ہوئے۔ حضور نے مجھے اور بیکری کے
انچارج کو قیدخانے میں ڈلوا جسدیا پر محافظوںشاہی
کا کپتان مقرر تھا۔ ایک11 ہی رات میں ہم دونوں
مختلفنے خواب دیکھے جن مطلبکا فرق فرق تھا۔
وہاں12 جیل ایکمیں عبرانی نوجوان تھا۔ وہ محافظوں
کپتانکے کا غلام تھا۔ ہم اُسےنے خواباپنے سنائے
تو اُس نے ہمیں اُن مطلبکا بتا دیا۔ 13 اور جو کچھ بھی
اُس نے کچھسببتایا اپنیمجھےہوا۔ہیویسا داریذمہ
ملواپس گئی بیکریجبکہ انچارجکے کو موتسزائے
دے درختکر سے لٹکا دیا “گیا۔

14 یہ سن کر فرعون نے یوسف کو بُلایا، اور اُسے
جلدی سے قیدخانے سے لایا گیا۔ اُس نے شیو کروا کر
بدلےکپڑےاپنے اور بادشاہسیدھے پہنچا۔حضورکے

15 بادشاہ نے کہا، مَیں” نے خواب دیکھا ہے،
اور یہاں کوئی نہیں جو اُس کی تعبیر کر سکے۔ لیکن
سنا ہے کہ تُو خواب کو سن کر اُس کا مطلب بتا سکتا
“ہے۔ یوسف16 جوابنے دیا، میرےیہ” اختیار میں
نہیں لیکنہے۔ الله ہی بادشاہ کو سلامتی کا دےپیغام
“گا۔

17 فرعون نے یوسف کو اپنے خواب مَیں”سنائے، خواب میں یائے در نیل کے کنارے کھڑا تھا۔
اچانک18 یا در میں سے سات موٹی موٹی اور خوب
صورت گائیں نکل کر سرکنڈوں میں چرنے لـگیں۔
19 اِس کے بعد سات اَور گائیں نکلیں۔ وہ نہایت
بدصورت اور دُبلی پتلی تھیں۔ مَیں نے اِتنی بدصورت
گائیں مصر میں کہیں بھی نہیں دیکھیں۔ 20 دُبلی اور
بدصورت گائیں پہلی موٹی گائیوں کو کھا گئیں۔ 21 اور
نگلنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اُنہوں نے موٹی
گائیوں کو کھایا ہے۔ وہ پہلے کی طرح بدصورت ہی
تھیں۔ اِس کے بعد جاگمَیں اُٹھا۔ 22 پھر مَیں ایکنے
اَور خواب دیکھا۔ سات موٹی اور اچھی بالیں ایک ہی
پودے پر لـگی تھیں۔ اِس23 ساتبعدکے اَور بالیں نکلیں
جو خراب، دُبلی پتلی اور مشرقی ہَوا سے ُجھلسی ہوئی
تھیں۔ سات24 دُبلی پتلی بالیں سات اچھی بالوں کو نگل

گئیں۔ مَیں نے یہ سب کچھ اپنے جادوگروں کو بتایا،
لیکن وہ اِس کی تعبیر نہ کر “سکے۔

یوسف25 نے بادشاہ سے کہا، دونوں” خوابوں کا
ایک ہی مطلب ہے۔ اِن سے الله نے حضور پر ظاہر
کیا ہے کہ وہ کیا کچھ کرنے کو ہے۔ سات26 اچھی
گائیوں اچھیساتطرحاِسیہیں۔سالساتمرادسے
بالوں سے مراد ساتبھی سال ہیں۔ ایکخوابدونوں
بیانباتہی دُبلیساتجو27ہیں۔کرتے بدصورتاور
گائیں بعد میں نکلیں اُن سے مراد سات اَور سال ہیں۔
دُبلیساتیہی پتلی اور مشرقی ہَوا ُجھلسیسے بالوںہوئی
مطلبکا بھی ہے۔ ایکوہ باتہی بیان کرتی ہیں کہ
سات تکسال پڑےکال گا۔ 28 یہ وہی بات ہے جو
مَیں نے حضور سے کہی کہ الله نے حضور پر ظاہر کیا
وہکہہے گا۔کرےکیا آئیںسالسات29 کےجنگے
دوران مصر پورےکے ملـک میں کثرت سے پیداوار
ہو گی۔ اُس30 کے بعد سات سال پڑےکال گا۔ کال
اِتنا شدید ہو گا لوگکہ بھول جائیں گے کہ پہلے اِتنی
کثرت تھی۔ کیونکہ کال ملـک کو تباہ کر دے گا۔
کال31 شدتکی باعثکے اچھے سالوں کثرتکی یاد
نہیںہی گی۔رہے حضور32 اِسکو لئے ایک ہی پیغام
مختلفدو خوابوں میںصورتکی ملا کہ الله اِس کا پکا
ارادہ رکھتا ہے، اور وہ جلد ہی اِس پر کرےعمل گا۔
اب33 بادشاہ کسی سمجھ دار اور دانش مند آدمی کو
ملـِک مصر کا انتظام سونپیں۔ اِس34 علاوہکے ایسےوہ
آدمی مقرر کریں جو سات اچھے سالوں کے دوران ہر
فصل کا پانچواں حصہ لیں۔ 35 وہ اُن اچھے سالوں کے
خوراکدوران جمع کریں۔ بادشاہ اُنہیں اختیار دیں کہ
میںشہروںوہ گودام بنا اناجکر محفوظکو لیں۔کر یہ36
کالخوراک کے سالوںساتاُن کے لئے مخصوص کی
جائے میںمصرجو آنے والے ہیں۔ ملـکیوں تباہ نہیں
ہو “گا۔

یوسف کو مصر پر حاکم مقرر کیا جاتا ہے
37 یہ منصوبہ بادشاہ اور اُس کے افسران کو اچھا

لگا۔ 38 اُس نے اُن سے کہا، ہمیں” اِس کام کے لئے
یوسف سے یادہ ز لائق آدمی نہیں ملے گا۔ اُس میں الله
کی روح “ہے۔ 39 بادشاہ نے یوسف سے کہا، الله”
نے سبیہ کچھ تجھ پر ظاہر کیا اِسہے، لئے کوئی بھی
تجھ یادہسے ز سمجھ دار دانشاور نہیںمند ہے۔ مَیں40
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تجھے اپنے محل پر مقرر کرتا ہوں۔ میری تمام تیرےرعایا
تابع گی۔رہے تیرا میرےصرفاختیار اختیار سے کم ہو
گا۔ اب41 مَیں پورےتجھے ملـِک مصر پر حاکم مقرر
کرتا “ہوں۔

42 بادشاہ نے اپنی اُنگلی سے وہ انگوٹھی جساُتاری
سے مُہر لگاتا تھا اور اُسے یوسف کی اُنگلی میں پہنا دیا۔
اُس کتاناُسےنے لباسباریککا پہنایا اور اُس گلےکے
میں سونے کا گلوبند پہنا دیا۔ 43 پھر اُس نے اُسے اپنے
دوسرے رتھ میں سوار کیا لوگاور اُس کے آگے آگے
پکارتے رہے، گھٹنے” !ٹیکو گھٹنے “!ٹیکو
یوں یوسف پورے مصر کا حاکم بنا۔ 44 فرعون نے

اُس سے کہا، مَیں” تو بادشاہ ہوں، لیکن تیری اجازت
کے بغیر پورے ملـک میں کوئی بھی اپنا ہاتھ یا پاؤں
نہیں ہلائے “گا۔ اُس45-46 یوسفنے کا مصری نام
صافنَت فعنیح رکھا اور اون کے پجاری فوطی فرع کی
بیٹی آسنَت کے ساتھ اُس شادیکی کرائی۔
سال30یوسف کا فرعونبادشاہکےمصروہجبتھا

خدمتکی کرنے لگا۔ اُس نے فرعون کے حضور سے
نکل کر مصر کا دورہ کیا۔

سات47 اچھے سالوں کے دوران ملـک میں نہایت
اچھی فصلیں اُگیں۔ یوسف48 جمعخوراکتمامنے کر
کے شہروں میں محفوظ کر لی۔ ہر شہر میں اُس نے ارد
گرد کھیتوںکے کی محفوظپیداوار رکھی۔ جمع49 شدہ
اناج سمندر ریتکی کی بکثرتمانند تھا۔ اِتنا اناج تھا کہ
یوسف نے آخرکار اُس پیمائشکی کرنا چھوڑ دیا۔

50 کال سے پہلے یوسف اور آسنَت کے دو بیٹے پیدا
ہوئے۔ 51 اُس نے پہلے کا نام منسّی یعنی جو’ بُھلا
دیتا ‘ہے رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، الله” نے میری
مصیبت میرےاور باپ کا گھرانا میری یادداشت سے
نکال دیا “ہے۔ 52 دوسرے کا نام اُس نے افرائیم
یعنی دُگنا’ پھل ‘دار رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، الله”
نے مجھے میری مصیبت ملـککے میں پھلنے لنے پھو دیا
“ہے۔

اچھےسات53 کثرتمیںجنسال کی فصلیں اُگیں
گزر گئے۔ 54 پھر کال شروعسالساتکے جسہوئے
یوسفطرح نے کہا تھا۔ تمام ممالـکدیگر میں بھی کال
پڑ گیا، لیکن مصر میں وافر خوراک پائی جاتی تھی۔

جب55 کال نے تمام مصر میں زور پکڑا تو لوگ چیخ
کر کھانے کے لئے بادشاہ منتسے کرنے لـگے۔ تب
فرعون نے اُن یوسف”کہا،سے پاسکے جاؤ۔ کچھجو
وہ تمہیں بتائے گا وہی “کرو۔ جب56 کال پوری دنیا
میں پھیل گیا تو یوسف نے اناج کے گودام کھول کر
مصریوں اناجکو بیچ دیا۔ کیونکہ کال ملـکباعثکے
خراببہتحالاتکے ہو گئے تھے۔ ممالـکتمام57 سے
لوگبھی اناج خریدنے کے لئے یوسف پاسکے آئے،
پوریکیونکہ سختدنیا کال گرفتکی میں تھی۔

42

یوسف کے بھائی مصر میں
یعقوبجب1 کو معلوم ہوا کہ مصر میں اناج ہے تو

اُس نے اپنے بیٹوں سے کہا، تم” دوسرےایککیوں
کا منہ تکتے ہو؟ 2 سنا ہے کہ مصر میں اناج ہے۔ وہاں
جا کر ہمارے لئے کچھ خرید لاؤ تاکہ ہم بھوکے نہ
“مریں۔

تب3 یوسف کے دس بھائی اناج خریدنے کے لئے
مصر گئے۔ 4 لیکن یعقوب نے یوسف کے سگے بھائی
بن یمین کو ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اُس نے کہا، ایسا”
نہ ہو کہ اُسے جانی نقصان “پہنچے۔ یوں5 یعقوب کے
بیٹے سارےبہت اَور لوگوں کے ساتھ مصر گئے، کیونکہ
ملـِک کنعان بھی کال گرفتکی میں تھا۔

یوسف6 مصر کے حاکم کی حیثیت سے لوگوں کو
اناج بیچتا تھا، اِس لئے اُس کے بھائی آ کر اُس کے منے سا
منہ جھکبلکے گئے۔ یوسفجب7 نے اپنے بھائیوں
کو دیکھا تو اُس اُنہیںنے پہچان لیا لیکن ایسا کیا جیسا اُن
ناواقفسے ہو اور سختی سے اُن باتسے کی، تم” کہاں
سے آئے اُنہوں“ہو؟ جوابنے دیا، ملـِکہم” کنعان
اناجسے خریدنے کے لئے آئے “ہیں۔ 8 یوسفگو نے
بھائیوںاپنے پہچانکو اُنہوںلیکنلیا، اُسےنے نہ پہچانا۔
9 اُسے وہ خواب یاد آئے جو اُس نے اُن کے بارے
میں دیکھے تھے۔ اُس نے کہا، تم” جاسوس ہو۔ تم
یہ دیکھنے آئے ہو کہ ہمارا ملـک کن کن جگہوں پر
غیرمحفوظ “ہے۔



پَیدایش 42:10 47 پَیدایش 42:34
اُنہوں10 جناب،”کہا،نے آپنہیں۔ہرگز غلامکے

غلہ خریدنے آئے ہیں۔ 11 ہم ایکسب ہی مرد کے
بیٹے آپہیں۔ لوگشریفخادمکے نہیںجاسوسہیں،
“ہیں۔ یوسفلیکن12 نے اصرار کیا، نہیں،” تم دیکھنے
آئے ہو کہ ہمارا ملـک کن کن جگہوں پر “ہے۔غیرمحفوظ

13 اُنہوں عرضنے کی، آپ” کے خادم کُل بارہ
بھائی ایکہمہیں۔ آدمیہی بیٹےکے ہیں میںکنعانجو
رہتا سبہے۔ سے چھوٹا بھائی اِس ہمارےوقت باپ
پاسکے ہے ایکجبکہ مر گیا “ہے۔ لیکن14 یوسف
نے اپنا الزام ایسا”دہرایا، ہی مَیںجیساہے نے کہا ہے
کہ تم جاسوس ہو۔ 15 مَیں تمہاری باتیں جانچ لوں گا۔
فرعون کی حیات کی قَسم، پہلے تمہارا سب سے چھوٹا
بھائی آئے، ورنہ تم اِس جگہ سے کبھی نہیں جا سکو
بھائیایک16گے۔ اُسےکو لانے لئےکے بھیج باقیدو۔
سب یہاں گرفتار رہیں گے۔ پھر پتا چلے گا کہ تمہاری
باتیں سچ ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں تو فرعون حیاتکی کی
قَسم، اِس مطلبکا یہ ہو گا کہ جاسوستم “ہو۔

17 یہ کہہ کر یوسف نے اُنہیں تین دن کے لئے
قیدخانے میں ڈال دیا۔ تیسرے18 دن اُس نے اُن سے
کہا، مَیں” الله خوفکا مانتا ہوں، اِس لئے تم ایککو
شرط پر جیتا چھوڑوں گا۔ 19 اگر تم لوگشریفواقعی
ہو تو ایسا کرو کہ تم میں ایکسے یہاں قیدخانے میں
رہے جبکہ اناجسبباقی لے کر اپنے بھوکے گھر والوں
کے پاس واپس جائیں۔ 20 لیکن لازم ہے کہ تم اپنے
سب سے چھوٹے بھائی پاسمیرےکو لے صرفآؤ۔
اِس سے تمہاری باتیں سچ ثابت ہوں گی اور تم موت سے
بچ جاؤ “گے۔
یوسف راضیبھائیکے ہو گئے۔ 21 آپسوہ میں کہنے

لـگے، بےشک” یہ ہمارے اپنے بھائی پر ظلم کی سزا
وہجبہے۔ التجا کر رہا تھا مجھکہ پر کریںرحم تو ہم
نے اُس مصیبتبڑیکی دیکھ کر بھی اُس کی نہ سنی۔
اِس لئے یہ مصیبت ہم پر آ گئی “ہے۔ 22 اور روبن نے
کیا”کہا، مَیں نہیںنے کہا تھا کہ لڑکے پر متظلم کرو،
لیکن تم نے میری ایک نہ مانی۔ اب اُس کی موت کا
کتابحساب کیا جا رہا “ہے۔

اُنہیں23 معلوم نہیں تھا یوسفکہ ہماری باتیں سمجھ
سکتا کیونکہہے، وہ مترجم معرفتکی اُن باتسے کرتا
تھا۔ 24 یہ باتیں سن کر وہ اُنہیں چھوڑ کر رونے لگا۔ پھر
وہ سنبھل واپسکر آیا۔ اُس شمعوننے چنکو کر اُسے
اُن کے منے سا ہی باندھ لیا۔

یوسف کے بھائی واپسکنعان جاتے ہیں
یوسف25 نے حکم دیا کہ ملازم اُن کی یاں بور اناج

سے بھر کر ہر ایک بھائی کے پیسے اُس کی بوری میں
واپس رکھ دیں اور اُنہیں سفر کے لئے کھانا بھی دیں۔
اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ 26 پھر یوسف کے بھائی اپنے
گدھوں پر اناج لاد کر روانہ ہو گئے۔

جب27 وہ رات کے لئے کسی جگہ پر ٹھہرے تو
ایک بھائی نے اپنے گدھے کے لئے چارا لنے نکا کی
غرض سے اپنی بوری کھولی تو دیکھا بوریکہ کے منہ
میں اُس کے پڑےپیسے ہیں۔ 28 اُس نے اپنے بھائیوں
سے کہا، میرے” پیسے واپس کر دیئے گئے !ہیں وہ
میری بوری میں “ہیں۔ یہ دیکھ کر اُن کے ہوش اُڑ
گئے۔ کانپتے دیکھنےکودوسرےایکوہہوئے اور کہنے
لـگے، یہ” کیا ہے جو الله ہمارےنے ساتھ کیا “ہے؟

میںکنعانملـِک29 باپاپنے پہنچپاسکے اُنہوںکر
نے اُسے سب کچھ سنایا جو اُن کے ساتھ ہوا تھا۔ اُنہوں
نے کہا، ملـکاُس”30 مالـککے بڑینے سختی سے
ہمارے باتساتھ کی۔ اُس جاسوسہمیںنے قرار دیا۔
لیکن31 ہم نے اُس سے کہا، جاسوسہم’ نہیں بلـکہ
لوگشریف ہیں۔ ہم32 بارہ بھائی ایکہیں، باپہی
کے ایکبیٹے۔ تو مر گیا سبجبکہ سے چھوٹا بھائی اِس
وقت کنعان باپمیں پاسکے ‘ہے۔ 33 پھر ملـکاُس
مالـککے نے ہم سے کہا، اِس’ سے مجھے پتا چلے گا
کہ تم شریف لوگ ہو کہ ایک بھائی کو میرے پاس
چھوڑ دو اور اپنے بھوکے گھر والوں کے لئے خوراک
لے کر چلے جاؤ۔ لیکن34 سباپنے سے چھوٹے بھائی
پاسمیرےکو لے آؤ تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ تم
نہیںجاسوس لوگشریفبلـکہ ہو۔ پھر مَیں تم کو تمہارا
واپسبھائی کر دوں گا اور تم ملـکاِس میں آزادی سے
تجارت کر سکو “۔‘گے
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اُنہوں35 نے اپنی یوں بور سے اناج نکال دیا تو دیکھا

ایکہرکہ اُسمیںبوریکی پیسوںکے رکھیتھیلیکی
ہوئی ہے۔ یہ پیسے دیکھ کر وہ خود اور اُن باپکا ڈر
گئے۔ 36 اُن کے باپ نے اُن سے کہا، تم” نے مجھے
میرے بچوں سے محروم کر دیا ہے۔ یوسف نہیں رہا،
شمعون بھی نہیں رہا اور اب تم بن یمین کو بھی مجھ سے
ہتےچھیننا پھر37“ہے۔خلافمیرےکچھسبہو۔چا
روبن بول اُٹھا، اگر” مَیں اُسے سلامتی آپسے پاسکے
واپس پہنچاؤںنہ میرےآپتو بیٹوںدو موتسزائےکو
دے سکتے ہیں۔ اُسے میرے سپرد کریں تو مَیں اُسے
واپس آؤںلے “گا۔ یعقوبلیکن38 میرا”کہا،نے بیٹا
ساتھتمہارے جانے نہیں۔کا اُسکیونکہ بھائیکا مر گیا
ہے اور وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ اگر اُس کو راستے میں
جانی نقصان پہنچے تو تم مجھ بوڑھے کو غم مارےکے
پاتال میں پہنچاؤ “گے۔

43
بن یمین کے ہمراہ دوسرا سفر

کال1 زورنے پکڑا۔ مصرجب2 سے لایا گیا اناج ختم
ہو گیا تو یعقوب نے کہا، اب” واپس جا کر ہمارے
لئے کچھ اَور غلہ خرید “لاؤ۔ 3 لیکن یہوداہ نے اُس”کہا، مرد نے سختی سے کہا تھا، صورتاِسصرفتم’
میں میرے پاس آ سکتے ہو کہ تمہارا بھائی ساتھ ‘ہو۔
4 ہمارےآپاگر بھائی کو ساتھ بھیجیں تو پھر ہم جا کر
آپ کے لئے غلہ خریدیں گے 5 ورنہ نہیں۔ کیونکہ اُس
آدمی نے کہا تھا کہ ہم صرف اِس صورت میں اُس
پاسکے آ ہیںسکتے کہ ہمارا بھائی ساتھ “ہو۔ یعقوب6
تم”کہا،نے کیوںاُسےنے بتایا کہ ایکہمارا اَور بھائی
بھی ہے؟ اِس سے تم مصیبتبڑیمجھےنے میں ڈال دیا
“ہے۔ 7 اُنہوں نے جواب دیا، وہ” آدمی ہمارے اور
ہمارے خاندان بارےکے میں پوچھتا رہا، کیا’ تمہارا
تکابباپ زندہ ہے؟ کیا تمہارا کوئی اَور بھائی ‘ہے؟
پھر جوابہمیں دینا پڑا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ہمیں اپنے
بھائی کو ساتھ لانے کو کہے “گا۔ 8 پھر یہوداہ نے
باپ سے کہا، لڑکے” میرےکو ساتھ بھیج دیں تو ہم
ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ ورنہ ہمارےآپ، بچے بلـکہ
سبہم بھوکے مر جائیں گے۔ مَیں9 اُسخود ضامنکا

ہوں آپگا۔ مجھے اُس کی جان کا ذمہ دار ٹھہرا سکتے
ہیں۔ اگر مَیں اُسے سلامتی واپسسے نہ پہنچاؤں تو پھر
مَیں زندگی کے تکآخر قصوروار ٹھہروں گا۔ 10 جتنی
ہمتکدیر جھجکتے اُتنیہیںرہے میںدیر تو دفعہدوہم
مصر جا واپسکر آ سکتے “تھے۔

تب11 اُن باپکے اسرائیل نے کہا، اگر” اَور کوئی
نہیںصورت تو ملـکاِس بہترینکی پیداوار میں کچھسے
تحفے کے طور پر لے کر اُس آدمی دےکو دو یعنی کچھ
بلسان، شہد، لادن، مُر، پستہ اور بادام۔ 12 اپنے ساتھ
دُگنی رقم لے کر جاؤ، کیونکہ تمہیں وہ پیسے واپس
ہیںکرنے تمہاریجو یوں بور میں رکھے گئے تھے۔ شاید
کسی سے غلطی ہوئی ہو۔ 13 اپنے بھائی کو لے کر
سیدھے واپس پہنچنا۔ 14 الله قادرِ مطلق کرے کہ یہ
آدمی تم پر رحم کر کے بن یمین اور تمہارے دوسرے
بھائی کو واپس بھیجے۔ تکجہاں میرا تعلق ہے، اگر
مجھے اپنے بچوں سے محروم ہونا ہے تو ایسا ہی “ہو۔

15 چنانچہ وہ تحفے، دُگنی رقم اور بن یمین کو ساتھ
لے کر چل پڑے۔ مصر پہنچ کر وہ یوسف کے منے سا
حاضر ہوئے۔ یوسفجب16 نے بن یمین کو اُن کے
ساتھ دیکھا تو اُس نے اپنے گھر پر مقرر ملازم سے اِن”کہا، آدمیوں میرےکو گھر لے جاؤ تاکہ وہ دوپہر کا
میرےکھانا ساتھ کھائیں۔ جانور کو ذبح کر کے کھانا
تیار “کرو۔

17 ملازم نے ایسا ہی کیا اور بھائیوں یوسفکو کے
گھر لے گیا۔ جب18 اُنہیں اُس کے گھر پہنچایا جا
رہا تھا تو وہ ڈر کر سوچنے لـگے، ہمیں” اُن پیسوں کے
سبب سے یہاں لایا جا رہا ہے جو پہلی دفعہ ہماری
یوں بور میں واپس کئے گئے تھے۔ وہ ہم پر اچانک حملہ
کر ہمارےکے گدھے چھین لیں گے اور ہمیں غلام بنا
لیں “گے۔

19 اِس لئے گھر دروازےکے پر پہنچ کر اُنہوں نے
گھر پر مقرر ملازم سے کہا، 20 جناِب” عالی، ہماری
بات سن لیجئے۔ اِس سے پہلے ہم اناج خریدنے کے لئے
یہاں آئے تھے۔ لیکن21 جب ہم یہاں سے روانہ ہو کر
راستے میں رات کے لئے ٹھہرے تو ہم نے اپنی یاں بور
کھول کر دیکھا بوریہرکہ پیسوںہمارےمیںمنہکے
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واپسپیسےیہہمہے۔پڑیرقمپوریکی ہیں۔آئےلے
22 نیز، ہم مزید خوراک خریدنے کے لئے اَور پیسے
لے آئے ہیں۔ خدا جانے کس ہمارےنے یہ پیسے
ہماری یوں بور میں رکھ “دیئے۔

23 ملازم نے کہا، فکر” نہ کریں۔ مت ڈریں۔ آپ
کے اور آپ باپکے کے خدا آپنے کے لئے آپ کی
یوں بور میں یہ خزانہ رکھا ہو گا۔ بہرحال آپمجھے کے
پیسے مل گئے “ہیں۔
ملازم شمعون کو اُن پاسکے باہر آیا۔لے 24 پھر اُس

بھائیوںنے یوسفکو میںگھرکے لے جا اُنہیںکر پاؤں
دھونے کے لئے پانی اور گدھوں کو چارا دیا۔ اُنہوں25
نے اپنے تحفے تیار رکھے، اُنہیںکیونکہ بتایا یوسف”گیا،
دوپہر کا آپکھانا ساتھکے ہی کھائے “گا۔

یوسفجب26 گھر پہنچا تو وہ تحفےاپنے لے اُسکر
کے منے سا آئے اور منہ گئے۔جھکبلکے اُس27 نے
اُن سے خیریت یافت در کی اور پھر کہا، تم” نے اپنے
بوڑھے باپ کا ذکر کیا۔ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ کیا وہ اب
زندہتک اُنہوں28“ہیں؟ کےآپجی،”دیا،جوابنے
باپہمارےخادم تکاب زندہ “ہیں۔ وہ دوبارہ منہ
جھکبلکے گئے۔

یوسفجب29 بھائیسگےاپنےنے بن یمین کو دیکھا
تو اُس نے کہا، کیا” یہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی ہے
جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ بیٹا، الله کی نظرِ کرم تم پر
“ہو۔ یوسف30 اپنے بھائی کو دیکھ کر اِتنا متاثر ہوا کہ
وہ رونے کو تھا، اِس لئے وہ جلدی سے وہاں نکلسے
کر اپنے سونے کمرےکے میں گیا اور رو پڑا۔ 31 پھر وہ
اپنا منہ دھو واپسکر آیا۔ اپنے آپ پر قابو پا کر اُس نے
حکم دیا کہ نوکر کھانا لے آئیں۔

نوکروں32 یوسفنے لئےکے کھانے الـگکا انتظام
کیا اور بھائیوں کے لئے الـگ۔ مصریوں کے لئے بھی
کھانے الـگکا انتظام تھا، کیونکہ عبرانیوں کے ساتھ
کھانا کھانا اُن کی میںنظر نفرتقابِل تھا۔ بھائیوں33 کو
اُن کی عمر ترتیبکی یوسفمطابقکے کے منے سا بٹھایا
گیا۔ یہ دیکھ کر بھائی نہایت حیران ہوئے۔ 34 نوکروں
نے اُنہیں یوسف کی میز پر سے کھانا لے کر کھلایا۔

لیکن بن یمین کو دوسروں نسبتکی پانچ گُنا یادہ ز ملا۔
یوں اُنہوں یوسفنے کے ساتھ جی بھر کر کھایا اور پیا۔

44
گم شدہ پیالہ

یوسف1 نے گھر پر مقرر ملازم کو حکم دیا، اُن”
مردوں کی یاں بور خوراک سے اِتنی بھر دینا جتنی وہ
اُٹھا کر لے جا سکیں۔ ایکہر کے پیسے اُس کی اپنی
بوری کے منہ میں رکھ دینا۔ سب2 سے چھوٹے بھائی
کی بوری میں نہ صرف پیسے بلـکہ میرے چاندی کے
پیالے کو بھی رکھ “دینا۔ ملازم نے ایسا ہی کیا۔

3 اگلی صبح جب پَو پھٹنے لـگی تو بھائیوں کو اُن کے
گدھوں سمیت رُخصت کر دیا گیا۔ 4 وہ ابھی شہر سے
نکل کر دُور نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر پر
کرو۔جلدی”کہا،سےملازممقرر آدمیوںاُن تعاقبکا
کرو۔ اُن پاسکے پہنچ کر یہ پوچھنا، آپ’ نے ہماری
بھلائی غلطمیںجوابکے کیوںکام کیا ہے؟ نےآپ5
مالـکمیرے کا چاندی کا پیالہ کیوں چُرایا ہے؟ اُس
سے وہ نہ صرف پیتے ہیں بلـکہ اُسے غیب دانی کے لئے
بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایکآپ نہایت سنگین جرم
مرتکبکے ہوئے “۔‘ہیں

بھائیوںملازمجب6 پاسکے پہنچا تو اُس اُننے سے
یہی باتیں کیں۔ جواب7 میں اُنہوں نے کہا، ہمارے”
مالـک ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا
آپکہ خادمکے ایسا کریں۔ آپ8 تو ہیںجانتے ہمکہ
ملـِک کنعان سے وہ پیسے واپس لے آئے جو ہماری
یوں بور میں تھے۔ تو پھر ہم کیوں آپ مالـککے کے
گھر سے چاندی یا سونا چُرائیں گے؟ 9 اگر وہ آپ کے
خادموں میں سے کسی پاسکے مل جائے تو اُسے مار
ڈالا جائے اور باقی آپسب کے غلام “بنیں۔

ملازم10 ٹھیک”کہا،نے ایساہے ہی لیکنگا۔ہو
صرف وہی میرا غلام بنے جسگا نے پیالہ چُرایا ہے۔
اُنہوں11“ہیں۔آزادسبباقی یاںاپنیسےجلدینے بور
اُتار کر زمین پر رکھ دیں۔ ایکہر نے اپنی بوری کھول
دی۔ ملازم12 یوں بور تلاشیکی لینے لگا۔ بڑےوہ بھائی
سے شروع کر کے آخرکار سب سے چھوٹے بھائی تک
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پہنچ گیا۔ اور وہاں بن یمین بوریکی میں سے پیالہ نکلا۔
13 بھائیوں نے یہ دیکھ کر پریشانی میں اپنے لباس پھاڑ
لئے۔ وہ اپنے گدھوں کو دوبارہ لاد کر شہر واپس آ
گئے۔

جب14 یہوداہ اور اُس کے بھائی یوسف کے گھر
پہنچے تو ابھیوہ وہیں تھا۔ وہ اُس کے منے سا منہ بلکے
گئے۔گر یوسف15 یہ”کہا،نے تم نے کیا کِیا ہے؟ کیا تم
نہیں جانتے کہ مجھ جیسا غیبآدمی کا علم رکھتا “ہے؟
16 یہوداہ نے کہا، جناِب” عالی، ہم کیا کہیں؟ اب
ہم اپنے دفاع میں کیا کہیں؟ الله ہی نے ہمیں قصوروار
ٹھہرایا ابہے۔ آپسبہم کے غلام ہیں، نہ صرف
پاسکےجسوہ یوسف17“گیا۔ملپیالہسے الله”کہا،نے کرےنہ کہ مَیں ایسا کروں، صرفبلـکہ وہی میرا
غلام ہو گا جس پاسکے پیالہ تھا۔ باقی سب سلامتی
سے باپاپنے واپسپاسکے چلے “جائیں۔

یہوداہ بن یمین سفارشکی کرتا ہے
18 لیکن یہوداہ نے یوسف کے قریب آ کر میرے”کہا، مالـک، مہربانی کر کے اپنے بندے کو ایک

بات کرنے اجازتکی دیں۔ مجھ پر غصہ نہ کریں اگرچہ
آپ مصر کے بادشاہ جیسے ہیں۔ 19 جناِب عالی، آپ
نے ہم سے پوچھا، کیا’ تمہارا باپ یا کوئی اَور بھائی
‘ہے؟ ہم20 جوابنے دیا، باپہمارا’ ہے۔ وہ بوڑھا
ہے۔ ایکہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے جو اُس وقت پیدا
جبہوا باپہمارا عمر تھا۔رسیدہ اُس لڑکے کا بھائی مر
چکا اُسہے۔ ماںکی صرفکے یہ دو بیٹے پیدا ہوئے۔
اب وہ اکیلا ہی رہ گیا اُسہے۔ باپکا شدتاُسے سے
پیار کرتا ‘ہے۔ جناِب21 آپعالی، ہمیںنے بتایا، اُسے’
یہاں لے آؤ تاکہ مَیں خود اُسے دیکھ ‘سکوں۔ 22 ہم
جوابنے دیا، یہ’ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا،
ورنہ اُس باپکا مر ‘گا۔جائے آپپھر23 کہا،نے تم’
پاسمیرےمیںصورتاِسصرف آ سکو کہگے تمہارا
سب سے چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ ‘ہو۔ جب24 ہم
باپاپنے پہنچےواپسپاسکے تو ہم کچھسباُنہیںنے
بتایا آپجو نے کہا تھا۔ 25 پھر اُنہوں نے ہم سے مصر’کہا، لوٹ کر کچھ غلہ خرید ‘لاؤ۔ 26 ہم نے جواب

دیا، ہم’ نہیںجا میںصورتاِسصرفہمسکتے۔ اُس
مرد پاسکے جا ہیںسکتے کہ بھائیچھوٹاسےسبہمارا
ساتھ ہو۔ تبہم ہی جا سکتے جبہیں وہ ہمارےبھی
باپہمارے27‘چلے۔ساتھ کہا،سےہمنے تم’ جانتے
ہو میریکہ بیوی راخل میرےسے دو بیٹے پیدا ہوئے۔
28 پہلا مجھے چھوڑ چکا ہے۔ کسی جنگلی جانور نے
اُسے پھاڑ کھایا ہو گا، کیونکہ اُسی وقت سے مَیں نے
اُسے نہیں دیکھا۔ 29 اگر اِس بھیکو مجھ سے جانےلے
کی وجہ سے جانی نقصان پہنچے تو تم مجھ بوڑھے کو غم
مارےکے پاتال میں پہنچاؤ “۔‘گے

30-31 یہوداہ نے اپنی بات جاری رکھی، جناِب”
عالی، اب اگر مَیں اپنے باپ کے پاس جاؤں اور وہ
دیکھیں کہ لڑکا میرے ساتھ نہیں ہے تو وہ دم توڑ دیں
گے۔ اُن کی زندگی اِس قدر لڑکے کی زندگی پر منحصر
ہے اور وہ اِتنے بوڑھے ہیں کہ ہم ایسی حرکت سے
اُنہیں تکقبر دیںپہنچا گے۔ یہصرفنہ32 بلـکہ مَیں نے
باپ کہا،سے مَیں’ اِسخود گا۔ہوںضامنکا اگر مَیں
اِسے سلامتی واپسسے نہ پہنچاؤں تو پھر مَیں زندگی کے
آخر تک قصوروار ٹھہروں ‘گا۔ اب33 اپنے خادم کی
گزارش سنیں۔ مَیں یہاں رہ کر اِس لڑکے کی جگہ غلام
بن جاتا ہوں، اور وہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ واپس
چلا جائے۔ 34 اگر میرےلڑکا ساتھ نہ ہوا تو کسمَیں
باپاپنےطرح منہکو دکھا برداشتمَیںہوں؟سکتا نہیں
کر سکوں گا کہ وہ مصیبتاِس میں مبتلا ہو “جائیں۔

45
یوسف آپاپنے کو ظاہر کرتا ہے

1 یہ سن یوسفکر آپاپنے پر قابو نہ رکھ سکا۔ اُس
نے اونچی آواز سے حکم دیا کہ تمام ملازم کمرے سے
نکل جائیں۔ کوئی اَور کمرےشخص میں نہیں تھا جب
یوسف نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ کون ہے۔ 2 وہ
اِتنے زور سے رو پڑا کہ مصریوں نے اُس کی آواز سنی
اور فرعون کے گھرانے کو پتا چل گیا۔ یوسف3 نے
اپنے بھائیوں سے کہا، مَیں” یوسف ہوں۔ کیا میرا باپ
تکاب زندہ “ہے؟
لیکن اُس کے بھائی یہ سن کر اِتنے گھبرا گئے کہ وہ

جواب دےنہ سکے۔
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4 یوسفپھر نے کہا، قریبمیرے” “آؤ۔ قریبوہ

آئے تو اُس مَیں”کہا،نے تمہارا جسےہوںیوسفبھائی
تم نے بیچ کر مصر بھجوایا۔ اب5 میری بات سنو۔ نہ
گھبراؤ اور نہ اپنے آپ کو الزام دو کہ ہم یوسفنے
کو بیچ دیا۔ اصل میں الله نے خود تمہارےمجھے آگے
یہاں بھیج دیا تاکہ ہم سب بچے رہیں۔ 6 یہ کال کا
دوسرا سال ہے۔ پانچ اَور سال کے دوران نہ ہل چلے
گا، فصلنہ گی۔کٹے 7 الله تمہارےمجھےنے آگے بھیجا
تاکہ دنیا میں تمہارا ایک بچا کھچا حصہ محفوظ رہے
اور تمہاری جان ایک بڑی مخلصی کی معرفت چھوٹ
جائے۔ 8 چنانچہ تم نے مجھے یہاں نہیں بھیجا بلـکہ الله
نے۔ اُس نے مجھے فرعون کا باپ، اُس کے پورے
گھرانے مالـککا اور مصر کا حاکم بنا دیا ہے۔ اب9
جلدی سے میرے باپ کے پاس واپس جا کر اُن سے
کہو، آپ’ کا بیٹا یوسف آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ
الله نے مجھے مصر مالـککا بنا دیا میرےہے۔ پاس آ
جائیں، دیر نہ کریں۔ آپ10 جشن کے علاقے میں رہ
سکتے ہیں۔ میرےآپوہاں قریب ہوں گے، آپآپ،
آلکی اولاد، یاںگائےبَیل، بکر بھیڑ اور آپبھیکچھجو
یاتکیآپمَیںوہاں11ہے۔کا گا،کروںپوریضرور
کالکیونکہ ابھیکو پانچ سال اَور لـگیں گے۔ ورنہ آپ،
آپ کے گھر والے اور جو بھی آپ کے ہیں بدحال ہو
جائیں ‘گے۔ 12 تم خود اور میرا بھائی بن یمین دیکھ سکتے
ہو یوسفمَیںکہ ہوںہی تمہارےجو باتساتھ کر رہا
ہوں۔ میرے13 باپ کو مصر میں میرے اثر و رسوخ
بارےکے میں اطلاع دو۔ کچھسباُنہیں بتاؤ جو تم نے
دیکھا ہے۔ پھر جلد باپمیرےہی کو یہاں لے “آؤ۔

14 یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی بن یمین کو گلے لگا کر
رو پڑا۔ بن یمین بھی اُس کے گلے لـگ کر رونے لگا۔
15 پھر یوسف نے روتے ہوئے اپنے ایکہر بھائی کو
بوسہ دیا۔ اِس کے بعد اُس کے بھائی اُس کے ساتھ باتیں
کرنے لـگے۔

یہجب16 خبر بادشاہ پہنچیتکمحلکے یوسفکہ
کے بھائی آئے ہیں تو فرعون اور اُس کے تمام افسران
خوش ہوئے۔ 17 اُس نے یوسف سے کہا، اپنے”
بھائیوں کو بتا کہ اپنے جانوروں پر غلہ لاد کر ملـِک

واپسکنعان چلے جاؤ۔ وہاں18 باپاپنے اور خاندانوں
کو لے پاسمیرےکر آ جاؤ۔ مَیں تم کو مصر سبکی
سے اچھی زمین دے دوں گا، اور تم اِس ملـک کی
بہترین پیداوار کھا سکو گے۔ 19 اُنہیں یہ ہدایت بھی
دے کہ اپنے بال بچوں کے لئے مصر سے یاں گاڑ لے
جاؤ اور اپنے باپ کو بھی بٹھا کر یہاں لے آؤ۔ 20 اپنے
مال کی یادہ ز فکر نہ کرو، کیونکہ تمہیں ملـِک مصر کا
بہترین مال ملے “گا۔

یوسف21 کے بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ یوسف نے
اُنہیں بادشاہ کے یاںمطابقکےحکم گاڑ اور سفر لئےکے
خوراک دی۔ اُس22 نے ایکہر بھائی کو کپڑوں کا
ایک جوڑا بھی دیا۔ لیکن بن یمین کو اُس نے چاندی
ِسکے300کے اور دیئے۔جوڑےپانچ اُس23 نے اپنے
باپ دسکو بھجواگدھے دیئے مالبہترینکےمصرجو
لدےسے ہوئے تھے اور دس گدھیاں جو اناج، روٹی
اور باپ کے سفر کے لئے کھانے لدیسے ہوئی تھیں۔
یوں24 اُس نے اپنے بھائیوں کو رُخصت کر کے راستے”کہا، میں جھگڑا نہ “کرنا۔

25 وہ مصر سے روانہ ہو کر ملـِک کنعان میں اپنے
باپ کے پاس پہنچے۔ 26 اُنہوں نے اُس سے یوسف”کہا، زندہ !ہے پورےوہ مصر کا لیکن“ہے۔حاکم
یعقوب ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اُسے یقین نہ آیا۔ تاہم27
اُنہوں نے سباُسے کچھ بتایا یوسفجو نے اُن سے کہا
تھا، اور اُس نے خود وہ یاں گاڑ دیکھیں جو یوسف
نے اُسے مصر لے جانے کے لئے بھجوا دی تھیں۔ پھر
یعقوب کی جان میں جان آ گئی، 28 اور اُس نے میرا”کہا، بیٹا یوسف زندہ !ہے یہی کافی ہے۔ مرنے سے
پہلے مَیں جا کر اُس ملوںسے “گا۔

46
یعقوب مصر جاتا ہے

کچھسبیعقوب1 روانہکرلے ہوا اور بیرسبع پہنچا۔
وہاں اُس نے اپنے باپ اسحاق کے خدا کے حضور
قربانیاں چڑھائیں۔ رات2 کو الله یا رو میں اُس سے ہم
کلام ہوا۔ اُس نے کہا، یعقوب،” “!یعقوب یعقوب
الله3“ہوں۔حاضرمَیںجی،”دیا،جوابنے مَیں”کہا،نے الله تیرےہوں، باپ اسحاق کا خدا۔ مصر جانے
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سے مت ڈر، کیونکہ وہاں مَیں تجھ ایکسے بڑی قوم
بناؤں گا۔ تیرےمَیں4 ساتھ جاؤںمصر گا اور تجھے اِس
ملـک میں واپس بھی لے آؤں گا۔ جب مرےتُو گا تو
یوسف تیریخود آنکھیں کرےبند “گا۔

اِس5 کے یعقوببعد بیرسبع سے روانہ ہوا۔ اُس کے
بیٹوں نے اُسے اور اپنے بال بچوں کو اُن یوں گاڑ میں بٹھا
دیا جو مصر کے بادشاہ نے بھجوائی تھیں۔ یعقوبیوں6
اور اُس کی تمام اولاد مویشیاپنے اور حاصلمیںکنعان
کیا ہوا مال لے کر مصر چلے گئے۔ یعقوب7 کے بیٹے
بیٹیاں، پوتے پوتیاں اور باقی سباولاد ساتھ گئے۔

اسرائیل8 کی اولاد نامکے مصرجو چلی گئی یہ :ہیں
یعقوب کے پہلوٹھے روبن 9 کے بیٹے حنوک، فلّو،

حصرون اور کرمی تھے۔ 10 شمعون کے بیٹے یموایل،
یمین، اُہد، یکین، ُصحر اور ساؤل تھے ساؤل) کنعانی
عورت کا بچہ ۔(تھا لاوی11 کے بیٹے جَیرسون، قِہات
اور مِراری تھے۔ 12 یہوداہ کے بیٹے عیر، اونان، سیلہ،
فارص اور زارح تھے عیر) اور اونان کنعان میں
مر چکے ۔(تھے فارص کے دو بیٹے حصرون اور حمول
تھے۔ 13 اِشکار کے بیٹے تولع، یوبفُوّہ، اور ِسمرون تھے۔
14 زبولون کے بیٹے سرد، ایلون اور یحلئیل تھے۔ 15 اِن
بیٹوں ماںکی لیاہ تھی، اور وہ میںمسوپتامیہ پیدا ہوئے۔
اِن علاوہکے دینہ اُس کی بیٹی تھی۔ مرد33کُل لیاہ کی
اولاد تھے۔

16 جد کے بیٹے صفیان، حجی، ُسونی، اِصبون، عیری،
ارودی اور یلی ار تھے۔ آشر17 کے بیٹے یِمنہ، اِسویاِسواہ،
اور یعہ بر تھے۔ آشر کی بیٹی سِرح تھی، اور یعہ بر کے دو
بیٹے تھے، ِحبر اور ملـکی ایل۔ 18 کُل 16 افراد زِلفہ کی
اولاد تھے لابنجسے نے اپنی بیٹی لیاہ کو دیا تھا۔

راخل19 کے بیٹے یوسف اور بن یمین تھے۔ یوسف20
کے دو بیٹے منسّی اور افرائیم مصر میں پیدا ہوئے۔ اُن کی
اونماں فرعفوطیپجاریکے کی بیٹی آسنَت تھی۔ بن21
یمین کے بیٹے بالع، بکر، اشبیل، جیرا، نعمان، اِخی، روس،
مُفیم، ُحفیم اور ارد 22تھے۔ اولادکیراخلمرد14کُل
تھے۔

دان23 کا بیٹا ُحشیم تھا۔ نفتالی24 کے یحصیبیٹے ایل،
جونی، یصر اور ِسلیم تھے۔ 25 کُل 7 مرد بِلہاہ کی اولاد

تھے لابنجسے نے اپنی بیٹی راخل کو دیا تھا۔
یعقوب26 کی اولاد 66کے افراد اُس ساتھکے مصر

چلے گئے۔ اِس تعداد میں بیٹوں کی یاں بیو شامل نہیں
تھیں۔ جب27 ہم یعقوب، یوسف اور اُس کے دو بیٹے
اِن شاملمیں ہیںکرتے یعقوبتو کے گھرانے 70کے
افراد مصر گئے۔

یعقوب اور اُس کا خاندان مصر میں
یعقوب28 نے یہوداہ کو اپنے یوسفآگے پاسکے

بھیجا تاکہ وہ جشن میں اُن سے ملے۔ جب وہ وہاں
پہنچے 29 یوسفتو اپنے رتھ پر سوار ہو کر باپاپنے سے
ملنے کے لئے جشن گیا۔ اُسے دیکھ کر وہ اُس کے گلے
لـگ کر کافی دیر روتا رہا۔ یعقوب30 نے یوسف سے
مَیںاب”کہا، لئےکےمرنے تیار ہوں، مَیںکیونکہ نے
خود دیکھا ہے کہ تُو زندہ “ہے۔

31 پھر یوسف نے اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے
خاندان کے باقی افراد سے کہا، ضروری” ہے کہ مَیں
جا کر بادشاہ اطلاعکو دوں میرےکہ بھائی میرےاور
باپ کا پورا خاندان جو کنعان کے ہنے ر والے ہیں
میرے پاس آ گئے ہیں۔ 32 مَیں اُس سے کہوں گا، یہ’
یوںآدمی بھیڑبکر کے ہیں۔چرواہے مویشیوہ لتے پا ہیں،
اِس لئے اپنی یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور باقی سارا مال
اپنے ساتھ لے آئے ‘ہیں۔ 33 بادشاہ تمہیں بُلا کر پوچھے
گا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ 34 پھر تم کو جواب دینا
ہے، آپ’ کے خادم بچـپن سے مویشی لتے پا آئے ہیں۔
یہ ہمارے باپ دادا کا پیشہ تھا اور ہمارا بھی ‘ہے۔
اگر تم یہ کہو تو تمہیں جشن میں ہنے ر کی اجازت ملے
گی۔ کیونکہ یوں بھیڑبکر کے چرواہے مصریوں کی نظر
میں نفرتقابِل “ہیں۔

47
یوسف1 فرعون پاسکے گیا اور اُسے دےاطلاع کر

کہا، میرا” باپ اور بھائی اپنی یوں، بکر بھیڑ گائےبَیلوں
سارےاور سمیتمال ملـِک کنعان سے آ کر جشن میں
ٹھہرے ہوئے “ہیں۔ 2 اُس نے اپنے بھائیوں میں سے
پانچ کو چن کر فرعون کے منے سا پیش کیا۔ 3 فرعون
نے بھائیوں سے پوچھا، تم” کیا کام کرتے “ہو؟ اُنہوں
جوابنے آپ”دیا، یوںخادمکے بھیڑبکر کے چرواہے
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ہیں۔ باپہمارےیہ دادا کا پیشہ تھا اور بھیہمارا ہے۔
ہم4 یہاں آئے ہیں تاکہ کچھ دیر اجنبی حیثیتکی سے
آپ پاسکے ٹھہریں، کیونکہ کال نے کنعان بہتمیں
زور پکڑا ہے۔ آپوہاں کے خادموں کے جانوروں کے
لئے چراگاہیں اِسہیں۔گئیہوختم لئے میںجشنہمیں
ہنے ر اجازتکی “دیں۔

5 بادشاہ نے یوسف سے کہا، تیرا” باپ اور بھائی
پاستیرے آ گئے ہیں۔ ملـِک6 تیرےمصر منے سا کھلا
ہے۔ اُنہیں بہترین جگہ پر آباد کر۔ وہ جشن میں رہیں۔
اور اگر اُن میں ہیںکچھسے قابلیتخاصجو ہیںرکھتے
تو میرےاُنہیں مویشیوں نگہداشتکی پر “رکھ۔

7 پھر یوسف اپنے باپ یعقوب کو لے آیا اور فرعون
کے منے پیشسا یعقوبکیا۔ نے بادشاہ برکتکو دی۔
8 بادشاہ نے اُس سے پوچھا، تمہاری” عمر کیا “ہے؟
یعقوب9 جوابنے دیا، مَیں” 130 سال سے اِس دنیا
کا مہمان ہوں۔ میری زندگی مختصر اور تکلیف دہ تھی،
باپمیرےاور مجھدادا یادہسے ز عمر رسیدہ تھےہوئے
جب وہ اِس دنیا مہمانکے “تھے۔ یہ10 کہہ یعقوبکر
فرعون کو دےبرکتدوبارہ کر چلا گیا۔

11 یوسفپھر نے باپاپنے اور بھائیوں کو مصر میں
آباد کیا۔ اُس نے رعمسیساُنہیں کے علاقے میں بہترین
طرحجسدیزمین بادشاہ نے حکم دیا تھا۔ یوسف12
اپنے باپ کے پورے گھرانے کو خوراک مہیا کرتا
رہا۔ ہر خاندان کو اُس کے بچوں کی تعداد کے مطابق
خوراک ملتی رہی۔

کال سختکا اثر
13 کال اِتنا سخت تھا کہ کہیں بھی روٹی نہیں ملتی

تھی۔ مصر اور کنعان لوگمیں نڈھال ہو گئے۔
مصر14 اور کنعان کے تمام پیسے اناج خریدنے کے

لئے صَرف ہو یوسفگئے۔ اُنہیں جمع کر فرعونکے کے
محل میں آیا۔لے مصرجب15 اور کنعان پیسےکے ختم
ہو گئے تو مصریوں یوسفنے پاسکے آ کر ہمیں”کہا،
روٹی !دیں ہم آپ کے منے سا کیوں مریں؟ ہمارے
پیسے ختم ہو گئے “ہیں۔ یوسف16 نے جواب دیا،
اگر” آپ کے پیسے ختم ہیں تو مجھے اپنے مویشی دیں۔
مَیں اُن عوضکے روٹی دیتا “ہوں۔ 17 چنانچہ وہ اپنے
گھوڑے، یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل اور یوسفگدھے کے

پاس لے آئے۔ اِن عوضکے اُس نے اُنہیں خوراک
دی۔ اُس سال اُس نے اُنہیں اُن کے تمام مویشیوں کے
خوراکعوض مہیا کی۔

18 اگلے سال وہ دوبارہ اُس کے پاس آئے۔ اُنہوں
نے کہا، جناِب” عالی، ہم یہ بات آپ سے نہیں چھپا
سکتے ابکہ صرفہم آپاپنے اور اپنی زمین آپکو
دےکو سکتے ہمارےہیں۔ پیسے تو ختم ہیں اور آپ
بھیمویشیہمارے ہیں۔چکےلے کیآپکیوںہم19
آنکھوں کے منے سا مر ہماریجائیں؟ زمین کیوں تباہ ہو
جائے؟ ہمیں روٹی دیں تو ہم اور ہماری زمین بادشاہ کی
فرعونہمگی۔ہو دیںبیجہمیںگے۔ہوںغلامکے تاکہ
ہم جیتے بچـیں اور زمین تباہ نہ ہو “جائے۔

20 یوسفچنانچہ نے فرعون کے لئے مصر پوریکی
زمین سختیکیکاللی۔خرید تمامسےسببکے مصریوں
نے اپنے کھیت بیچ دیئے۔ اِس یقے طر سے ملـکپورا
فرعون کی ملـکیت میں آ گیا۔ یوسف21 نے مصر کے
ایک سرے سے دوسرے سرے تک کے لوگوں کو
شہروں میں منتقل کر دیا۔ صرف22 یوں پجار کی زمین
آزاد رہی۔ اُنہیں اپنی زمین بیچنے کی ضرورت ہی نہیں
تھی، اُنہیںکیونکہ فرعون سے اِتنا وظیفہ ملتا تھا گزارہکہ
ہو جاتا تھا۔

یوسف23 نے لوگوں سے کہا، غور” سے سنیں۔ آج
مَیں نے آپ کو اور آپ کی زمین کو بادشاہ کے لئے
خرید لیا ابہے۔ یہ بیج لے کر اپنے کھیتوں میں بونا۔
آپ24 کو فرعون کو فصل کا پانچواں حصہ دینا ہے۔
باقی پیداوار آپ کی ہو گی۔ آپ اِس سے بیج بو سکتے
ہیں، اور یہ آپ کے آپاور کے گھرانوں اور بچوں کے
لئےکےکھانے ہو “گا۔ اُنہوں25 آپ”دیا،جوابنے
ہمیںنے بچایا مالـکہمارےہے۔ ہم پر مہربانی کریں تو
ہم فرعون کے غلام بنیں “گے۔

26 اِس طرح یوسف نے مصر میں یہ قانون نافذ کیا
کہ ہر فصل کا پانچواں حصہ بادشاہ کا ہے۔ یہ قانون
جاریتکآج یوںصرفہے۔ پجار کی زمین بادشاہ کی
ملـکیت میں نہ آئی۔

یعقوب گزارشآخریکی
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27 اسرائیلی مصر میں جشن کے علاقے میں آباد

ہوئے۔ وہاں اُنہیں زمین ملی، اور وہ پھلے پھولے اور
تعداد بہتمیں بڑھ گئے۔

یعقوب28 17 سال مصر میں رہا۔ وہ 147 سال کا
تھا فوتجب ہوا۔ جب29 مرنے کا وقت قریب آیا تو
اُس یوسفنے بُلاکو کر مہربانی”کہا، کر کے اپنا ہاتھ
میری ران نیچےکے رکھ کر قَسم کھا کہ تُو مجھ شفقتپر
وفاداریاور کرےاظہارطرحاِسکا گا مصرمجھےکہ
میں دفن کرےنہیں گا۔ جب30 مَیں مر کر اپنے باپ
دادا سے جا ملوں گا تو مجھے مصر سے لے جا میرےکر
باپ دادا کی قبر میں “دفنانا۔ یوسف نے جواب یعقوب31“ہے۔ٹھیک”دیا، قَسم”کہا،نے کہکھا تُو ایسا
ہی کرے “گا۔ یوسف نے قَسم کھائی۔ تب اسرائیل
نے اپنے بستر کے سرہانے پر الله کو سجدہ کیا۔

48
یعقوب افرائیم اور منسّی برکتکو دیتا ہے

کچھ1 دیر بعدیوسفکے کو اطلاع دی گئی آپکہ
باپکا بیمار ہے۔ وہ اپنے دو بیٹوں منسّی اور افرائیم کو
ساتھ لے یعقوبکر سے ملنے گیا۔

یعقوب2 کو بتایا آپ”گیا، کا بیٹا آ گیا “ہے تو وہ اپنے
آپ سنبھالکو کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ اُس3 یوسفنے
سے کہا، جب” مَیں کنعانی شہر لُوز میں تھا تو الله قادرِ
مطلق مجھ پر ظاہر ہوا۔ اُس نے مجھے برکت دے کر
کہا،4 تجھےمَیں’ پھلنے لنے دوںپھو تیریاورگا اولاد بڑھا
دوں گا بلـکہ تجھ بہتسے سی قومیں نکلنے دوں گا۔ اور
مَیں تیری اولاد کو یہ ملـک ہمیشہ کے لئے دے دوں
‘گا۔ اب5 میری بات سن۔ مَیں چاہتا ہوں تیرےکہ
بیٹے میرےجو آنے پہلےسے مصر میں پیدا میرےہوئے
بیٹے ہوں۔ افرائیم اور منسّی روبن اور شمعون کے برابر ہی
میرے بیٹے ہوں۔ 6 اگر اِن کے بعد تیرے ہاں اَور بیٹے
پیدا ہو جائیں تو وہ میرے بیٹے نہیں بلـکہ تیرے ٹھہریں
گے۔ جو میراث وہ پائیں گے وہ اُنہیں افرائیم اور منسّی
کی میراث میں سے ملے گی۔ 7 مَیں یہ تیری ماں راخل
سببکے سے کر رہا ہوں جو مسوپتامیہ واپسیسے کے
میںکنعانوقت اِفراتہ قریبکے مر مَیںگئی۔ نے اُسے

وہیں راستے میں دفن “کیا آج) اِفراتہ کو بیت لحم کہا
جاتا ۔(ہے

8 پھر یعقوب نے یوسف کے بیٹوں پر نظر ڈال کر
پوچھا، یہ” کون “ہیں؟ یوسف9 نے جواب دیا، یہ”
میرے بیٹے ہیں جو الله نے مجھے یہاں مصر میں “دیئے۔
یعقوب نے کہا، اُنہیں” میرے قریب لے آ تاکہ مَیں
اُنہیں برکت “دوں۔ 10 بوڑھا ہونے کے سبب سے
آنکھیںکییعقوب تھیں۔کمزور نہیںدیکھطرحاچھیوہ
یوسفتھا۔سکتا بیٹوںاپنے یعقوبکو پاسکے لے آیا تو
اُس اُنہیںنے دےبوسہ گلےکر لگایا یوسفاور11 سے
کہا، مجھے” توقع ہی نہیں تھی کہ مَیں کبھی تیرا چہرہ
اللهاباورگا،دیکھوں بیٹوںتیرےمجھےنے دیکھنےکو
کا موقع بھی دیا “ہے۔

12 پھر یوسف اُنہیں یعقوب کی گود میں سے لے کر
خود اُس کے منے سا منہ کے جھکبل گیا۔ یوسف13
نے افرائیم یعقوبکو کے بائیں ہاتھ رکھا اور منسّی کو
اُس کے دائیں ہاتھ۔ لیکن14 یعقوب نے اپنا دہنا ہاتھ
طرفبائیں بڑھا کر افرائیم سرکے پر رکھا اگرچہ وہ چھوٹا
تھا۔ اِس طرح اُس نے اپنا بایاں ہاتھ طرفدائیں بڑھا کر
منسّی کے سر پر رکھا جو بڑا تھا۔ 15 پھر اُس یوسفنے
اُسکو بیٹوںکے برکتمعرفتکی کےجسالله”دی،
باپمیرےحضور دادا ابراہیم اور اسحاق چلتے رہے اور
جو شروع سے تکآج میرا چرواہا رہا ہے اِنہیں برکت
دے۔ جس16 فرشتے نے عوضانہ دے کر مجھے ہر
نقصان سے بچایا برکتاِنہیںوہہے کرےاللهدے۔ کہ
اِن میں میرا نام باپمیرےاور دادا ابراہیم اور اسحاق کے
نام جیتے رہیں۔ دنیا میں اِن کی اولاد کی تعداد بہت بڑھ
“جائے۔

یوسفجب17 نے دیکھا باپکہ نے اپنا دہنا ہاتھ
چھوٹے بیٹے افرائیم کے سر پر رکھا ہے تو یہ اُسے بُرا لگا،
اِس لئے اُس باپنے کا ہاتھ پکڑا تاکہ اُسے افرائیم کے
سر پر اُٹھاسے منسّیکر سرکے اُس18رکھے۔پر ابو،”کہا،نے ایسے نہیں۔ دوسرا لڑکا بڑا اُسیہے۔ پر اپنا دہنا ہاتھ
“رکھیں۔ باپلیکن19 انکارنے کر مجھے”کہا،کے پتا
ہے بیٹا، مجھے پتا بڑیایکبھیوہہے۔ قوم بنے گا۔ پھر
بھی اُس کا چھوٹا بھائی اُس سے بڑا ہو گا اور اُس سے
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قوموں بڑیکی تعداد نکلے “گی۔
20 اُس دن اُس نے دونوں بیٹوں دےبرکتکو کر

کہا، اسرائیلی” تمہارا نام لے کر برکت دیا کریں گے۔
جب برکتوہ دیں گے تو کہیں گے، آپالله’ کے ساتھ
کرےویسا جیسا اُس نے افرائیم اور منسّی کے ساتھ کیا
“۔‘ہے اِس یعقوبطرح نے افرائیم کو منسّی سے بڑا بنا
دیا۔ یوسف21 سے اُس نے کہا، مَیں” تو مرنے والا
ہوں، لیکن الله تمہارے ساتھ ہو گا اور تمہارےتمہیں
باپ دادا ملـککے واپسمیں لے جائے گا۔ ایک22
بات تیرےتجھےمَیںمیں بھائیوں پر ترجیح دیتا مَیںہوں،
تجھے میںکنعان وہ قطعہ دیتا ہوں مَیںجو اپنینے تلوار
اور کمان یوںسے امور سے چھینا “تھا۔

49
یعقوب اپنے بیٹوں برکتکو دیتا ہے

یعقوب1 نے اپنے بیٹوں کو بُلا کر کہا، میرے”
پاس جمع ہو جاؤ تاکہ مَیں تمہیں بتاؤں کہ مستقبل میں
تمہارے ساتھ کیاکیا ہو گا۔ اے2 یعقوب کے بیٹو،
اکٹھے ہو کر سنو، اپنے باپ اسرائیل کی باتوں پر غور
کرو۔

3 روبن، میرےتم پہلوٹھے میرےہو، زور اور میری
طاقت کا پہلا پھل۔ عزتتم قوتاور لحاظکے سے برتر
ہو۔ لیکن4 چونکہ تم بےقابو سیلاب کی مانند ہو اِس
لئے کیونکہرہے۔جاتیحیثیتاّولتمہاری تم میرینے
ہمسےحرم بستر ہو کر باپاپنے کی ہے۔کیبےحرمتی

5 شمعون اور لاوی دونوں بھائیوں کی تلواریں ظلم و
تشدد ہتھیارکے ہیں۔رہے جانمیری6 نہ اُن مجلسکی
میں شامل اور نہ اُن کی جماعت میں داخل ہو، کیونکہ
اُنہوں میںغصےنے آ دوسروںکر قتلکو کیا اُنہوںہے،
نے اپنی مرضی سے بَیلوں کی کونچـیں کاٹی ہیں۔ 7 اُن
کے غصے پر لعنت ہو جو اِتنا زبردست ہے اور اُن کے
طیش پر جو اِتنا سخت ہے۔ مَیں اُنہیں یعقوب ملـککے
میں تتر منتشرمیںاسرائیلاُنہیںگا،کروںبتر گا۔دوںکر

8 یہوداہ، تمہارے بھائی تمہاری یف تعر کریں گے۔
تم اپنے دشمنوں کی پکڑےگردن رہو گے، تمہارےاور
باپ کے تمہارےبیٹے منے جائیںجھکسا گے۔ یہوداہ9

ببر شیر کا بچہ میرےہے۔ بیٹے، تم ابھی ابھی شکار مار کر
واپس آئے ہو۔ یہوداہ ببر شیر بلـکہ شیرنی دبکطرحکی
کر بیٹھ جاتا کونہے۔ اُسے چھیڑنے کرےجرأتکی
گا؟ شاہی10 عصا یہوداہ سے دُور نہیں ہو گا بلـکہ شاہی
اختیار اُس وقت تک اُس کی اولاد کے پاس رہے گا
جب تک وہ حاکم نہ آئے جس کے تابع قومیں رہیں
گی۔ 11 وہ اپنا جوان گدھا انگور کی بیل سے اور اپنی
گدھی بہترینبچہکا انگور بیلکی سے باندھے گا۔ وہ اپنا
لباس َمے میں اور اپنا کپڑا انگور کے خون میں دھوئے
گا۔ اُس12 کی آنکھیں َمے سے یادہ ز گدلی اور اُس کے
دانت دودھ سے یادہ ز سفید ہوں گے۔

زبولون13 ساحل پر آباد ہو بحریجہاںگا ہوںجہاز
گے۔ اُس کی حد تکصیدا ہو گی۔

14 اِشکار طاقت ور گدھا ہے جو اپنے ین زِ کے دو
بوروں کے درمیان بیٹھا ہے۔ جب15 وہ دیکھے گا کہ
اُس کی آرام گاہ اچھی اور اُس خوشملـککا نما ہے
تو وہ بوجھ اُٹھانے کے لئے تیار ہو جائے گا اور اُجرت
کے بغیر کام کرنے کے لئے مجبور کیا جائے گا۔

16 دان اپنی قوم کا انصاف کرے گا اگرچہ وہ
اسرائیل قبیلوںکے میں ایکسے ہے۔ہی سڑکدان17
کے سانپ اور راستے کے افعی کی مانند ہو گا۔ وہ
گھوڑے کی یوں ایڑ کو کاٹے گا تو اُس کا سوار پیچھے
گر جائے گا۔

اے18 رب، مَیں تیری ہی نجات کے انتظار !ہوںمیں
19 جد پر ڈاکوؤں کا جتھا کرےحملہ گا، لیکن وہ

پلٹ اُسیکر پر حملہ دےکر گا۔
آشر20 غذائیتکو خوراکوالی حاصل ہو گی۔ وہ

لذیذ شاہی کھانا کرےمہیا گا۔
21 نفتالی آزاد چھوڑی ہوئی ہرنی ہے۔ وہ خوب

صورت باتیں کرتا *ہے۔
یوسف22 پھل دار بیل ہے۔ وہ چشمے پر لـگی ہوئی

پھل بیلدار دیوارشاخیںکیجسہے ہیں۔گئیچڑھپر
23 تیراندازوں نے اُس پر تیر چلا کر اُسے تنگ کیا اور
اُس کے پیچھے پڑ گئے، 24 لیکن اُس کی کمان مضبوط
اُساوررہی، یعقوببازوکے زورآورکے سببکےخدا
سے طاقت ور رہے، اُس چرواہے کے سبب سے جو

* 49:21 باتیںصورتخوب کرتا :ہے بچےصورتخوبیا پیدا کرتی ہے۔
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اسرائیل زبردستکا سورما ہے۔ 25 باپتیرےکیونکہ
کا خدا تیری مدد کرتا ہے، الله قادرِ مطلق تجھے آسمان
کی برکت، زمین کی گہرائیوں کی برکت اور اولاد کی
برکت باپتیرے26ہے۔دیتا برکتکی پہاڑوںقدیم اور
ابدی یوں پہاڑ مرغوبکی چیزوں سے یادہ ز عظیم ہے۔
یہ تمام برکت یوسف کے سر پر ہو، شخصاُس کے چاند
پر جو اپنے بھائیوں پر شہزادہ ہے۔

بن27 یمین پھاڑنے والا یا بھیڑ صبحہے۔ وہ اپنا شکار
کھا جاتا اور رات کو اپنا لُوٹا ہوا مال تقسیم کر دیتا
“ہے۔

28 یہ اسرائیل کے کُل بارہ قبیلے ہیں۔ اور یہ وہ کچھ
ہے جو اُن باپکے نے اُن برکتسے وقتدیتے کہا۔
اُس نے ایکہر کو اُس کی برکتاپنی دی۔

یعقوب کا انتقال
29 پھر یعقوب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، اب” مَیں

کوچ کر کے اپنے باپ دادا سے جا ملوں گا۔ مجھے
میرے باپ دادا کے ساتھ اُس غار میں دفنانا جو ِحتّی
آدمی عِفرون کھیتکے میں ہے۔ 30 یعنی اُس غار میں
جو ملـِک کنعان ممرےمیں مشرقکے میں مکفیلہ کے
کھیت میں ہے۔ ابراہیم نے اُسے کھیت سمیت اپنے
لوگوں کو دفنانے کے لئے عِفرون ِحتّی سے خرید لیا
تھا۔ وہاں31 ابراہیم اور اُس بیویکی سارہ دفنائے گئے،
اسحاقوہاں اور اُس بیویکی بقہ رِ دفنائے گئے اور وہاں
مَیں نے لیاہ کو دفن کیا۔ 32 وہ کھیت اور اُس کا غار
ِحتّیوں سے خریدا گیا “تھا۔

33 اِن ہدایات کے بعد یعقوب نے اپنے پاؤں بستر پر
سمیٹ لئے اور دم چھوڑ کر باپاپنے دادا سے جا ملا۔

50
یعقوب کو دفن کیا جاتا ہے

یوسف1 باپاپنے گیا۔لپٹسےچہرےکے اُس نے
روتے اُسےہوئے بوسہ دیا۔ اُس2 میںملازموںکے سے
کچھ ڈاکٹر تھے۔ اُس نے اُنہیں ہدایت دی میرےکہ
باپ اسرائیل کی لاش کو حنوط کریں تاکہ وہ گل نہ
جائے۔ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ 3 اِس میں 40 لـگدن
گئے۔ عام طور حنوطپر کرنے کے لئے اِتنے دنہی لـگتے
ہیں۔ مصریوں نے یعقوبتکدن70 کا ماتم کیا۔

جب4 ماتم وقتکا ختم ہوا یوسفتو نے بادشاہ کے
یوں دربار سے کہا، مہربانی” کر کے یہ خبر تکبادشاہ
باپمیرےکہ5دیںپہنچا قَسممجھےنے دلا کر تھا،کہا
مَیں’ مرنے والا ہوں۔ مجھے اُس قبر میں دفن کرنا جو
مَیں نے ملـِک کنعان میں اپنے لئے ‘بنوائی۔ اب مجھے
اجازت دیں کہ مَیں وہاں جاؤں اور اپنے باپ کو دفن
کر “آؤں۔واپسکے فرعون6 جا،”دیا،جوابنے اپنے
باپ کو دفن کر جس طرح اُس نے تجھے قَسم دلائی
“تھی۔

یوسفچنانچہ7 باپاپنے دفنانےکو لئےکے کنعان
روانہ ہوا۔ بادشاہ کے تمام ملازم، محل بزرگکے اور
پورے مصر بزرگکے اُس ساتھکے تھے۔ یوسف8 کے
گھرانے کے افراد، اُس کے بھائی اور اُس باپکے کے
گھرانے لوگکے بھی ساتھ صرفگئے۔ اُن کے بچے،
اُن کی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل جشن میں رہے۔ رتھ9
اور گھڑسوار بھی ساتھ گئے۔ سب مل کر بڑا لشکر بن
گئے۔

جب10 وہ یردن کے قریب اتد کے کھلیان پر پہنچے
تو اُنہوں نے نہایت دلسوز نوحہ کیا۔ وہاں یوسف نے
سات دن تک اپنے باپ کا ماتم کیا۔ جب11 مقامی
کنعانیوں نے اتد کے کھلیان پر ماتم کا یہ نظارہ دیکھا
تو اُنہوں نے کہا، یہ” تو ماتم کا بہت بڑا انتظام ہے جو
مصری کروا رہے “ہیں۔ اِس لئے اُس جگہ کا نام ابیل
مصریم یعنی مصریوں’ کا ‘ماتم پڑ گیا۔ یعقوبیوں12 کے
بیٹوں نے اپنے باپ کا حکم پورا کیا۔ اُنہوں13 نے اُسے
ملـِک کنعان میں لے جا کر مکفیلہ کے کھیت کے
غار میں دفن کیا ممرےجو مشرقکے میں ہے۔ یہ وہی
کھیت ہے جو ابراہیم نے عِفرون ِحتّی سے اپنے لوگوں
کو دفنانے کے لئے خریدا تھا۔

14 اِس کے بعد یوسف، اُس کے بھائی اور باقی تمام
لوگ جنازےجو کے لئے ساتھ گئے تھے مصر لوٹکو
آئے۔

یوسف اپنے بھائیوں کو تسلی دیتا ہے
یعقوبجب15 انتقال کر گیا تو یوسف کے بھائی ڈر

گئے۔ اُنہوں نے کہا، خطرہ” ہے یوسفابکہ ہمارا
تعاقب کر کے اُس غلط کام کا بدلہ لے جو ہم نے
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اُس کے ساتھ کیا تھا۔ پھر کیا ہو “گا؟ 16 یہ سوچ کر
اُنہوں نے یوسف کو خبر بھیجی، آپ” کے باپ نے
مرنے سے پیشتر ہدایت دی 17 کہ یوسف کو اپنے’بتانا، بھائیوں کے اُس غلط کام کو معاف کر دینا جو
اُنہوں تمہارےنے ساتھ ہمیںاب‘کیا۔ آپجو باپکے
کے خدا کے پیروکار معافہیں کر “دیں۔
یہ خبر سن کر یوسف رو پڑا۔ 18 پھر اُس کے بھائی

خود آئے اور اُس کے منے سا گر گئے۔ اُنہوں نے ہم”کہا، آپ کے خادم “ہیں۔ 19 لیکن یوسف نے کہا،
مت” ڈرو۔ کیا مَیں الله کی جگہ ہوں؟ ہرگز !نہیں 20 تم
مجھےنے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن الله نے
اُس سے بھلائی پیدا کی۔ اور اب اِس کا مقصد پورا
ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ موت سے بچ رہے ہیں۔
21 ابچنانچہ ڈرنے ضرورتکی نہیں ہے۔ مَیں تمہیں
تمہارےاور بچوں خوراککو مہیا کرتا رہوں “گا۔
یوں یوسف نے اُنہیں تسلی دی اور اُن سے نرمی سے

بات کی۔
یوسف کا انتقال

یوسف22 باپاپنے میںمصرسمیتخاندانکے رہا۔
وہ 110 سال زندہ رہا۔ موت23 سے پہلے اُس نے
نہ صرف افرائیم کے بچوں کو بلـکہ اُس کے پوتوں کو
بھی دیکھا۔ منسّی کے بیٹے مکیر کے بچے بھی اُس کی
موجودگی میں پیدا ہو کر اُس کی میںگود رکھے *گئے۔

24 ایکپھر وقت آیا یوسفکہ نے اپنے بھائیوں سے
کہا، مَیں” مرنے والا ہوں۔ لیکن الله ضرور آپ کی
دیکھ بھال کر کے آپ کو اِس ملـک سے اُس ملـک
میں لے جائے جسگا کا اُس نے ابراہیم، اسحاق اور
یعقوب سے قَسم کھا کر وعدہ کیا “ہے۔ 25 پھر یوسف
نے اسرائیلیوں کو قَسم دلا کر کہا، ًالله” یقینا تمہاری
دیکھ بھال کر وہاںکے لے جائے گا۔ میریوقتاُس
ہڈیوں کو بھی اُٹھا کر ساتھ لے “جانا۔

26 فوتیوسفپھر ہو گیا۔ سال110وہ تھا۔کا اُسے
حنوط کر مصرکے تابوتایکمیں میں رکھا گیا۔

* 50:23 اُس کی گود میں رکھے :گئے ً غالبا اِس مطلبکا یہ ہے کہ اُس اُنہیںنے پالـکلے بنایا۔
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خروج
یعقوب کا خاندان مصر میں

ذیل1 میں اُن بیٹوں کے نام ہیں جو یعقوبباپاپنے
اور اپنے خاندانوں سمیت مصر میں آئے :تھے 2 روبن،
شمعون، لاوی، اِشکار،3یہوداہ، بنزبولون، دان،4یمین،
نفتالی، جد اور آشر۔ 5 اُس وقت یعقوب کی اولاد کی
تعداد 70 یوسفتھی۔ تو پہلے ہی مصر آ چکا تھا۔

مصر6 میں ہتے ر بہتہوئے دن گزر گئے۔ اِتنے میں
یوسف، اُس تمامکے بھائی اور نسلاُس لوگتمامکے مر
گئے۔ اسرائیلی7 پھلے پھولے اور تعداد بڑھبہتمیں گئے۔
نتیجے میں نہایتوہ طاقتہی ور ہو گئے۔ ملـکپورا اُن
سے بھر گیا۔

اسرائیلیوں کو دبایا جاتا ہے
8 ہوتے ہوتے ایک نیا بادشاہ تخت نشین ہوا جو

یوسف ناواقفسے تھا۔ اُس9 نے اپنے لوگوں سے اسرائیلیوں”کہا، کو دیکھو۔ وہ تعداد طاقتاور میں ہم سے
بڑھ گئے ہیں۔ 10 آؤ، ہم حکمت سے کام لیں، ورنہ وہ
مزید بڑھ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جنگکسی کے
موقع پر دشمن کا دےساتھ کر ہم سے لڑیں اور ملـک
کو چھوڑ “جائیں۔

11 چنانچہ مصریوں نے اسرائیلیوں پر نگران مقرر کئے
تاکہ بیگار میں اُن سے کام کروا کر اُنہیں دباتے رہیں۔
اُس وقت اُنہوں نے پتوم اور رعمسیس کے شہر تعمیر
کئے۔ اِن شہروں میں فرعون بادشاہ کے بڑے بڑے
گودام تھے۔ 12 لیکن جتنا اسرائیلیوں کو دبایا گیا اُتنا
ہی وہ تعداد میں ھتے بڑ اور پھیلتے گئے۔ آخرکار مصری
اُن سے دہشت کھانے لـگے، 13 اور وہ بڑی بےرحمی
سے اُن سے کام کرواتے رہے۔ اسرائیلیوں14 کا گزارہ
نہایت مشکل ہو گیا۔ اُنہیں گارا تیار کر کے اینٹیں بنانا
قسممختلفمیںکھیتوںاور کامکے میںاِسپڑے۔کرنا
مصری اُن بڑیسے بےرحمی پیشسے آتے رہے۔

دائیاں الله کی راہ پر چلتی ہیں
اسرائیلیوں15 کی نامکےجنتھیںدائیاںدو ِسفرہ اور

فوعہ تھے۔ مصر کے بادشاہ نے اُن سے کہا، 16 جب”
عبرانی عورتیں تمہیں مدد کے لئے بُلائیں تو خبردار رہو۔

اگر لڑکا پیدا ہو تو اُسے جان سے مار دو، اگر لڑکی ہو
تو اُسے جیتا چھوڑ “دو۔ لیکن17 دائیاں الله کا خوف
اُنہوںتھیں۔مانتی بادشاہکےمصرنے کا نہحکم مانا بلـکہ
لڑکوں کو بھی جینے دیا۔

18 تب مصر کے بادشاہ نے اُنہیں دوبارہ بُلا کر
پوچھا، تم” نے یہ کیوں کیا؟ تم لڑکوں کو کیوں جیتا
چھوڑ دیتی “ہو؟ 19 اُنہوں نے جواب دیا، عورتیںعبرانی” مصری عورتوں سے یادہ ز مضبوط ہیں۔ بچے
ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی پیدا ہو جاتے “ہیں۔

چنانچہ20 الله دائیوںنے برکتکو دی، اور اسرائیلی
قوم تعداد میں بڑھ کر بہت طاقت ور ہو گئی۔ 21 اور
چونکہ دائیاں الله خوفکا مانتی تھیں اِس لئے اُس نے
اُنہیں دےاولاد کر اُن خاندانوںکے کو قائم رکھا۔

22 آخرکار بادشاہ نے اپنے تمام ہم وطنوں سے بات
کی، جب” بھی عبرانیوں کے لڑکے پیدا ہوں تو اُنہیں
یائے در نیل میں پھینک دینا۔ صرف لڑکیوں کو زندہ
ہنے ر “دو۔

2
موسٰی پیدائشکی اور بچاؤ

1 لاویمیںدنوںاُن آدمیایککے قبیلےہیاپنےنے
کی ایک عورت سے شادی کی۔ عورت2 حاملہ ہوئی
اور بچہ پیدا ہوا۔ ماں نے دیکھا کہ لڑکا صورتخوب
اِسہے، لئے اُس نے اُسے تین تکماہ چھپائے رکھا۔
جب3 وہ اُسے اَور یادہ ز نہ چھپا سکی تو اُس نے آبی
نرسل سے ٹوکری بنا کر اُس پر تارکول چڑھایا۔ پھر اُس
نے بچے کو ٹوکری میں رکھ کر ٹوکری کو یائے در نیل
کنارےکے پر اُگے میںسرکنڈوںہوئے دیا۔رکھ بچے4
بہنکی کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھتی رہی کہ اُس کا کیا
بنے گا۔

فرعونوقتاُس5 بیٹیکی نہانے لئےکے یا در پر آئی۔
اُس کی نوکرانیاں یا در کنارےکے ٹہلنے لـگیں۔ تب اُس
ٹوکریمیںسرکنڈوںنے دیکھی اور لونڈیاپنی کو اُسے
لانے بھیجا۔ 6 اُسے کھولا تو چھوٹا لڑکا دکھائی دیا جو
رو رہا تھا۔ فرعون کی بیٹی کو اُس ترسپر آیا۔ اُس نے
کہا، یہ” کوئی عبرانی بچہ “ہے۔

اب7 بچے کی بہن فرعون کی بیٹی پاسکے گئی اور
پوچھا، کیا” مَیں بچے کو دودھ پلانے کے لئے کوئی
عورتعبرانی ڈھونڈ “لاؤں؟ فرعون8 کی بیٹی نے کہا،
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ہاں،” “جاؤ۔ لڑکی چلی گئی اور بچے کی سگی ماں کو
لے واپسکر آئی۔ فرعون9 کی بیٹی نے ماں سے بچے”کہا، کو لے جاؤ اور میرےاُسے لئے دودھ پلایا کرو۔
مَیں تمہیں اِس کا معاوضہ دوں “گی۔ چنانچہ بچے کی
ماں نے اُسے دودھ پلانے کے لئے لے لیا۔

بچہجب10 بڑا ہوا تو اُس ماںکی اُسے فرعون کی بیٹی
پاسکے لے گئی، اور وہ اُس کا بیٹا بن گیا۔ فرعون کی
بیٹی نے اُس کا نام موسٰی یعنی نکالا’ ‘گیا رکھ کر مَیں”کہا، اُسے پانی نکالسے لائی “ہوں۔

موسٰی فرار ہوتا ہے
موسٰیجب11 جوان ہوا ایکتو دن وہ گھر نکلسے

کر اپنے لوگوں پاسکے گیا جبریجو کام مصروفمیں
تھے۔ موسٰی نے دیکھا کہ ایک مصری میرے ایک
عبرانی بھائی مارکو ہے۔رہا موسٰی12 طرفچاروںنے
نظر جبدوڑائی۔ معلوم ہوا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو
اُس نے مصری کو جان سے مار دیا اور اُسے ریت میں
چھپا دیا۔

اگلے13 دن بھی موسٰی گھر سے نکلا۔ اِس دفعہ دو
عبرانی مرد آپس میں لڑ رہے تھے۔ جو غلطی پر تھا اُس
سے موسٰی نے پوچھا، تم” اپنے بھائی کو کیوں مار رہے
“ہو؟ 14 آدمی جوابنے دیا، کس” آپنے کو ہم
پر حکمران اور قاضی مقرر کیا ہے؟ آپکیا مجھے بھی قتل
کرنا ہتے مارکومصریطرحجسہیںچا ڈالا تب“تھا؟
موسٰی گیا۔ڈر اُس ہائے،”سوچا،نے میرا کھلبھید گیا
“!ہے

بادشاہ15 بھیکو پتا لگا تو اُس موسٰینے مروانےکو
کی کوشش کی۔ لیکن موسٰی مِدیان کے ملـک کو
بھاگ گیا۔ وہاں وہ ایک کنوئیں کے پاس بیٹھ گیا۔
مِدیان16 ایکمیں امام جستھا ساتکی بیٹیاں تھیں۔
یہ لڑکیاں اپنی یوں بکر بھیڑ کو پانی پلانے کے لئے کنوئیں
پر آئیں اور پانی نکال حوضکر بھرنے لـگیں۔ لیکن17
کچھ چرواہوں نے آ کر اُنہیں بھگا دیا۔ یہ دیکھ کر موسٰی
اُٹھا اور لڑکیوں کو چرواہوں سے بچا کر اُن کے یوڑ ر کو
پانی پلایا۔

لڑکیاںجب18 اپنے باپ رعوایل واپسپاسکے آئیں
تو باپ نے پوچھا، آج” تم اِتنی جلدی سے واپسکیوں
آ گئی “ہو؟ 19 لڑکیوں نے جواب دیا، ایک” مصری
آدمی ہمیںنے چرواہوں بچایا۔سے صرفنہ یہ بلـکہ اُس

نے ہمارے لئے پانی بھی نکال کر یوڑ ر کو پلا “دیا۔
رعوایل20 نے وہ”کہا، آدمی کہاں ہے؟ تم اُسے کیوں
چھوڑ کر آئی ہو؟ اُسے بُلاؤ تاکہ ہمارےوہ ساتھ کھانا
“کھائے۔

21 موسٰی رعوایل کے گھر میں ٹھہرنے کے لئے
راضی ہو گیا۔ بعد میں اُس کی شادی رعوایل کی بیٹی
صفورہ سے ہوئی۔ 22 صفورہ کے بیٹا پیدا ہوا تو موسٰی
نے کہا، اِس” کا نام جَیرسوم یعنی اجنبی’ ملـک
میں ‘پردیسی ہو، کیونکہ مَیں اجنبی ملـک میں پردیسی
“ہوں۔

23 کافی عرصہ گزر گیا۔ اِتنے میں مصر کا بادشاہ
انتقال کر گیا۔ اسرائیلی اپنی غلامی تلے ہتے کرا اور مدد
کے لئے پکارتے رہے، اور اُن کی چیخیں تکالله پہنچ
گئیں۔ 24 الله نے اُن کی آہیں سنیں اور اُس عہد کو یاد
کیا جو اُس نے ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے باندھا تھا۔
25 الله اسرائیلیوں حالتکی دیکھ کر اُن کا خیال کرنے
لگا۔

3
جلتی جھاڑیہوئی

موسٰی1 اپنے ُسسر یترو یوںکی بھیڑبکر کی نگہبانی کرتا
تھا مِدیان) کا امام رعوایل یترو بھی کہلاتا ایک۔(تھا
دن موسٰی یوڑ ر کو یگستان ر کی پرلی جانب لے گیا اور
چلتے چلتے الله کے پہاڑ حورب یعنی سینا تک پہنچ گیا۔
2 وہاں رب کا فرشتہ آگ کے شعلے میں اُس پر ظاہر
ہوا۔ یہ شعلہ ایک جھاڑی میں بھڑک رہا تھا۔ موسٰی
نے دیکھا جھاڑیکہ جل رہی لیکنہے بھسم نہیں ہو
موسٰی3رہی۔ یہ”سوچا،نے باتعجیبتو کیاہے۔ وجہ
ہے کہ جلتی ہوئی جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی؟ مَیں ذرا
وہاں جا کر حیرتیہ انگیز منظر “دیکھوں۔

نےربجب4 دیکھا کہ جھاڑیموسٰی کو دیکھنے آ
رہا ہے تو اُس میںجھاڑیاُسےنے سے موسٰی،”پکارا،
“!موسٰی موسٰی نے کہا، جی،” مَیں حاضر “ہوں۔
5 رب نے کہا، اِس” سے یادہ ز قریب نہ آنا۔ اپنی
جوتیاں اُتار، کیونکہ مُقّدستُو زمین پر کھڑا ہے۔ مَیں6
تیرے باپ کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور
یعقوب کا خدا “ہوں۔ یہ سن کر موسٰی نے اپنا منہ
ڈھانک لیا، کیونکہ وہ الله کو دیکھنے سے ڈرا۔
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رب7 نے کہا، مَیں” مصرنے میں اپنی قوم بُریکی
دیکھیحالت اور میںغلامی اُن ہیں،سنیچیخیںکی اور
مَیں اُن دُکھوںکے خوبکو جانتا ہوں۔ مَیںاب8 اُنہیں
مصریوں کے قابو سے بچانے کے لئے اُتر آیا ہوں۔ مَیں
اُنہیں مصر نکالسے ایککر اچھے ملـکوسیع میں لے
جاؤں گا، ایک ایسے ملـک میں جہاں دودھ اور شہد
کی کثرت ہے، گو اِس وقت کنعانی، ِحتّی، اموری،
فرِزّی، ِحوّی یبوسیاور اُس میں ہتے ر ہیں۔ اسرائیلیوں9
کی چیخیں تکمجھ پہنچی ہیں۔ مَیں نے دیکھا ہے کہ
مصری اُن طرحکسپر کا ظلم ڈھا چنانچہ10ہیں۔رہے
اب جا۔ مَیں تجھے فرعون پاسکے بھیجتا ہوں، کیونکہ
میریتجھے اسرائیلقوم نکالسےمصرکو کر لانا “ہے۔

11 لیکن موسٰی نے الله سے کہا، مَیں” کون ہوں
کہ فرعون پاسکے جا کر اسرائیلیوں کو مصر نکالسے
“لاؤں؟ 12 الله نے کہا، مَیں” تیرےتو ساتھ ہوں گا۔
اور اِس ثبوتکا بھیجتجھےمَیںکہ ہوںرہا یہ ہو گا کہ
لوگوں مصرکے سے نکلنے کے بعد تم یہاں آ کر اِس پہاڑ پر
عبادتمیری کرو “گے۔

لیکن13 موسٰی اعتراضنے کیا، اگر” مَیں اسرائیلیوں
کے پاس جا کر اُنہیں بتاؤں تمہارےکہ باپ دادا کے
پاستمہارےمجھےنےخدا بھیجا توہے پوچھیںوہ اُس’گے، کا نام کیا ‘ہے؟ پھر مَیں اُن کو جوابکیا “دوں؟

14 الله نے کہا، مَیں” جو ہوں سو مَیں ہوں۔ اُن
سے کہنا، مَیں’ ہوں پاستمہارےمجھےنے بھیجا ہے۔
رب15 تمہارےجو باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا،
اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے اُسی نے مجھے
تمہارے پاس بھیجا ‘ہے۔ یہ تکابد میرا نام رہے گا۔
لوگ یہی نام لے کر مجھے نسل در نسل یاد یں کر گے۔

اب16 جا اور اسرائیل کے بزرگوں کو جمع کر کے
اُن کو دےبتا باپتمہارےربکہ دادا ابراہیم، اسحاق
اور یعقوب کا خدا مجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ وہ فرماتا مَیں’ہے، دیکھخوبنے لیا تمہارےمیںمصرکہہے ساتھ
کیا سلوک ہو رہا ہے۔ 17 اِس لئے مَیں نے فیصلہ کیا
ہے کہ تمہیں مصر کی مصیبت سے نکال کر کنعانیوں،
ِحتّیوں، یوں، امور یوں، فرِزّ یوں ِحوّ اور یبوسیوں کے
ملـک میں لے جاؤں، ملـکایسے میں جہاں دودھ اور

شہد کثرتکی ‘ہے۔ بزرگ18 تیری سنیں گے۔ پھر اُن
مصرساتھکے بادشاہکے پاسکے جا اُسکر عبرانیوںرب’کہنا،سے کا ہمخدا پر ظاہر ہوا اِسہے۔ لئے ہمیں
اجازت دیں ہمکہ تین دن کا سفر کر یگستانکے ر میں
رب اپنے خدا کے لئے قربانیاں ‘چڑھائیں۔

لیکن19 مجھے معلوم ہے کہ مصر کا بادشاہ صرف
تمہیںمیںصورتاِس زبردستیکوئیکہگادےجانے
تمہیں لے جائے۔ 20 اِس لئے مَیں اپنی قدرت ظاہر
کر کے اپنے معجزوں کی معرفت مصریوں کو ماروں
گا۔ پھر وہ تمہیں جانے دے گا۔ 21 اُس وقت مَیں
مصریوں کے دلوں کو تمہارے لئے نرم کر دوں گا۔
تمہیں نہیںہاتھخالی پڑےجانا گا۔ تمام22 عورتیںعبرانی
پڑوسنوںمصریاپنی اور اپنے میںگھر ہنے ر مصریوالی
عورتوں سے چاندی اور سونے یوراتکے ز اور نفیس
مانگکپڑے بچوںاپنےکر مصریوںیوںگی۔پہنائیںکو
لُوٹکو لیا جائے “گا۔

4
1 موسٰی نے اعتراض کیا، لیکن” اسرائیلی نہ میری

بات کا یقین کریں گے، نہ میری سنیں گے۔ وہ تو کہیں
گے، رب’ تم پر ظاہر نہیں “۔‘ہوا جواب2 میں رب
نے موسٰی سے کہا، تُو” نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا “ہے؟
موسٰی نے کہا، “لاٹھی۔” رب3 نے کہا، اُسے” زمین
“دے۔ڈالپر موسٰی نے ایسا کیا بنسانپلاٹھیتو گئی،
اور موسٰی ڈر کر بھاگا۔ رب4 نے کہا، سانپاب” کی
دُم کو پکڑ “لے۔ موسٰی نے ایسا کیا تو سانپ پھر لاٹھی
بن گیا۔

نےرب5 کہا، یہ” دیکھ لوگوںکر یقینکو آئے گا
کہ رب جو اُن کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا،
اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے تجھ پر ظاہر ہوا
ہے۔ اب6 اپنا ہاتھ اپنے لباس میں ڈال “دے۔ موسٰی
نے ایسا کیا۔ جب اُس نے اپنا ہاتھ نکالا تو برفوہ کی
مانند سفید ہو گیا تھا۔ کوڑھ جیسی بیماری لـگ گئی
تھی۔ تب7 رب نے کہا، اب” اپنا ہاتھ دوبارہ اپنے
لباس میں “ڈال۔ موسٰی نے ایسا کیا۔ جب اُس نے اپنا
ہاتھ دوبارہ نکالا تو وہ صحتپھر مند تھا۔

رب8 نے کہا، اگر” لوگوں کو پہلا معجزہ دیکھ
کر یقین نہ آئے اور وہ تیری نہ سنیں تو شاید اُنہیں دوسرا
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معجزہ دیکھ کر یقین آئے۔ 9 اگر اُنہیں پھر بھی یقین نہ
آئے اور وہ تیری نہ سنیں تو یائے در نیل سے کچھ پانی
نکال کر زمینخشکاُسے پر ُنڈیل ا یہدے۔ پانی زمین پر
گرتے ہی خون بن جائے “گا۔

لیکن10 موسٰی نے کہا، میرے” آقا، مَیں معذرت
چاہتا ہوں، مَیں اچھی باتطرح نہیں کر سکتا بلـکہ مَیں
کبھی بھی یہ لیاقت نہیں رکھتا تھا۔ اِس وقت بھی جب
مَیں تجھ باتسے کر میریہوںرہا حالتیہی مَیںہے۔
رُک رُک کر بولتا “ہوں۔ رب11 نے کہا، نےکس”
انسان کا منہ بنایا؟ ایککون کو گونگا دوسرےاور کو
بہرا بنا دیتا ہے؟ ایککون کو دیکھنے کی قابلیت دیتا
ہے دوسرےاور کو اِس سے محروم رکھتا ہے؟ کیا مَیں
ربجو ہوں یہ سب کچھ نہیں کرتا؟ اب12 !جا تیرے
لتے ہوںساتھتیرےخودمَیںوقتبو کچھوہتجھےاورگا
سکھاؤں گا جو تجھے کہنا “ہے۔

لیکن13 موسٰی نے التجا کی، میرے” آقا، مہربانی کر
کسیکے اَور بھیجکو “دے۔

ربتب14 موسٰی سختسے خفا ہوا۔ اُس نے کیا”کہا، لاویتیرا بھائی ایسےہارون کام کے لئے نہیںحاضر
ہے؟ مَیں جانتا ہوں کہ وہ اچھی طرح بول سکتا ہے۔
دیکھ، وہ تجھ سے ملنے کے لئے نکل چکا ہے۔ تجھے
دیکھ کر وہ خوشنہایت ہو گا۔ 15 اُسے وہ کچھ بتا جو
اُسے کہنا تمہارےہے۔ لتے بو وقت تیرےمَیں اور اُس
ہوںساتھکے گا اور تمہیں وہ سکھاؤںکچھ گا تمہیںجو
کرنا ہو گا۔ تیریہارون16 جگہ قوم کرےباتسے گا
جبکہ تُو میری طرح اُسے وہ کچھ بتائے گا جو اُسے کہنا
ہے۔ لیکن17 یہ لاٹھی بھی ساتھ لے جانا، کیونکہ اِسی
یعےکے ذر تُو کرےمعجزےیہ “گا۔

موسٰی مصر لوٹکو جاتا ہے
18 پھر موسٰی اپنے ُسسر یترو کے واپسگھر چلا گیا۔

اُس نے کہا، مجھے” ذرا اپنے عزیزوں پاسکے واپس
دیںجانے مصرجو میں ہیں۔ مَیں معلوم کرنا چاہتا ہوں
کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں کہ “نہیں۔ یترو نے جواب
دیا، ٹھیک” ہے، سلامتی سے “جائیں۔ 19 موسٰی ابھی
میںمِدیان تھا واپسکومصر”کہا،سےاُسنےربکہ
چلا جا، کیونکہ جو آدمی تجھے قتل کرنا ہتے چا تھے وہ
مر گئے “ہیں۔ 20 چنانچہ موسٰی اپنی بیوی اور بیٹوں کو

گدھے پر سوار کر مصرکے کو لوٹنے لگا۔ الله کی لاٹھی
اُس کے ہاتھ میں تھی۔

اُسنےرب21 یہسے بھی مصر”کہا، جا فرعونکر
کے منے سا وہ معجزےتمام دکھا جن کا مَیں نے تجھے
اختیار دیا میرےلیکنہے۔ کہنے پر وہ اَڑا رہے گا۔ وہ
اسرائیلیوں کو جانے اجازتکی دےنہیں گا۔ اُس22
فرعونوقت کو بتا دینا، رب’ فرماتا ہے اسرائیلکہ میرا
پہلوٹھا ہے۔ مَیں23 تجھے بتا چکا ہوں میرےکہ بیٹے کو
تاکہدےجانے عبادتمیریوہ کرے۔ اگر میرےتُو
بیٹے کو جانے سے کرےمنع تو تیرےمَیں پہلوٹھے کو
جان سے مار دوں “۔‘گا

ایک24 جبدن موسٰی اپنے خاندان کے ساتھ راستے
میں کسی سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا تو رب نے اُس پر
حملہ کر کے اُسے مار دینے کی۔کوششکی یہ25 دیکھ
کر صفورہ ایکنے تیز پتھر سے اپنے بیٹے کا ختنہ کیا اور
کاٹے موسٰیسےحصےہوئے کے پیر اُسچھوئے۔ نے
کہا، یقیناً” میرےتم خونی دُولھا “ہو۔ تب26 الله نے
موسٰی دیا۔چھوڑکو اُسےنےصفورہ ختنے باعثکے خونی’ہی ‘دُولھا کہا تھا۔

رب27 ہاروننے باتبھیسے کی، یگستان” ر میں
موسٰی سے ملنے “جا۔ ہارون چل پڑا اور الله کے پہاڑ کے
پاس موسٰی سے ملا۔ اُس نے اُسے بوسہ دیا۔ 28 موسٰی
نے ہارون سبکو کچھ سنا دیا ربجو نے اُسے کہنے
کے لئے بھیجا تھا۔ اُس نے اُسے اُن معجزوں بارےکے
میں بھی بتایا جو اُسے دکھانے تھے۔

29 پھر دونوں مل کر مصر گئے۔ وہاں پہنچ کر اُنہوں
اسرائیلنے کے تمام بزرگوں کو جمع کیا۔ ہارون30 نے
اُنہیں وہ تمام باتیں سنائیں جو رب نے موسٰی کو بتائی
تھیں۔ اُس نے معجزےمذکورہ بھی لوگوں کے منے سا
دکھائے۔ 31 پھر اُنہیں یقین آیا۔ اور جب اُنہوں نے سنا
ربکہ کو تمہارا خیال ہے اور مصیبتتمہاریوہ سے
آگاہ ہے تو اُنہوں ربنے کو سجدہ کیا۔

5
موسٰی اور ہارون فرعون کے دربار میں

1 پھر موسٰی اور ہارون فرعون کے پاس گئے۔ اُنہوں
نے کہا، رب” اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میری’ قوم
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کو یگستان ر میں دےجانے تاکہ میرےوہ لئے عید
“۔‘منائیں فرعون2 جوابنے دیا، یہ” رب کون ہے؟
مَیں کیوں اُس کا حکم مان کر اسرائیلیوں کو جانے
دوں؟ نہ ربمَیں کو جانتا ہوں، نہ اسرائیلیوں کو جانے
دوں “گا۔

ہارون3 اور موسٰی نے کہا، عبرانیوں” کا خدا ہم پر
ظاہر ہوا اِسہے۔ لئے مہربانی کر اجازتہمیںکے دیں
کہ یگستان ر میں تین دن کا سفر کر ربکے اپنے خدا
کے حضور قربانیاں پیش کریں۔ کہیں وہ ہمیں کسی
بیماری یا تلوار سے نہ “مارے۔

4 لیکن مصر کے بادشاہ نے انکار کیا، موسٰی” اور
ہارون، تم لوگوں کو کام سے کیوں روک رہے ہو؟
جاؤ، جو کام ہم نے تم کو دیا ہے اُس پر لـگ !جاؤ
اسرائیلی5 ویسے بھی تعداد بہتمیں بڑھ گئے ہیں، اور تم
اُنہیں کام کرنے روکسے رہے “ہو۔

جواب میں فرعون سختکا دباؤ
اُسی6 دن فرعون نگرانوںمصرینے اور اُن تحتکے

کے اسرائیلی نگرانوں کو حکم دیا، اب”7 سے اسرائیلیوں
کو اینٹیں بنانے کے لئے بھوسا مت دینا، بلـکہ وہ خود
جا کر بھوسا جمع کریں۔ توبھی8 وہ اُتنی ہی اینٹیں بنائیں
پہلےجتنی بناتے تھے۔ ُسستوہ ہو ہیںگئے اِسیاور لئے
چیخ رہے ہیں کہ ہمیں جانے دیں تاکہ اپنے خدا کو
پیشقربانیاں کریں۔ 9 اُن سے اَور یادہ سختز کام کراؤ،
اُنہیں کام میں لگائے رکھو۔ اُن پاسکے وقتاِتنا ہی نہ
ہو کہ وہ جھوٹی باتوں پر دھیان “دیں۔

نگرانمصری10 اور اُن تحتکے اسرائیلیکے نگرانوں
لوگوںنے پاسکے جا کر اُن سے کہا، فرعون” کا حکم
ہے کہ تمہیں بھوسا نہ دیا جائے۔ اِس11 لئے خود جاؤ
اور بھوسا ڈھونڈ کر جمع کرو۔ لیکن !خبردار اُتنی ہی
اینٹیں بناؤ جتنی پہلے بناتے “تھے۔

12 یہ سن کر اسرائیلی بھوسا جمع کرنے کے لئے
ملـکپورے پھیلمیں گئے۔ نگرانمصری13 یہ کہہ کر
اُن پر دباؤ لتے ڈا رہے اُتنیکہ اینٹیں بناؤ پہلےجتنی بناتے
تھے۔ 14 جو اسرائیلی نگران اُنہوں نے مقرر کئے تھے اُنہیں
وہ پیٹتے اور کہتے رہے، تم” نے کل اور آج اُتنی اینٹیں
کیوں نہیں بنوائیں جتنی پہلے بنواتے “تھے؟

15 پھر اسرائیلی نگران فرعون پاسکے اُنہوںگئے۔ نے
شکایت کر کے کہا، آپ” اپنے خادموں کے ساتھ ایسا
سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ 16 ہمیں بھوسا نہیں دیا جا
رہا اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا اُتنیکہہے اینٹیں بناؤ جتنی
پہلے بناتے تھے۔ نتیجے میں ہمیں مارا پیٹا بھی جا رہا
ہے حالانکہ ایسا کرنے آپمیں کے لوگاپنے غلطی پر
“ہیں۔

فرعون17 ُسستلوگتم”دیا،جوابنے ہو، تم کام
کرنا نہیں ہتے۔ چا اِس لئے تم یہ جگہ چھوڑنا رباور کو
قربانیاں پیش کرنا ہتے چا ہو۔ اب18 جاؤ، کام کرو۔
تمہیں بھوسا نہیں دیا جائے گا، لیکن !خبردار اُتنی ہی
اینٹیں بناؤ جتنی پہلے بناتے “تھے۔

جب19 اسرائیلی نگرانوں کو بتایا گیا کہ اینٹوں کی
مطلوبہ تعداد کم نہ کرو تو وہ سمجھ گئے کہ ہم پھنس
گئے ہیں۔ فرعون20 محلکے نکلسے کر اُن ملاقاتکی
موسٰی اور ہارون سے ہوئی جو اُن کے انتظار میں تھے۔
اُنہوں21 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، آپخودرب”
عدالتکی کرے۔ آپکیونکہ فرعونسےسببکے اور
اُس کے ملازموں کو ہم سے گھن آتی ہے۔ آپ نے
اُنہیں ہمیں مار دینے کا دےموقع دیا “ہے۔

موسٰی شکایتکی رباور جوابکا
22 یہ سن کر ربموسٰی واپسپاسکے آیا اور اے”کہا، آقا، تُو نے اِس قوم سے ایسا سلوکبُرا کیوں کیا؟

کیا تُو اِسینے مقصد سے مجھے یہاں بھیجا ہے؟ جب23
مَیںسے فرعوننے پاسکے جا بتائیمرضیتیریاُسےکر
اسرائیلیوہہے قوم سے سلوکبُرا کر اورہے۔رہا تُو نے
تکاب اُنہیں بچانے کا کوئی قدم نہیں “اُٹھایا۔

6
رب1 نے جواب دیا، اب” تُو دیکھے گا کہ مَیں

فرعون ساتھکے کیا کچھ میریہوں۔کرتا قدرتعظیم کا
تجربہ کر کے میرےوہ لوگوں کو دےجانے گا بلـکہ
اُنہیں جانے پر کرےمجبور “گا۔

2 الله نے موسٰی سے یہ بھی کہا، مَیں” رب ہوں۔
مَیں3 ابراہیم، اسحاق اور یعقوب پر ظاہر ہوا۔ میرےوہ
نام الله قادرِ *مطلق سے واقف ہوئے، لیکن مَیں نے

* 6:3 قادرِ :مطلق عبرانی میں ایل شدئی۔ † 6:3 :رب عبرانی میں یہوے۔
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اُن پر اپنے نام †رب کا انکشاف نہیں کیا۔ مَیں4 نے اُن
سے عہد کر کے وعدہ کیا کہ اُنہیں ملـِک کنعان دوں
میںجسگا وہ اجنبی کے طور پر ہتے ر تھے۔ اب5 مَیں
نے سنا ہے کہ طرحکساسرائیلی مصریوں کی غلامی
میں کراہ رہے ہیں، اور مَیں نے اپنا عہد یاد کیا ہے۔
6 چنانچہ اسرائیلیوں کو بتانا، ربمَیں’ ہوں۔ مَیں تمہیں
مصریوں کے جوئے آزادسے کروں گا اور اُن کی غلامی
سے بچاؤں گا۔ مَیں بڑی قدرت کے ساتھ تمہیں چھڑاؤں
اورگا اُن تمہیںمَیں7گا۔کروںعدالتکی اپنی بناؤںقوم
گا اور تمہارا تبگا۔ہوںخدا جانتم لو ربمَیںکہگے
تمہارا تمہیںنےجسہوںخدا مصریوں سےجوئےکے
آزاد کر دیا ہے۔ مَیں8 تمہیں ملـکاُس میں لے جاؤں
جسگا کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا کر ابراہیم، اسحاق اور
یعقوب سے کیا ہے۔ ملـکوہ تمہاری اپنی ملـکیت ہو
گا۔ ربمَیں “۔‘ہوں

9 موسٰی نے یہ سب کچھ اسرائیلیوں کو بتا دیا، لیکن
اُنہوں اُسنے باتکی نہ مانی، کیونکہ سختوہ کام کے
باعث ہمت ہار گئے تھے۔ تب10 رب نے موسٰی سے
کہا، 11 جا،” مصر کے بادشاہ فرعون کو بتا دینا کہ
اسرائیلیوں کو ملـکاپنے سے جانے “دے۔ لیکن12
موسٰی اعتراضنے کیا، اسرائیلی” میری بات سننا نہیں
ہتے چا تو فرعون کیوں میری بات مانے جبکہ مَیں رُک
رُک کر بولتا “ہوں؟

13 لیکن رب نے موسٰی اور ہارون کو حکم اسرائیلیوں”دیا، اور مصر کے بادشاہ فرعون باتسے کر کے
اسرائیلیوں کو مصر سے “نکالو۔

موسٰی اور ہارون کے آبا و اجداد
14 اسرائیل کے آبائی گھرانوں کے سربراہ یہ :تھے

اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کے چار بیٹے حنوک، فلّو،
حصرون اور کرمی تھے۔ اِن سے روبن کی چار شاخیں
نکلیں۔

شمعون15 کے پانچ بیٹے یموایل، یمین، اُہد، یکین، ُصحر
اور ساؤل تھے۔ ساؤل) عورتکنعانی کا بچہ ۔(تھا اِن
سے شمعون کی پانچ شاخیں نکلیں۔

16 لاوی کے تین بیٹے جَیرسون، قِہات اور مِراری
تھے۔ لاوی) سال137 کی عمر فوتمیں ۔(ہوا

17 جَیرسون کے دو بیٹے لِبنی اور ِسمعی تھے۔ اِن سے
جَیرسون کی دو شاخیں نکلیں۔ قِہات18 کے چار بیٹے
عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل تھے۔ قِہات)
سال133 کی عمر فوتمیں ۔(ہوا مِراری19 کے دو بیٹے
محلی تھے۔مُوشیاور شاخیںمختلفکیلاویسےسباِن
نکلیں۔

20 عمرام نے اپنی پھوپھی یوکبد سے شادی کی۔ اُن
دوکے بیٹے ہارون اور موسٰی پیدا ہوئے۔ 137عمرام)
کیسال عمر فوتمیں ۔(ہوا اِضہار21 تینکے بیٹے قورح،
نفج اور زِکری تھے۔ عُزی22 ایل کے تین بیٹے میسائیل،
اِلَصفن اور ِستری تھے۔

23 ہارون نے اِلیسَبع سے شادی کی۔
ندابعمیاِلیسَبع) کی بیٹی اور نحسون کی بہن
۔(تھی اُن کے چار بیٹے ندب، ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر تھے۔
قورح24 کے تین بیٹے اّسیر، اِلقانہ اور ابی آسف تھے۔ اُن
سے قورحیوں کی تین شاخیں نکلیں۔ 25 ہارون کے بیٹے
اِلی عزر فوطینے ایل ایککی بیٹی شادیسے کی۔ اُن
ایککا فینحاسبیٹا تھا۔
لاویسبیہ کے آبائی گھرانوں کے سربراہ تھے۔
رب26 نے عمرام کے دو بیٹوں ہارون اور موسٰی کو

حکم دیا کہ میری قوم کو اُس کے خاندانوں کی ترتیب
27نکالو۔سےمصرمطابقکے اِن آدمیوںدوہی مصرنے
کے بادشاہ فرعون باتسے کی کہ اسرائیلیوں کو مصر
سے جانے دے۔

رب دوبارہ موسٰی سے ہم کلام ہوتا ہے
مصر28 میں رب نے موسٰی سے کہا، 29 مَیں” رب

ہوں۔ مصر کے بادشاہ کو وہ سب کچھ بتا دینا جو مَیں
تجھے بتاتا “ہوں۔ 30 موسٰی نے اعتراض کیا، مَیں” تو
رُک رُک کر بولتا ہوں۔ فرعون کس طرح میری بات
مانے “گا؟

7
1 لیکن رب نے کہا، دیکھ،” میرے کہنے پر تُو

فرعون کے لئے الله کی حیثیت رکھے گا اور تیرا بھائی
ہارون تیرا پیغمبر ہو گا۔ 2 جو بھی حکم مَیں تجھے دوں
گا اُسے تُو ہارون کو بتا دے۔ پھر وہ سب کچھ فرعون
کو بتائے تاکہ وہ اسرائیلیوں کو ملـکاپنے سے جانے
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دے۔ لیکن3 مَیں فرعون کو اَڑ جانے دوں گا۔ اگرچہ
مَیں مصر میں بہت سے نشانوں اور معجزوں سے اپنی
قدرت کا مظاہرہ کروں گا توبھی4 فرعون تمہاری نہیں
سنے گا۔ تب مصریوں پر میرا ہاتھ بھاری ہو جائے گا،
اور مَیں اُن کو سخت دےسزا کر اپنی قوم اسرائیل کو
خاندانوں ترتیبکی مطابقکے مصر نکالسے لاؤں گا۔
مصرمَیںجب5 قدرتاپنیخلافکے کا اظہار کر کے
اسرائیلیوں وہاںکو نکالوںسے گا لیںجانمصریتو گے
کہ ربمَیں “ہوں۔

6 موسٰی اور ہارون نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا
رب نے اُنہیں حکم دیا۔ فرعون7 باتسے کرتے وقت
موسٰی سال80 کا اور ہارون سال83 کا تھا۔

موسٰی کی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے
موسٰینےرب8 ہاروناور کہا،سے فرعونجب”9

تمہیں معجزہ دکھانے کو کہے گا تو موسٰی ہارون سے
کہے کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دے۔ اِس پر وہ سانپ
بن جائے “گی۔

10 موسٰی اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر
ایسا ہی کیا۔ ہارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اُس کے
عہدیداروں کے منے سا ڈال دی تو وہ سانپ بن گئی۔
11 یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے ِموں عال اور جادوگروں کو
بُلایا۔ جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔
12 ایکہر نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ سانپ بن
لیکنگئی۔ ہارون لاٹھیکی نے اُن لاٹھیوںکی نگلکو
لیا۔

تاہم13 فرعون اِس سے متاثر نہ ہوا۔ اُس نے موسٰی
اور ہارون باتکی سننے انکارسے کیا۔ ویسا ہی ہوا جیسا
رب نے کہا تھا۔

پانی خون میں بدل جاتا ہے
14 پھر رب نے موسٰی سے کہا، فرعون” اَڑ گیا ہے۔

وہ میری قوم کو مصر چھوڑنے سے روکتا ہے۔ کل15
وہجبسویرےصبح یائے نیلدر پر آئے گا تو اُس سے
ملنے کے لئے یا در کنارےکے پر کھڑے ہو جانا۔ اُس
لاٹھی کو تھامے رکھنا سانپجو بن گئی تھی۔ جب16
وہ وہاں پہنچے تو اُس سے کہنا، رب’ عبرانیوں کے
خدا نے مجھے آپ کو یہ بتانے کے لئے بھیجا ہے کہ
قوممیری عبادتمیریکو لئےکےکرنے یگستان میںر
آپلیکندے۔جانے اُستکابھینے نہیںکی سنی۔

لیںجانآپابچنانچہ17 اِسمَیںہے۔ربوہکہگے
لاٹھی کو میرےجو ہاتھ میں ہے لے کر یائے در نیل
کے پانی کو ماروں گا۔ پھر وہ خون میں بدل جائے گا۔
18 یائے در نیل کی مچھلیاں مر جائیں گی، یا در سے بدبو
اُٹھے گی اور مصری یا در کا پانی نہیں پی سکیں “۔‘گے

19 رب نے موسٰی سے کہا، ہارون” کو بتا دینا
کہ وہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ اُن تمام جگہوں کی
بڑھائےطرف پانیجہاں جمع ہوتا تمامکیمصرتبہے۔
ندیوں، تالابوںاورجوہڑوںنہروں، پانیکا بدلمیںخون
ملـکپورےگا۔جائے میں خونہیخون ہو یہاںگا،
تک کہ لـکڑی اور پتھر کے برتنوں کا پانی بھی خون میں
بدل جائے “گا۔

20 چنانچہ موسٰی اور ہارون نے فرعون اور اُس کے
عہدیداروں کے منے سا اپنی لاٹھی اُٹھا کر یائے در نیل
کے پانی پر ماری۔ اِس پر یا در کا سارا پانی میںخون بدل
گیا۔ 21 یا در کی مچھلیاں مر گئیں، اور اُس سے اِتنی بدبو
اُٹھنے لـگی کہ مصری اُس کا پانی نہ پی سکے۔ مصر میں
طرفچاروں خون ہی خون تھا۔

22 لیکن جادوگروں نے بھی اپنے جادو کے یعے ذر
ایسا ہی کیا۔ اِس لئے فرعون اَڑ گیا اور موسٰی اور ہارون
کی بات نہ مانی۔ ویسا ہی ہوا جیسا رب نے کہا تھا۔
پلٹفرعون23 کر اپنے واپسگھر چلا گیا۔ اُسے اُس کی
پروا نہیں تھی جو موسٰی اور ہارون نے کیا تھا۔ لیکن24
مصری یا در سے پانی نہ پی سکے، اور اُنہوں نے پینے کا
پانی حاصل کرنے کے لئے یا در کے کنارے کنارے
گڑھے کھودے۔ پانی25 کے بدل جانے کے ساتبعد
دن گزر گئے۔

8
مینڈک

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، فرعون” کے پاس
جا کر اُسے بتا دینا کہ رب فرماتا ہے، میری’ قوم کو
میری عبادت کرنے کے لئے جانے دے، 2 ورنہ مَیں
پورے مصر کو مینڈکوں سے سزا دوں گا۔ 3 یائے در
نیل مینڈکوں سے اِتنا بھر جائے گا کہ وہ یا در سے نکل
تیرےکر تیرےمحل، سونے کمرےکے تیرےاور بستر
میں جا گھسیں گے۔ وہ تیرے عہدیداروں اور تیری
رعایا کے گھروں میں آئیں گے تیرےبلـکہ تنوروں اور آٹا
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ھنے بھیمیںبرتنوںکےگوند مینڈک4گے۔پھریںپُھدکتے
تجھ پر، تیری قوم پر تیرےاور عہدیداروں پر چڑھ جائیں
“۔‘گے

رب5 نے موسٰی سے کہا، ہارون” کو بتا دینا کہ
وہ اپنی لاٹھی کو ہاتھ میں لے کر اُسے یاؤں، در نہروں
اور جوہڑوں کے اوپر اُٹھائے مینڈکتاکہ باہر نکل کر
مصر ملـککے میں پھیل “جائیں۔ ہارون6 نے ملـِک
مصر کے پانی کے اوپر اپنی لاٹھی اُٹھائی تو مینڈکوں کے
غول پانی سے نکل ملـکپورےکر پر چھا گئے۔ لیکن7
جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا۔ وہ بھی
یا در مینڈکسے نکال لائے۔

فرعون8 نے موسٰی اور ہارون کو بُلا کر کہا، رب”
سے دعا کرو کہ وہ مجھ سے اور میری قوم سے مینڈکوں
کو دُور کرے۔ پھر مَیں تمہاری قوم کو جانے دوں گا
تاکہ ربوہ کو پیشقربانیاں “کریں۔

9 موسٰی نے جواب دیا، وہ” وقت مقرر کریں جب
مَیں آپ کے عہدیداروں اور آپ کی قوم کے لئے دعا
کروں۔ پھر آپمینڈکجو پاسکے آپاور گھروںکے
میں ہیں اُسی وقت ختم ہو جائیں مینڈکگے۔ صرف
یا در میں پائے جائیں “گے۔

10 فرعون نے کہا، ٹھیک” ہے، کل اُنہیں ختم
“کرو۔ موسٰی آپجیسا”کہا،نے ہیںکہتے ہوہیویسا
گا۔ اِس آپطرح کو معلوم ہو گا ہمارےکہ خدا کی
مانند کوئی نہیں ہے۔ مینڈک11 آپآپ، کے گھروں،
آپ عہدیداروںکے آپاور کی قوم کو چھوڑ صرفکر
یا در میں رہ جائیں “گے۔

12 موسٰی اور ہارون فرعون پاسکے سے چلے گئے،
اور موسٰی ربنے منتسے کی کہ وہ مینڈکوں کے وہ
غول کرےدُور جو اُس نے فرعون خلافکے بھیجے
تھے۔ رب13 اُسنے کی دعا سنی۔ صحنوںگھروں، اور
مینڈکمیںکھیتوں مر گئے۔ لوگوں14 اُنہیںنے جمع کر
کے اُن کے ڈھیر لگا دیئے۔ اُن کی ملـکپورےبدبو میں
پھیل گئی۔

فرعونجبلیکن15 نے دیکھا کہ مسئلہ حل ہو گیا
ہے تو وہ پھر اکڑ گیا اور اُن کی نہ ربیوںسنی۔ باتکی
درست نکلی۔

جوئیں

موسٰینےربپھر16 ہارون”کہا،سے سے کہنا کہ
اپنیوہ لاٹھی گردکیزمینسے وہجبمارے۔کو ایسا
کرے گا پورےتو مصر کی گرد جوؤں میں بدل جائے
“گی۔

اُنہوں17 نے ایسا ہی کیا۔ ہارون نے اپنی لاٹھی سے
زمین کی گرد کو مارا تو پورے ملـک کی گرد جوؤں
میں بدل گئی۔ اُن کے غول جانوروں اور آدمیوں پر چھا
گئے۔ جادوگروں18 نے بھی اپنے جادو سے ایسا کرنے
کوششکی کی، لیکن وہ گرد سے جوئیں نہ بنا سکے۔
جوئیں آدمیوں اور جانوروں پر چھا گئیں۔ جادوگروں19
نے فرعون سے کہا، الله” کی قدرت نے یہ کیا “ہے۔
فرعونلیکن درستباتکیربیوںسنی۔نہکیاُننے
نکلی۔

کاٹنے والی مکھیاں
20 پھر رب نے موسٰی سے کہا، جب” فرعون صبح

سویرے یا در پر جائے تو تُو اُس کے راستے میں کھڑا
ہو جانا۔ اُسے کہنا کہ رب فرماتا ہے، میری’ قوم کو
دےجانے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ 21 ورنہ
مَیں تیرے اور تیرے عہدیداروں کے پاس، تیری قوم
پاسکے تیرےاور میںگھروں بھیجمکھیاںوالیکاٹنے
دوں گا۔ مصریوں کے گھر مکھیوں سے بھر جائیں گے
بلـکہ جس زمین پر کھڑےوہ ہیں وہ بھی مکھیوں سے
ڈھانکی جائے گی۔ لیکن22 وقتاُس مَیں اپنی قوم کے
ساتھ جو جشن میں رہتی ہے فرق سلوک کروں گا۔
ایکوہاں بھی کاٹنے والی نہیںمکھی ہو طرحاِسگی۔
تجھے پتا لـگے گا کہ ملـکاِس میں مَیں ربہی ہوں۔
مَیں23 اپنی قوم اور تیری قوم میں امتیاز کروں گا۔ کل
قدرتمیریہی کا اظہار ہو “۔‘گا

ایسانےرب24 کیا۔ہی غولکےمکھیوںوالیکاٹنے
فرعون کے محل، اُس کے عہدیداروں کے گھروں اور
پورے مصر میں پھیل ملـکگئے۔ ستیاناسکا ہو گیا۔

25 پھر فرعون نے موسٰی اور ہارون کو بُلا کر چلو،”کہا، اِسی ملـک میں اپنے خدا کو قربانیاں پیش
“کرو۔ لیکن26 موسٰی نے کہا، یہ” مناسب نہیں ہے۔
جو قربانیاں ہم رب اپنے خدا کو پیش کریں گے وہ
مصریوں کی نظر میں گھناؤنی ہیں۔ اگر ہم یہاں ایسا
یں کر تو کیا وہ ہمیں سنگسار نہیں کریں گے؟ اِس27 لئے
لازم تینہمکہہے دن کا سفر کر یگستانکے میںر ہی
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رب اپنے خدا کو قربانیاں پیش کریں جس طرح اُس
نے ہمیں حکم بھی دیا “ہے۔

28 فرعون نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، مَیں تمہیں
جانے دوں گا تاکہ تم یگستان ر میں رب اپنے خدا کو
تمہیںلیکنکرو۔پیشقربانیاں یادہ ز نہیںدُور ہے۔جانا
میرےاور لئے بھی دعا “کرنا۔

29 موسٰی نے کہا، ٹھیک،” مَیں جاتے ہی رب
سے دعا کروں گا۔ کل ہی مکھیاں فرعون، اُس کے
عہدیداروں اور اُس قومکی دُورسے لیکنگی۔جائیںہو
ہمیں دوبارہ فریب نہ دینا بلـکہ ہمیں جانے دینا تاکہ ہم
رب کو پیشقربانیاں کر “سکیں۔

پھر30 فرعونموسٰی پاسکے چلاسے گیا سےرباور
دعا کی۔ رب31 نے موسٰی کی دعا سنی۔ کاٹنے والی
اُسفرعون،مکھیاں سےقومکیاُساورعہدیداروںکے
دُور ہو ایکگئیں۔ بھی مکھی نہ رہی۔ لیکن32 فرعون
پھر اکڑ گیا۔ اُس اسرائیلیوںنے کو جانے نہ دیا۔

9
مویشیوں میں وبا

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، فرعون” پاسکے جا
کر اُسے بتا کہ رب عبرانیوں کا خدا فرماتا ہے، میری’
قوم کو دےجانے تاکہ وہ میری عبادت کر ‘سکیں۔
2 آپاگر انکار کریں اور اُنہیں روکتے رہیں 3 تو رب اپنی
قدرت اظہارکا بھیانکمیںمویشیوںکےآپکےکر وبا
پھیلا دے گا جو آپ کے گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں،
گائےبَیلوں، یوں بھیڑبکر اور مینڈھوں میں پھیل جائے
گی۔ 4 لیکن رب اسرائیل اور مصر کے مویشیوں میں
امتیاز کرے گا۔ اسرائیلیوں کا ایک بھی جانور نہیں
مرے گا۔ رب5 نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کل ہی
کرےایسا “گا۔

اگلے6 ربدن نے ایسا ہی کیا۔ مصر مویشیتمامکے
مر گئے، لیکن اسرائیلیوں کا ایک بھی جانور نہ مرا۔
فرعون7 نے کچھ لوگوں کو اُن پاسکے بھیج دیا تو پتا
چلا ایککہ بھی جانور نہیں مرا۔ تاہم فرعون اَڑا رہا۔
اُس اسرائیلیوںنے کو جانے نہ دیا۔

پھوڑے پھنسیاں
8 پھر رب نے موسٰی اور ہارون سے کہا، اپنی”

مٹھیاں کسی بھٹی کی راکھ سے بھر کر فرعون پاسکے

جاؤ۔ پھر موسٰی فرعون کے منے سا یہ راکھ ہَوا میں اُڑا
دے۔ 9 یہ راکھ باریک دُھول کا بادل بن جائے گی
جو پورے ملـک پر چھا جائے گا۔ اُس کے اثر سے
لوگوں اور جانوروں کے جسموں پر پھوڑے پھنسیاں
پھوٹ نکلیں “گے۔

10 موسٰی اور ہارون نے ایسا ہی کیا۔ وہ کسی بھٹی
سے راکھ لے کر فرعون کے منے سا کھڑے ہو گئے۔
موسٰی نے راکھ کو ہَوا میں اُڑا دیا تو انسانوں اور
جانوروں کے جسموں پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئے۔
اِس11 مرتبہ جادوگر موسٰی منےکے بھیکھڑےسا نہ ہو
سکے کیونکہ اُن کے جسموں پر بھی پھوڑے نکل آئے
تھے۔ تمام مصریوں کا یہی حال تھا۔ لیکن12 رب نے
فرعون کو ضدی بنائے رکھا، اِس لئے اُس نے موسٰی
اور ہارون کی نہ سنی۔ یوں ویسا ہی ہوا ربجیسا نے
موسٰی کو بتایا تھا۔

اولے
13 اِس کے بعد رب نے موسٰی سے کہا، صبح”

سویرے اُٹھ اور فرعون کے منے کھڑےسا ہو کر اُسے
بتا کہ رب عبرانیوں کا خدا فرماتا ہے، میری’ قوم کو
دےجانے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ 14 ورنہ
مَیں اپنی تمام آفتیں تجھ تیرےپر، عہدیداروں پر اور تیری
قوم پر آنے دوں گا۔ پھر تُو جان لے گا کہ تمام دنیا
میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ 15 اگر مَیں چاہتا تو اپنی
قدرت ایسیسے وبا پھیلا سکتا تجھےکہ تیریاور قوم کو
دنیا سے مٹا دیا جاتا۔ لیکن16 مَیں تجھےنے اِس لئے پا بر
کیا ہے کہ تجھ پر اپنی قدرت کا اظہار کروں اور یوں
تمام دنیا میرےمیں نام کا پرچار کیا جائے۔ 17 تُو ابھی
تک اپنے آپ کو سرفراز کر کے میری قوم خلافکے
ہے اور اُنہیں جانے نہیں دیتا۔ اِس18 لئے کل مَیں اِسی
وقت بھیانک قسم کے اولوں کا طوفان بھیج دوں گا۔
مصری قوم کی ابتدا سے لے کر تکآج مصر میں اولوں
کا ایسا طوفان کبھی نہیں آیا ہو گا۔ 19 اپنے بندوں کو
ابھی بھیجنا تاکہ تیرےوہ مویشیوں کو اور کھیتوں میں
پڑے تیرے مال کو لا کر محفوظ کر لیں۔ کیونکہ جو
بھی کھلے میدان میں رہے گا وہ اولوں سے مر جائے
گا، خواہ انسان ہو یا “۔‘حیوان

فرعون20 کے کچھ ربعہدیدار کا پیغام سن کر ڈر
گئے بھاگاور کر اپنے جانوروں اور غلاموں گھروںکو
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میں لے آئے۔ لیکن21 دوسروں ربنے کے پیغام کی
پروا نہ کی۔ اُن کے جانور اور غلام باہر کھلے میدان میں
رہے۔

رب22 نے موسٰی سے کہا، اپنا” ہاتھ آسمان کی
طرف بڑھا دے۔ پھر مصر کے تمام انسانوں، جانوروں
اور کھیتوں کے پودوں پر اولے پڑیں “گے۔ 23 موسٰی
نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اُٹھائی تو رب ایکنے
زبردست طوفان بھیج دیا۔ اولے پڑے، بجلی گری اور
بادل گرجتے رہے۔ 24 اولے پڑتے رہے اور بجلی چمکتی
رہی۔ مصری قوم کی ابتدا سے لے کر اب تک ایسے
خطرناک اولے کبھی پڑےنہیں تھے۔ انسانوں25 سے
لے کر حیوانوں تک کھیتوں میں سب کچھ برباد ہو
گیا۔ اولوں نے کھیتوں میں پودےتمام اور درخت بھی
توڑ دیئے۔ 26 صرفوہ جشن کے علاقے میں پڑےنہ
جہاں اسرائیلی آباد تھے۔

فرعونتب27 موسٰینے ہاروناور بُلایا۔کو اُس نے
اِس”کہا، مرتبہ مَیں نے گناہ کیا حقربہے۔ پر ہے۔
مجھ میریاورسے قوم غلطیسے ہوئی ہے۔ اولے28 اور
الله کی گرجتی آوازیں حد سے یادہ ز ربہیں۔ سے دعا
کرو تاکہ اولے رُک ابجائیں۔ مَیں تمہیں جانے دوں
ابگا۔ تمہیںسے یہاں رہنا پڑےنہیں “گا۔

29 موسٰی فرعوننے سے کہا، مَیں” شہر نکلسے کر
طرفکیربہاتھدونوں اُٹھا کر گا۔کروںدعا گرجپھر
اور اولے رُک جائیں گے آپاور جان لیں گے پوریکہ
مَیںلیکن30ہے۔کیربدنیا ہوںجانتا آپاورآپکہ
کے ربتکابھیعہدیدار خدا نہیںخوفکا “مانتے۔

َسنوقتاُس31 پھولکے نکل تھےچکے اور َجو کی
بالیں لـگ گئی تھیں۔ اِس لئے یہ فصلیں تباہ ہو گئیں۔
لیکن32 گیہوں ایکاور اَور قسم کی گندم جو بعد میں
پکتی ہے برباد نہ ہوئی۔

33 موسٰی فرعون کو چھوڑ کر شہر نکلا۔سے اُس نے
ہاتھاپنےطرفکیرب اُٹھائے تو اولےگرج، بارشاور
گیا۔رُکطوفانکا فرعونجب34 نے دیکھا طوفانکہ
ختم ہو گیا ہے تو وہ اور اُس کے عہدیدار دوبارہ گناہ کر
کے اکڑ گئے۔ فرعون35 اَڑا رہا اور اسرائیلیوں کو جانے
نہ دیا۔ ویسا ہی ہوا ربجیسا نے موسٰی سے کہا تھا۔

10
ٹڈیاں

1 ربپھر نے موسٰی سے کہا، فرعون” پاسکے جا،
کیونکہ مَیں نے اُس کا اور اُس کے یوں دربار کا دل
سخت کر دیا ہے تاکہ اُن کے درمیان اپنے معجزوں اور
اپنی قدرت کا اظہار کر سکوں 2 اور تم اپنے بیٹے بیٹیوں
اور پوتے پوتیوں کو سنا سکو کہ مَیں نے مصریوں کے
ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اُن کے درمیان کس طرح
معجزےکے کر کے قدرتاپنی کا اظہار کیا یوںہے۔
تم جان لو گے کہ ربمَیں “ہوں۔

3 موسٰی اور ہارون فرعون پاسکے گئے۔ اُنہوں نے
اُس سے عبرانیوںرب”کہا، کے خدا فرمانکا ہے، تُو’
میرےتککب منے سا ہتھیار لنے ڈا سے انکار کرے
گا؟ میری قوم کو میری عبادت کرنے کے لئے جانے
دے، 4 ورنہ مَیں ملـکتیرےکل میں ٹڈیاں لاؤں گا۔
5 اُن کے غول زمین پر یوں چھا جائیں گے کہ زمین نظر
نہیںہی آئے گی۔ اولوںکچھجو نے تباہ نہیں کیا اُسے وہ
بھیپتےکےدرختوںہوئےبچےگی۔جائیںکرچٹ ختم
ہو جائیں گے۔ تیرے6 تیرےمحل، عہدیداروں اور باقی
لوگوں کے گھر اُن سے بھر جائیں مصریسےجبگے۔
ملـکاِس میں آباد ہیںہوئے تم ٹڈیوںکبھینے کا ایسا
سخت حملہ نہیں دیکھا ہو “۔‘گا یہ کہہ کر پلٹموسٰی کر
وہاں سے چلا گیا۔

اِس7 یوںپر دربار فرعوننے باتسے کبہم”کی،
تک اِس مرد کے جال میں پھنسے رہیں؟ اسرائیلیوں کو
اپنےرب عبادتکیخدا لئےکےکرنے دیں۔جانے کیا
آپ کو تکابھی معلوم نہیں کہ مصر برباد ہو گیا “ہے؟

تب8 موسٰی اور ہارون کو فرعون پاسکے بُلایا گیا۔
اُس نے اُن سے کہا، جاؤ،” اپنے خدا عبادتکی کرو۔
لیکن یہ بتاؤ ساتھکونکونکہ موسٰی9“گا؟جائے نے
جواب جوانہمارے”دیا، اور بوڑھے جائیںساتھ گے۔
ہم اپنے بیٹے بیٹیوں، یوں بکر بھیڑ اور گائےبَیلوں کو بھی
ساتھ لے کر جائیں گے۔ سبہم سبکے جائیں گے،
کیونکہ ربہمیں کی عید منانی “ہے۔

فرعون10 ًنے طنزا کہا، ٹھیک” ہے، جاؤ اور رب
تمہارے ساتھ ہو۔ نہیں، مَیں کس طرح تم سب کو
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بال بچوں سمیت جانے دے سکتا ہوں؟ تم نے کوئی
بُرا منصوبہ بنایا ہے۔ 11 نہیں، صرف مرد جا کر رب
عبادتکی کر سکتے ہیں۔ تم نے تو درخواستیہی کی
“تھی۔ تب موسٰی اور ہارون کو فرعون کے منے سا سے
نکال دیا گیا۔

12 ربپھر نے موسٰی سے کہا، مصر” پر اپنا ہاتھ اُٹھا
تاکہ ٹڈیاں آ کر مصر کی سرزمین پر پھیل جائیں۔ جو کچھ
بھی کھیتوں میں اولوں سے بچ گیا ہے اُسے وہ کھا جائیں
“گی۔

13 موسٰی نے اپنی لاٹھی مصر پر اُٹھائی تو رب نے
مشرق سے آندھی چلائی جو سارا دن اور ساری رات
چلتی رہی اور اگلی تکصبح مصر میں ٹڈیاں پہنچائیں۔
14 بےشمار ٹڈیاں پورے ملـک پر حملہ کر کے ہر جگہ
بیٹھ گئیں۔ اِس سے پہلے یا بعد میں کبھی بھی ٹڈیوں
کا اِتنا سخت حملہ نہ ہوا تھا۔ اُنہوں15 نے زمین کو یوں
ڈھانک لیا کہ وہ کالی نظر آنے لـگی۔ بھیکچھجو اولوں
سے بچ گیا تھا چاہے کھیتوں پودےکے یا درختوں کے
پھل تھے اُنہوں نے کھا لیا۔ مصر ایکمیں بھی درخت
یا پودا نہ جسرہا کے پتے بچ گئے ہوں۔

تب16 فرعون نے موسٰی اور ہارون کو جلدی سے
بُلوایا۔ اُس نے کہا، مَیں” نے تمہارے خدا کا اور
تمہارا گناہ کیا ہے۔ ایکاب17 اَور مرتبہ میرا معافگناہ
کرو اور رب اپنے خدا سے دعا کرو تاکہ موت کی یہ
حالت مجھ سے دُور ہو “جائے۔

18 موسٰی نے محل سے نکل کر رب سے دعا کی۔
جواب19 میں رب نے ہَوا کا رُخ بدل دیا۔ اُس نے
مغرب سے تیز آندھی جسچلائی نے ٹڈیوں کو اُڑا کر
بحرِ ُلزم ق میں ڈال دیا۔ مصر ایکمیں بھی ٹڈی نہ رہی۔
لیکن20 رب نے ہونے دیا کہ فرعون پھر اَڑ گیا۔ اُس
اسرائیلیوںنے کو جانے نہ دیا۔

اندھیرا
21 اِس کے بعد رب نے موسٰی سے کہا، اپنا” ہاتھ

آسمان طرفکی اُٹھا تو مصر پر اندھیرا چھا جائے گا۔ اِتنا
اندھیرا ہو گا بندہکہ اُسے موسٰی22“گا۔سکےچھو نے
اپنا آسمانہاتھ طرفکی اُٹھایا تو تین مصرتکدن پر گہرا
اندھیرا لوگتکدنتین23رہا۔چھایا دوسرےایکنہ
کہیںنہسکے،دیکھکو اسرائیلیجہاںلیکنسکے۔جا
ہتے ر تھے وہاں روشنی تھی۔

فرعونتب24 موسٰینے کو پھر بُلوایا اور جاؤ،”کہا،
عبادتکیرب !کرو تم اپنے بالساتھ بچوں بھیکو لے
جا سکتے صرفہو۔ اپنی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل پیچھے
“دینا۔چھوڑ موسٰی25 آپکیا”دیا،جوابنے ہمیںہی
قربانیوں کے لئے جانور دیں گے تاکہ رباُنہیں اپنے خدا
پیشکو کریں؟ 26ً یقینا نہیں۔ اِس لئے لازم ہے ہمکہ
اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر جائیں۔ ایک ُکھر بھی
پیچھے نہیں گا،جائےچھوڑا معلومہمیںتکابھیکیونکہ
نہیں ربکہ عبادتکی کے لئے کن کن جانوروں کی
ضرورت ہو گی۔ یہ اُس وقت ہی پتا چلے گا جب ہم
منزِل مقصود پر پہنچیں گے۔ اِس لئے ضروری ہے کہ
سبہم کو اپنے ساتھ لے کر “جائیں۔

27 لیکن رب کی مرضی کے مطابق فرعون اَڑ گیا۔
اُس نے اُنہیں جانے نہ دیا۔ 28 اُس نے موسٰی سے
کہا، دفع” ہو جا۔ !خبردار پھر کبھی اپنی شکل نہ
دکھانا، ورنہ موتتجھے کے حوالے کر دیا “گا۔جائے
29 موسٰی نے کہا، ٹھیک” آپہے، کی مرضی۔ مَیں
پھر آپکبھی کے منے سا نہیں آؤں “گا۔

11
آخری سزا کا اعلان

1 تب رب نے موسٰی سے کہا، اب” مَیں فرعون
اور مصر پر آخری آفت لانے کو ہوں۔ اِس کے بعد وہ
تمہیں دےجانے گا بلـکہ تمہیں گا۔دےنکالزبردستی
2 اسرائیلیوں کو بتا دینا کہ ہر مرد اپنے پڑوسی اور ہر
عورت اپنی پڑوسن سے چاندیسونے کی مانگچیزیں
“لے۔ 3 رب) نے مصریوں کے دل اسرائیلیوں کی
طرف مائل کر دیئے تھے۔ وہ فرعون کے عہدیداروں
خاصسمیت کر موسٰی عزتبڑیکی کرتے ۔(تھے

4 موسٰی نے کہا، رب” فرماتا ہے، آج’ آدھی رات
مَیںوقتکے میںمصر گا۔گزروںسے تب5 بادشاہ کے
پہلوٹھے سے لے کر چکّی پیسنے والی نوکرانی کے پہلوٹھے
تک مصریوں کا ہر پہلوٹھا مر جائے گا۔ چوپایوں کے
پہلوٹھے بھی مر جائیں گے۔ 6 مصر کی سرزمین پر ایسا
رونا پیٹنا ہو گا کہ نہ ماضی میں کبھی ہوا، نہ مستقبل
میں کبھی ہو گا۔ لیکن7 اسرائیلی اور اُن کے جانور بچے
رہیں گے۔ کُتا بھی اُن پر نہیں بھونکے گا۔ اِس طرح تم
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جان لو گے کہ رب اسرائیلیوں کی نسبت مصریوں سے
فرق سلوک کرتا “۔‘ہے 8 موسٰی نے یہ کچھ فرعون
کو بتایا پھر کہا، اُس” وقت آپ کے تمام عہدیدار آ
میرےکر منے جھکسا جائیں گے منتاور کریں اپنے’گے، پیروکاروں مَیںتب‘جائیں۔چلےساتھکے ہیچلا
جاؤں “گا۔ یہ کہہ کر موسٰی فرعون پاسکے سے چلا
گیا۔ بڑےوہ غصے میں تھا۔

رب9 نے موسٰی سے کہا تھا، فرعون” تمہاری نہیں
سنے گا۔ کیونکہ لازم ہے کہ مَیں مصر میں اپنی قدرت
کا مزید اظہار “کروں۔ 10 گو موسٰی اور ہارون نے
فرعون کے منے سا یہ معجزےتمام دکھائے، لیکن رب
نے فرعون کو ضدی بنائے رکھا، اِس لئے اُس نے
اسرائیلیوں ملـککو چھوڑنے نہ دیا۔

12
فسح کی عید

1 پھر رب نے مصر میں موسٰی اور ہارون سے کہا،
اب”2 یہسے تمہارےمہینہ لئے سال کا پہلا مہینہ “ہو۔
3 اسرائیل کی پوری جماعت کو بتانا کہ اِس مہینے کے
دسویں دن ہر خاندان کا سرپرست اپنے گھرانے کے
لئے لیلا یعنی بھیڑ یا بکری کا بچہ حاصل کرے۔ 4 اگر
گھرانے کے افراد پورا جانور کھانے کے لئے کم ہوں
تو وہ اپنے سب سے قریبی پڑوسی کے ساتھ مل کر لیلا
حاصل کریں۔ لوگاِتنے اُس میں سے کھائیں سبکہ
کے لئے کافی ہو اور پورا جانور کھایا جائے۔ اِس5 کے
لئے ایک سال کا نر بچہ چن جسلینا نقصمیں نہ ہو۔
وہ بھیڑ یا بکری کا بچہ ہو سکتا ہے۔

6 مہینے کے ویں14 دن تک اُس کی دیکھ بھال
کرو۔ اُس دن تمام اسرائیلی سورج کے غروب ہوتے
وقت اپنے لیلے ذبح کریں۔ 7 ہر خاندان اپنے جانور کا
کچھ خون جمع کر کے اُسے اُس گھر دروازےکے کی
چوکھٹ پر لگائے جہاں لیلا کھایا جائے گا۔ یہ خون
اوپرکےچوکھٹ بائیںدائیںاورحصےوالے بازوؤںکے
پر لگایا جائے۔ 8 لازم ہے لوگکہ جانور کو بھون کر
اُسی رات کھائیں۔ ساتھ ہی وہ کڑوا ساگ پات اور
بےخمیری روٹیاں بھی کھائیں۔ لیلے9 کا گوشت کچا نہ
کھانا، نہ اُسے پانی میں اُبالنا بلـکہ پورے جانور کو سر،
پیروں اور اندرونی آگسمیتحصوں پر بھوننا۔ 10 لازم

ہے کہ پورا گوشت اُسی رات کھایا جائے۔ اگر کچھ
تکصبح بچ جائے تو اُسے جلانا ہے۔ 11 کھانا کھاتے
وقت ایسا لباس پہننا جیسے تم سفر پر جا رہے ہو۔ اپنے
جوتے پہنے رکھنا اور ہاتھ میں سفر کے لئے لاٹھی لئے
ہوئے تم اُسے جلدی جلدی کھانا۔ رب کے فسح کی
عید یوں منانا۔

12 مَیں آج رات مصر میں سے گزروں گا اور ہر
پہلوٹھے کو جان سے مار دوں گا، خواہ انسان کا ہو یا
حیوان کا۔ یوں مَیں ربجو ہوں مصر کے تمام دیوتاؤں
کی عدالت کروں گا۔ 13 لیکن تمہارے گھروں پر لگا
خونہوا نشانخاصتمہارا ہو کےگھرجسجسگا۔
دروازے پر مَیں وہ خون دیکھوں گا اُسے چھوڑتا جاؤں
مَیںجبگا۔ مصر پر حملہ کروں گا مہلـکتو وبا تکتم
نہیں پہنچے گی۔ آج14 کی رات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔
اِسے نسل در نسل اور ہر سال رب خاصکی عید کے
طور پر منانا۔

بےخمیری روٹی کی عید
سات15 دن تک بےخمیری روٹی کھانا ہے۔ پہلے

دن اپنے گھروں سے تمام خمیر نکال دینا۔ اگر کوئی اِن
سات دنوں کے دوران خمیر کھائے تو اُسے قوم میں سے
مٹایا جائے۔ اِس16 عید کے پہلے اور آخری مُقّدسدن
کرنا۔منعقداجتماع اِن دنوںتمام کرنا۔نہکامدورانکے
ایکصرف کام کی اجازت ہے اور وہ ہے اپنا کھانا
تیار کرنا۔ بےخمیری17 روٹی کی عید منانا لازم ہے،
کیونکہ اُس دن مَیں تمہارے متعدد خاندانوں کو مصر
سے نکال لایا۔ اِس لئے یہ دن نسل درنسل ہر سال یاد
رکھنا۔ پہلے18 مہینے کے دنویں14 کی شام سے لے
کر ویں21 دن کی تکشام صرف بےخمیری روٹی
کھانا۔ تمہارےتکدنسات19 میںگھروں خمیر نہ پایا
جائے۔ جو بھی اِس دوران خمیر کھائے اُسے اسرائیل
جماعتکی میں سے مٹایا جائے، خواہ وہ شہریاسرائیلی
ہو یا اجنبی۔ 20 غرض، اِس عید کے دوران خمیر نہ
کھانا۔ جہاں بھی تم ہتے ر ہو وہاں بےخمیری روٹی ہی
کھانا ہے۔

پہلوٹھوں ہلاکتکی
21 پھر موسٰی نے تمام اسرائیلی بزرگوں کو بُلا کر اُن

سے کہا، جاؤ،” اپنے خاندانوں کے لئے بھیڑ یا بکری
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کے بچے چن کر اُنہیں فسح کی عید کے لئے ذبح کرو۔
22 زوفے کا ُگچھا لے کر اُسے خون بھرےسے ہوئے
باسن میں ڈبو دینا۔ پھر اُسے لے کر خون کو چوکھٹ
کے اوپر والے حصے اور دائیں بائیں کے بازوؤں پر لگا
دینا۔ تکصبح کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے۔ جب23
رب مصریوں کو مار لنے ڈا کے لئے ملـک میں سے
گزرے گا تو اوپرکےچوکھٹوہ اورحصےوالے دائیں
بائیں کے بازوؤں پر لگا ہوا خون دیکھ کر اُن گھروں
کو دےچھوڑ گا۔ ہلاکوہ کرنے والے فرشتے کو
اجازت دےنہیں گا کہ تمہارےوہ گھروں میں جا کر
ہلاکتمہیں کرے۔

24 تم اپنی سمیتاولاد ہمیشہ ہدایاتاِن پر عمل کرنا۔
25 یہ رسم وقتاُس بھی ادا جبکرنا تم ملـکاُس میں
پہنچو گے گا۔دےتمہیںربجو تمہارےجباور26
بچے تم سے پوچھیں کہ ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں
27 تو اُن سے کہو، یہ’ فسح کی قربانی ہے جو ربہم
کو پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ جب رب مصریوں کو
ہلاک کر رہا تھا تو اُس ہمارےنے گھروں کو دیاچھوڑ “۔‘تھا
یہ سن کر اسرائیلیوں نے الله کو سجدہ کیا۔ 28 پھر

اُنہوں کچھسبنے ویسا ہی کیا ربجیسا موسٰینے اور
ہارون کو بتایا تھا۔

29 آدھی رات کو رب نے بادشاہ کے پہلوٹھے سے
لے کر جیل کے قیدی کے پہلوٹھے تک مصریوں کے
تمام پہلوٹھوں کو جان سے مار دیا۔ چوپایوں کے پہلوٹھے
بھی مر گئے۔ 30 اُس رات مصر کے ہر گھر میں کوئی
نہ کوئی مر گیا۔ فرعون، اُس کے عہدیدار اور مصر کے
اُٹھےجاگلوگتمام اور زور زور سے رونے اور چیخنے
لـگے۔

اسرائیلیوں ہجرتکی
تھیراتابھی31 فرعونکہ موسٰینے اور ہارون کو

بُلا کر کہا، اب” تم اور باقی اسرائیلی میری قوم میں سے
نکل جاؤ۔ اپنی درخواست کے مطابق رب کی عبادت
کرو۔ جس32 طرح تم ہتے چا ہو اپنی یوں بکر بھیڑ کو
بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور مجھے بھی برکت “دینا۔
باقی33 مصریوں بھینے اسرائیلیوں پر دےزور کر جلدی”کہا، ملـکجلدی سے نکل جاؤ، ورنہ ہم سب مر
جائیں “گے۔

اسرائیلیوں34 کے گوندھے ہوئے آٹے میں خمیر نہیں
اُنہوںتھا۔ اُسےنے ھنے رکھمیںبرتنوںکےگوند اپنےکر
لپیٹمیںکپڑوں لیا اور سفر وقتکرتے کندھوںاپنے پر
اسرائیلی35لیا۔رکھ ہدایتکیموسٰی عملپر اپنےکےکر
مصری پڑوسیوں کے پاس گئے اور اُن سے کپڑے اور
چاندیسونے کی چیزیں مانگیں۔ رب36 نے مصریوں
کے دلوں کو اسرائیلیوں طرفکی مائل کر دیا تھا، اِس
لئے اُنہوں نے اُن کی ہر درخواست پوری کی۔ یوں
اسرائیلیوں مصریوںنے لُوٹکو لیا۔

37 اسرائیلی رعمسیس سے روانہ ہو کر ُسکات پہنچ
عورتوںگئے۔ اور بچوں کو چھوڑ کر اُن لاکھ6کے مرد
تھے۔ 38 وہ اپنے یوں بھیڑبکر اور گائےبَیلوں کے بڑے
بڑے یوڑ ر بھی ساتھ لے بہتگئے۔ سے لوگایسے بھی
اُن کے ساتھ نکلے جو اسرائیلی نہیں تھے۔ 39 راستے میں
اُنہوں نے اُس بےخمیری آٹے سے روٹیاں بنائیں جو وہ
ساتھ لے کر نکلے تھے۔ آٹے میں اِس لئے خمیر نہیں تھا
کہ اُنہیں اِتنی جلدی سے مصر سے نکال دیا گیا تھا کہ
کھانا تیار کرنے وقتکا ہی نہ ملا تھا۔

40 اسرائیلی 430 سال تک مصر میں رہے تھے۔
41 430 سال کے عین بعد، اُسی دن رب کے یہ تمام
خاندان مصر سے نکلے۔ 42 اُس خاص رات رب نے
خود پہرا دیا تاکہ اسرائیلی مصر نکلسے اِسسکیں۔ لئے
تمام اسرائیلیوں کے لئے لازم نسلوہکہہے نسلدر اِس
ربرات کی تعظیم میں جاگتے رہیں، وہ بھی اور اُن کے
بعد کی اولاد بھی۔

فسح کی عید ہدایاتکی
عیدکیفسح”کہا،سےہاروناورموسٰینےرب43

کے یہ اصول :ہیں
کسی بھی پردیسی کو فسح کی عید کا کھانا کھانے

کی اجازت نہیں ہے۔ 44 اگر تم نے کسی غلام کو
خرید کر اُس کا ختنہ کیا ہے تو وہ فسح کا کھانا کھا
سکتا ہے۔ غیرشہریلیکن45 یا مزدور فسحکو کا کھانا
کھانے اجازتکی نہیں ہے۔ یہ46 ایککھانا ہی گھر
اندرکے باہرسےگھرگوشتنہہے۔کھانا نہجانا،لے
لیلے کی ہڈیکسی کو توڑنا۔ 47 لازم ہے کہ اسرائیل
کی پوری جماعت یہ عید منائے۔ 48 اگر کوئی پردیسی
تمہارے ساتھ رہتا ہے جو فسح کی عید میں شرکت
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کرنا چاہے تو لازم ہے کہ پہلے اُس کے گھرانے کے
ہر مرد کا ختنہ کیا جائے۔ تب وہ اسرائیلی کی طرح
کھانے شریکمیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کا ختنہ
نہ ہوا اُسے فسح کا کھانا کھانے اجازتکی نہیں ہے۔
49 یہی اصول ایکہر پر لاگو ہو گا، خواہ وہ اسرائیلی
ہو یا “پردیسی۔

50 تمام اسرائیلیوں نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے
موسٰی اور ہارون سے کہا تھا۔ 51 اُسی دن رب تمام
اسرائیلیوں کو خاندانوں کی ترتیب کے مطابق مصر سے
نکال لایا۔

13
یہ نجاتعید کی یاد دلاتی ہے

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کے ہر
پہلوٹھے میرےکو لئے مخصوص مُقّدسو کرنا ہے۔ ہر
پہلا نر بچہ میرا ہی انسانخواہہے، کا ہو یا “کا۔حیوان
3 پھر موسٰی نے لوگوں سے کہا، اِس” دن کو یاد رکھو
جب ربتم کی قدرتعظیم باعثکے مصر کی غلامی
کوئیدناِسنکلے۔سے نہچیز میںجسکھانا ہو۔خمیر
آج4 ابیبہی کے *مہینے میں تم مصر سے روانہ ہو رہے
ہو۔ باپتمہارےنےرب5 دادا قَسمسے کھا کر وعدہ
کیا ہے کہ وہ تم کو کنعانی، ِحتّی، اموری، ِحوّی اور
یبوسی قوموں دےملـککا ایکگا، جسملـکایسا
دودھمیں اور شہد تمہیںربجبہے۔کثرتکی اُس
ملـک میں دےپہنچا گا تو لازم ہے کہ اِسیتم مہینے میں
یہ رسم مناؤ۔ بےخمیریدنسات6 روٹی کھاؤ۔ ساتویں
کیربدن تعظیم میں عید مناؤ۔ خمیریدنسات7 روٹی
نہ بھیکہیںکھانا۔ خمیر نہ پایا میںملـکپورےجائے۔
خمیر کا نام و تکنشان نہ ہو۔

اُس8 دن اپنے بیٹے سے یہ کہو، مَیں’ یہ عید اُس کام
میںخوشیکی ہوںمناتا میرےنےربجو لئے جبکیا
مَیں مصر سے ‘نکلا۔ 9 یہ عید تمہارے ہاتھ یا پیشانی
پر نشان کی مانند ہو جو تمہیں یاد دلائے کہ رب کی
شریعت کو تمہارے ہونٹوں پر رہنا ہے۔ کیونکہ رب
تمہیں اپنی قدرتعظیم سے مصر سے نکال لایا۔ اِس10
دن کی یاد ہر وقتٹھیکسال پر منانا۔

پہلوٹھوں مخصوصیتکی

میںملـکاُسکےکنعانیوںتمہیںرب11 جائےلے
جسگا کا وعدہ اُس نے قَسم کھا کر تم تمہارےاور
باپ دادا سے کیا ہے۔ 12 لازم ہے کہ وہاں پہنچ کر
تم اپنے تمام پہلوٹھوں کو رب کے لئے مخصوص کرو۔
تمہارے مویشیوں کے تمام پہلوٹھے رببھی ملـکیتکی
ہیں۔ 13 اگر تم اپنا پہلوٹھا گدھا خود رکھنا چاہو ربتو
کو اُس کے بدلے بھیڑ یا بکری کا پیشبچہ کرو۔ لیکن
اگر تم اُسے رکھنا نہیں ہتے چا تو اُس کی گردن توڑ ڈالو۔
لیکن انسان پہلوٹھوںکے کے لئے صورتہر عوضیمیں
دینا ہے۔

14 آنے والے دنوں میں جب تمہارا بیٹا پوچھے کہ
اِس کا مطلبکیا توہے دینا،جواباُسے اپنیرب’ عظیم
قدرت سے ہمیں مصر کی غلامی نکالسے لایا۔ جب15
فرعون نے اکڑ ہمیںکر جانے نہ دیا ربتو مصرنے کے
تمام انسانوں اور حیوانوں پہلوٹھوںکے کو مار ڈالا۔ اِس
وجہ مَیںسے اپنے جانوروں کا ہر پہلا رببچہ قربانکو
کرتا اور اپنے پہلوٹھےہر کے لئے عوضی دیتا ‘ہوں۔ یہ16
تمہارےدستور ہاتھ اور پیشانی پر نشان کی مانند ہو جو
تمہیں یاد دلائے ربکہ ہمیں قدرتاپنی سے مصر سے
نکال “لایا۔

مصر سے نکلنے کا راستہ
فرعونجب17 نے اسرائیلی قوم کو جانے دیا تو الله

اُنہیں فلستیوں کے علاقے میں سے گزرنے والے راستے
سے لے کر نہ گیا، اگرچہ اُس پر چلتے ہوئے وہ جلد ہی
پہنچکنعانملـِک جاتے۔ رببلـکہ اگر”کہا،نے اُس
راستے پر چلیں توگے اُنہیں دوسروں سے پڑےلڑنا گا۔ ایسا
نہ ہو کہ وہ اِس وجہ سے اپنا ارادہ بدل کر مصر لوٹ
“جائیں۔ 18 اِس لئے الله اُنہیں دوسرے راستے سے لے
گیا،کر اور یگستانوہ ر راستےکے سے ُلزمبحرِ ق طرفکی
بڑھے۔ مصر سے نکلتے وقت مرد مسلح تھے۔ 19 موسٰی
یوسف کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے گیا، یوسفکیونکہ
اسرائیلیوںنے قَسمکو دلا کر کہا ًالله”تھا، تمہارییقینا
دیکھ بھال کر وہاںکے لے جائے گا۔ میریوقتاُس
ہڈیوں کو بھی اُٹھا کر ساتھ لے “جانا۔

* 13:4 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر
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اسرائیلیوں20 ُسکاتنے کو چھوڑ کر ایتام میں اپنے
لگائے۔خیمے ایتام یگستان ر کنارےکے پر تھا۔ رب21
اُن کے آگے آگے چلتا گیا، دن وقتکے بادل کے ستون
میں تاکہ اُنہیں راستے کا پتا لـگے راتاور آگوقتکے
کے ستون میں تاکہ اُنہیں روشنی ملے۔ یوں وہ دن اور
رات سفر کر سکتے تھے۔ دن22 وقتکے بادل کا ستون
راتاور آگوقتکے کا ستون اُن کے منے سا رہا۔ وہ
کبھی بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔

14
اسرائیل سمندر میں سے گزرتا ہے

موسٰینےربتب1 اسرائیلیوں”2کہا،سے کہہکو
دینا کہ وہ پیچھے مُڑ کر مجدال اور سمندر کے بیچ یعنی
فی ہخـیروت نزدیککے رُک جائیں۔ وہ بعل صفون کے
مقابل ساحل پر اپنے خیمے لگائیں۔ یہ3 دیکھ کر فر عون
سمجھے گا کہ اسرائیلی راستہ بھول کر آوارہ پھر رہے
ہیں اور یگستانکہ ر اُنہیںطرفچاروںنے گھیر رکھا
ہے۔ 4 پھر مَیں فرعون کو دوبارہ اَڑ جانے دوں گا، اور
وہ اسرائیلیوں کا پیچھا کرے گا۔ لیکن مَیں فرعون اور
اُس کی پوری فوج پر اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ مصری
لیںجان گے مَیںکہ اسرائیلیوں“ہوں۔ربہی نے ایسا
ہی کیا۔

5 جب مصر کے بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ
اسرائیلی ہجرت کر گئے ہیں تو اُس نے اور اُس کے
یوں دربار نے اپنا خیال بدل کر کہا، ہم” نے کیا کِیا
ہے؟ ہم نے اُنہیں جانے دیا ہے، اور اب ہم اُن کی
محرومسےخدمت ہو بادشاہچنانچہ6“ہیں۔گئے اپنانے
رتھجنگی تیار کروایا اور اپنی فوج کو لے نکلا۔کر 7 وہ
600 بہترین قسم کے رتھ اور مصر کے باقی تمام رتھوں
کو ساتھ گیا۔لے تمام رتھوں پر افسران مقرر تھے۔ رب8
مصرنے کے بادشاہ فرعون کو دوبارہ اَڑ جانے دیا تھا،
اِس لئے جب بڑےاسرائیلی اختیار کے ساتھ نکل رہے
تھے تو وہ اُن کا تعاقب کرنے لگا۔ اسرائیلیوں9 کا پیچھا
کرتے کرتے فرعون کے تمام گھوڑے، رتھ، سوار اور
فوجی اُن قریبکے پہنچے۔ اسرائیلی بحرِ ُلزم ق ساحلکے
پر بعل صفون کے مقابل فی ہخـیروت نزدیککے خیمے
لگا چکے تھے۔

جب10 اسرائیلیوں نے فرعون اور اُس کی فوج کو
ھتےطرفاپنی بڑ دیکھا تو سختوہ گھبرا اورگئے مدد کے
لئے رب کے منے سا چیخنے چلّانے لـگے۔ اُنہوں11 نے
موسٰی قبروںمیںمصرکیا”کہا،سے تھیکمیکی آپکہ
یگستانہمیں میںر آئےلے نکالسےمصرہمیںہیں؟ کر
آپ ساتھہمارےنے کیا کِیا ہے؟ 12 کیا ہم میںمصرنے
آپ درخواستسے نہیں تھیکی کہ مہربانی کر ہمیںکے
چھوڑ دیں، ہمیں مصریوں کی خدمت کرنے دیں؟ یہاں
آ کر یگستان ر میں مر جانے کی نسبت بہتر ہوتا کہ ہم
مصریوں کے غلام ہتے۔ “ر

لیکن13 موسٰی جوابنے دیا، مت” گھبراؤ۔ آرام
رہوکھڑےسے اور دیکھو طرحکسآجتمہیںربکہ
بچائے آجگا۔ کے بعد تم اِن مصریوں کو پھر کبھی نہیں
دیکھو گے۔ تمہارےرب14 لئے لڑے گا۔ تمہیں بس،
چپ رہنا “ہے۔

15 پھر رب نے موسٰی سے کہا، تُو” میرے منے سا
کیوں چیخ رہا ہے؟ اسرائیلیوں کو آگے ھنے بڑ کا حکم
دے۔ اپنی16 لاٹھی کو پکڑ کر اُسے سمندر کے اوپر اُٹھا تو
وہ دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ خشکاسرائیلی زمین
پرسمندر میں سے گزریں گے۔ مَیں17 مصریوں اَڑےکو
ہنے ر دوں گا تاکہ وہ اسرائیلیوں کا پیچھا کریں۔ پھر مَیں
فرعون، اُس کی ساری فوج، اُس کے رتھوں اور اُس
کے سواروں پر اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ جب18 مَیں
فرعون، اُس رتھوںکے اور اُس سواروںکے پر اپنا جلال
ظاہر کروں گا تو مصری جان لیں گے کہ مَیں ہی “ہوں۔رب

19 الله کا فرشتہ اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چل رہا
تھا۔ اب وہ وہاں سے ہٹ کر اُن کے پیچھے کھڑا ہو
گیا۔ بادل کا ستون بھی لوگوں کے آگے سے ہٹ کر
اُن کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ 20 اِس طرح بادل مصریوں
اور اسرائیلیوں لشکروںکے درمیانکے آ راتپوریگیا۔
اندھیراطرفکیمصریوں ہی اندھیرا تھا اسرائیلیوںجبکہ
طرفکی روشنی تھی۔ اِس لئے مصری پوری رات کے
دوران اسرائیلیوں قریبکے نہ آ سکے۔

21 موسٰی نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر اُٹھایا تو رب
مشرقنے سے تیز آندھی چلائی۔ آندھی تمام رات چلتی
اُسرہی۔ سمندرنے پیچھےکو ہٹا خشکتہہکیاُسکر
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کر دی۔ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا 22 تو اسرائیلی
سمندر میں خشکسے زمین پر چلتے ہوئے گزر گئے۔ اُن
کے دائیں اور طرفبائیں پانی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔

23 جب مصریوں کو پتا چلا تو فرعون کے تمام
گھوڑے، رتھ اور گھڑسوار بھی اُن کے پیچھے پیچھے
گئے۔چلےمیںسمندر بادلنےربہیسویرےصبح24
آگاور کے ستون سے مصر کی فوج پر نگاہ کی اور اُس
ابتریمیں پیدا 25دی۔کر اُن رتھوںکے نکلپہئےکے گئے
تو اُن پر قابو پانا مشکل مصریوںگیا۔ہو آؤ،”کہا،نے ہم
اسرائیلیوں بھاگسے جائیں، کیونکہ رب اُن کے ساتھ
وہیہے۔ مصر کا مقابلہ کر رہا “ہے۔

ربتب26 نے موسٰی سے کہا، اپنا” ہاتھ سمندر کے
اوپر اُٹھا۔ پھر واپسپانی آ کر مصریوں، اُن رتھوںکے اور
گھڑسواروں کو دےڈبو “گا۔ 27 موسٰی نے اپنا ہاتھ
سمندر کے اوپر اُٹھایا تو دن نکلتے وقت پانی معمول کے
مطابق بہنے لگا، بھاگمصریطرفجساور رہے تھے
وہاں پانی ہی پانی تھا۔ یوں رب نے اُنہیں سمندر میں بہا
کر غرق کر دیا۔ واپسپانی28 آ گیا۔ اُس نے رتھوں اور
گھڑسواروں ڈھانککو لیا۔ فرعون کی پوری فوج جو
اسرائیلیوں تعاقبکا کر رہی ڈوبتھی کر تباہ ہو گئی۔
اُن میں ایکسے بھی نہ بچا۔ لیکن29 اسرائیلی خشک
زمین پر سمندر میں سے گزرے۔ اُن کے دائیں اور بائیں
طرف پانی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔

اسرائیلیوںنےربدناُس30 بچایا۔سےمصریوںکو
مصریوں کی لاشیں اُنہیں ساحل پر نظر آئیں۔ جب31
اسرائیلیوں نے رب کی یہ عظیم قدرت دیکھی جو اُس
نے مصریوں پر ظاہر کی تھی ربتو خوفکا اُن پر چھا
گیا۔ وہ اُس پر اور اُس کے خادم موسٰی پر اعتماد کرنے
لـگے۔

15
موسٰی گیتکا

تب1 موسٰی اور اسرائیلیوں ربنے کے لئے گیتیہ
مَیں”گایا، رب کی تمجید میں گیت گاؤں گا، کیونکہ وہ
نہایت عظیم گھوڑےہے۔ اور اُس کے سوار کو اُس
نے سمندر میں پٹخ دیا ہے۔

قوتمیریرب2 اور گیتمیرا ہے، نجاتمیریوہ
بن گیا ہے۔ وہی میرا خدا ہے، اور مَیں اُس یفکی تعر
باپمیرےوہیگا۔کروں کا مَیںاورہے،خدا اُس کی
تعظیم کروں گا۔

رب3 سورما ربہے، اُس کا نام ہے۔
فرعون4 کے رتھوں اور فوج کو اُس نے سمندر میں

پٹخ دیا تو بادشاہ کے بہترین افسران بحرِ ُلزم ق میں ڈوب
گئے۔

گہرے5 پانی نے اُنہیں ڈھانک لیا، اور وہ پتھر کی
طرح سمندر کی تکتہہ اُتر گئے۔

اے6 تیرےرب، ہنے د ہاتھ کا جلال بڑی سےقدرت ظاہر ہوتا اےہے۔ رب، تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو
ِچکنا ُچور کر دیتا ہے۔

7 تیرےجو خلاف اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اُنہیں تُو
اپنی عظمت کا اظہار کر کے زمین پر پٹخ دیتا ہے۔ تیرا
غضب اُن پر آن پڑتا ہے تو آگوہ میں بھوسے کی طرح
جل جاتے ہیں۔

8 تُو نے غصے میں آ کر پھونک ماری تو پانی ڈھیر
صورتکی میں جمع ہو گیا۔ بہتا ٹھوسپانی دیوار بن گیا،
سمندر تکگہرائی جم گیا۔

دشمن9 ڈینگنے مار کر کہا، مَیں’ اُن کا پیچھا کر
کے اُنہیں پکڑ لوں گا، مَیں اُن کا لُوٹا ہوا مال تقسیم کروں
جانلالچیمیریگا۔ اُن سے سیر ہو جائے مَیںگی، اپنی
تلوار کھینچ کر ہلاکاُنہیں کروں ‘گا۔

لیکن10 تُو نے اُن پھونکپر ماری تو سمندر نے اُنہیں
ڈھانک لیا، اور وہ سیسے کی طرح زوردار موجوں میں
ڈوب گئے۔

اے11 رب، کون سا معبود تیری مانند ہے؟ تیریکون طرح جلالی اور قدوس ہے؟ کون تیری طرح
حیرت انگیز کام کرتا اور عظیم معجزے دکھاتا ہے؟
کوئی بھی نہیں۔

12 تُو نے اپنا دہنا ہاتھ اُٹھایا تو ہمارےزمین دشمنوں
کو نگل گئی۔

13 اپنی شفقت سے تُو نے دےعوضانہ کر اپنی قوم
کو چھٹکارا دیا اور اُس کی راہنمائی کی ہے، اپنی
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قدرت سے تُو نے اُسے اپنی مُقّدس سکونت گاہ تک
پہنچایا ہے۔

14 یہ سن کر دیگر قومیں کانپ اُٹھیِں، فلستی ڈر کے
مارے پیچ تابو کھانے لـگے۔

15 ادوم کے رئیس سہم گئے، موآب کے راہنماؤں
پر کپکپی طاری ہو گئی، اور کنعان کے باشندےتمام
ہمت ہار گئے۔

اُنخوفاوردہشت16 پر تیریگیا۔چھا قدرتعظیم
باعثکے وہ پتھر ہلےنہوہرب،اےگئے۔جمطرحکی
تیریتکجب قوم گزر نہ گئی۔ بےحسوہ حرکتو
تیریتکجبرہے خریدی ہوئی قوم گزر نہ گئی۔

اے17 رب، تُو اپنے لوگوں کو لے کر پودوں کی
طرح اپنے موروثی پہاڑ پر لگائے گا، اُس جگہ پر جو تُو
سکونتاپنینے کے لئے لیچن جہاںہے، تُو نے اپنے
ہاتھوں سے اپنا مقدِس تیار کیا ہے۔

تکابدرب18 بادشاہ “!ہے
19 جب فرعون کے گھوڑے، رتھ اور گھڑسوار

سمندر میں چلے گئے ربتو نے اُنہیں سمندر کے پانی سے
لیا۔ڈھانک لیکن زمینخشکاسرائیلی پر میںسمندر سے
گزر گئے۔ تب20 ہارون کی بہن مریم جو نبیہ تھی نے
دف لیا، اور باقی تمام عورتیں بھی دف لے کر اُس کے
پیچھے ہو لیں۔ سب گانے اور ناچنے لـگیں۔ مریم نے یہ
گا کر اُن کی راہنمائی کی،

21 رب” کی تمجید میں گیت گاؤ، کیونکہ وہ نہایت
عظیم ہے۔ گھوڑے اور اُس کے سوار کو اُس نے
سمندر میں پٹخ دیا “ہے۔

مارہ اور ایلیم کے چشمے
22 موسٰی کے کہنے پر اسرائیلی بحرِ ُلزم ق سے روانہ ہو

کر دشِت ُشور میں چلے گئے۔ وہاں وہ تین تکدن سفر
کرتے اِسرہے۔ دوران اُنہیں پانی نہ ملا۔ آخرکار23 وہ
یابدستپانیجہاںپہنچےمارہ تھا۔ لیکن وہ کڑوا تھا،
اِس لئے مقام نامکا مارہ کڑواہٹیعنی پڑ یہ24گیا۔ دیکھ
لوگکر موسٰی خلافکے بڑبڑا کر کہنے لـگے، ہم” کیا
“پئیں؟ 25 موسٰی نے مدد کے لئے رب سے التجا کی تو

اُس لـکڑیاُسےنے ایککا ٹکڑا موسٰیجبدکھایا۔ نے
یہ لـکڑی پانی میں ڈالی تو پانی کڑواہٹکی ختم ہو گئی۔
اپنینےربمیںمارہ قوم قوانینکو اُسوہاںدیئے۔

نے اُنہیں آزمایا بھی۔ 26 اُس نے کہا، غور” سے رب
اپنے خدا کی آواز !سنو جو کچھ اُس کی نظر درستمیں
ہے وہی کرو۔ اُس کے احکام پر دھیان دو اور اُس کی
تمام ہدایات پر عمل کرو۔ پھر مَیں تم پر وہ یاں بیمار نہیں
لاؤں گا مصریوںجو پر لایا تھا، ہوںربمَیںکیونکہ جو
تجھے شفا دیتا “ہوں۔ 27 پھر اسرائیلی روانہ ہو کر ایلیم
پہنچے جہاں 12 چشمے اور کھجور کے درخت70
تھے۔ اُنہوںوہاں پانینے قریبکے اپنے لگائے۔خیمے

16
مَن اور بٹیریں

اِس1 بعدکے اسرائیل جماعتپوریکی ایلیم سے سفر
کر کے صین کے یگستان ر میں پہنچی جو ایلیم اور سینا
کے درمیان ہے۔ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے
مہینے یگستان2پہنچے۔دنویں15کے لوگتماممیںر
پھر موسٰی اور ہارون خلافکے بڑبڑانے لـگے۔ اُنہوں3
نے ہمیںربکاش”کہا، مصر میں ہی مار !ڈالتا وہاں
ہم کم از کم جی بھر کر گوشت اور روٹی تو کھا سکتے
تھے۔ آپ ہمیں صرف اِس لئے یگستان ر میں لے آئے
ہیں کہ سبہم بھوکے مر “جائیں۔

4 تب رب نے موسٰی سے کہا، مَیں” آسمان سے
تمہارے لئے روٹی برساؤں گا۔ ہر لوگروز باہر جا کر
اُسی دن ضرورتکی کے مطابق کھانا جمع کریں۔ اِس
اُنہیںمَیںسے آزما دیکھوںکر گا کہ آیا میریوہ ہیںسنتے
ہر5نہیں۔کہ روز اُتناصرفوہ کریںجمعکھانا جتنا کہ
دنایک لئےکے لیکنہو۔کافی وہجبدنچھٹے کھانا
تیار کریں گے تو وہ اگلے دن کے لئے بھی کافی ہو “گا۔

6 موسٰی اور ہارون اسرائیلیوںنے سے آج”کہا، شام
کو تم جان لو گے ربکہ ہی تمہیں مصر سے نکال لایا
ہے۔ 7 اور کل صبح ربتم کا جلال دیکھو گے۔ اُس
نے تمہاری شکایتیں سن لی ہیں، کیونکہ اصل میں تم
نہیںخلافہمارے بڑخلافکےرببلـکہ بڑا ہو۔رہے
8 پھر بھی رب تم کو شام کے وقت گوشت اور صبح
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کے وقت وافر روٹی دے گا، کیونکہ اُس نے تمہاری
شکایتیں سن لی ہیں۔ تمہاری ہمارےشکایتیں خلاف
نہیں رببلـکہ خلافکے “ہیں۔

9 موسٰی نے ہارون سے کہا، اسرائیلیوں” کو کےرب’بتانا، منے سا حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اُس تمہارینے
شکایتیں سن لی “۔‘ہیں جب10 ہارون پوری جماعت
منےکے باتسا کرنے لگا تو لوگوں پلٹنے یگستانکر ر
کی طرف دیکھا۔ وہاں رب کا جلال بادل میں ظاہر
مَیں”12کہا،سےموسٰینےرب11ہوا۔ اسرائیلیوںنے
کی شکایت سن لی ہے۔ اُنہیں بتا، آج’ جب سورج
غروب ہونے لـگے گا تو تم گوشت کھاؤ گے اور کل
پیٹصبح بھر کر روٹی۔ پھر تم جان لو گے کہ مَیں رب
تمہارا خدا “۔‘ہوں

13 اُسی شام بٹیروں کے غول آئے جو پوری خیمہ
گاہ پر چھا گئے۔ اور اگلی صبح خیمے کے چاروں
پڑیاوسطرف تھی۔ اوسجب14 سوکھ گئی برفتو
کے گالوں جیسے پتلے دانے پالے کی طرح زمین پر
پڑے تھے۔ جب15 اسرائیلیوں نے اُسے دیکھا تو ایک
دوسرے سے پوچھنے لـگے، مَن” “ہُو؟ یعنی یہ” کیا
“ہے؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔
موسٰی نے اُن کو سمجھایا، یہ” وہ روٹی ہے ربجو نے
تمہیں کھانے کے لئے دی ہے۔ رب16 کا حکم ہے
کہ ہر ایک اُتنا جمع کرے جتنا اُس کے خاندان کو
ہو۔ضرورت خانداناپنے فردہرکے لئےکے دو لٹر جمع
“کرو۔

17 اسرائیلیوں نے ایسا ہی کیا۔ بعض نے یادہ ز اور
بعض نے کم جمع کیا۔ لیکن18 جب اُسے ناپا گیا تو ہر
ایک آدمی کے لئے کافی تھا۔ جس نے یادہ ز جمع کیا
تھا اُس پاسکے کچھ نہ بچا۔ جسلیکن نے کم جمع کیا
تھا اُس پاسکے بھی کافی تھا۔ 19 موسٰی نے حکم اگلے”دیا، دن کے لئے کھانا نہ “بچانا۔

لیکن20 لوگوں نے موسٰی باتکی نہ مانی بعضبلـکہ
نے کھانا بچا لیا۔ لیکن اگلی صبح معلوم ہوا کہ بچے
ہوئے کھانے کیڑےمیں پڑ گئے ہیں اور اُس بہتسے
بدبو آ رہی ہے۔ یہ سن کر موسٰی اُن ناراضسے ہوا۔

21 ہر صبح ہر کوئی اُتنا جمع کر لیتا جتنی اُسے
ضرورت ہوتی تھی۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو جو کچھ

زمین پر رہ جاتا وہ پگھل کر ختم ہو جاتا تھا۔
22 چھٹے لوگجبدن خوراکیہ جمع کرتے تو وہ

مقدار میں دُگنی ہوتی تھی یعنی ہر فرد کے لئے چار لٹر۔
جماعتجب کے بزرگوں نے موسٰی پاسکے آ کر اُسے
اطلاع دی 23 تو اُس نے اُن سے کہا، رب” کا فرمان
ہے کہ کل آرام کا دن مُقّدسہے، سبت کا دن جو
الله کی میںتعظیم منانا آجہے۔ تم میںتنورجو پکانا ہتے چا
ہو پکا لو اور جو اُبالنا ہتے چا اُبالہو لو۔ جو بچ اُسےجائے
کل کے لئے محفوظ “رکھو۔

24 لوگوں نے موسٰی کے حکم کے مطابق اگلے دن
کے لئے کھانا محفوظ کر لیا تو نہ کھانے سے بدبو آئی،
نہ اُس کیڑےمیں پڑے۔ 25 موسٰی نے کہا، آج” یہی
بچا ہوا کھانا کھاؤ، کیونکہ آج سبت کا دن ربہے،
کی تعظیم میں آرام کا دن۔ آج تمہیں یگستان ر میں کچھ
نہیں ملے گا۔ دنچھ26 دورانکے جمعخوراکیہ کرنا
لیکنہے، ساتواں دن آرام کا دن ہے۔ اُس دن زمین پر
کھانے کے لئے کچھ نہیں ہو “گا۔

توبھی27 لوگکچھ ہفتے کو جمعکھانا لئےکےکرنے
نکلے، لیکن اُنہیں کچھ نہ ملا۔ تب28 رب نے موسٰی
سے کہا، میرےتککبلوگتم” احکام ہدایاتاور
پر عمل کرنے سے انکار کرو گے؟ 29 دیکھو، رب نے
تمہارے لئے مقرر کیا ہے کہ سبت کا دن آرام کا دن
اِسہے۔ لئے تمہیںوہ جمعہ لئےکےدندوکو خوراک
دیتا ہے۔ ہفتے سبکو کو اپنے خیموں میں رہنا ہے۔
کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ “نکلے۔

30 سبتلوگچنانچہ دنکے آرام کرتے تھے۔
31 اسرائیلیوں نے خوراکاِس کا نام ‘مَن’ رکھا۔

اُس کے دانے دھنئے کی مانند سفید تھے، اور اُس کا
ذائقہ شہد سے کیکبنے کی مانند تھا۔

موسٰی32 نے رب”کہا، فرماتا ہے، دو’ لٹر ایکمَن
مرتبان میں رکھ کر اُسے آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ
رکھنا۔ پھر وہ دیکھ سکیں گے کہ مَیں تمہیں کیا کھانا
کھلاتا رہا جب تمہیں مصر سے نکال “۔‘لایا 33 موسٰی
ہاروننے سے ایک”کہا، مرتبان لو اور اُسے دو لٹر مَن
سے بھر ربکر کے منے سا رکھو تاکہ وہ آنے والی نسلوں
کے لئے محفوظ “رہے۔ ہارون34 نے ایسا ہی کیا۔ اُس
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نے مَن اِسکے مرتبان کو عہد صندوقکے کے منے سا
رکھا تاکہ محفوظوہ رہے۔

اسرائیلیوں35 کو 40 تکسال مَن ملتا رہا۔ وہ اُس
تکوقت مَن کھاتے یگستانتکجبرہے ر نکلسے
کر کنعان کی سرحد پر نہ پہنچے۔ 36 جو) پیمانہ اسرائیلی
مَن کے لئے استعمال کرتے تھے وہ دو لٹر ایککا برتن
جستھا کا نام عومر (تھا۔

17
چٹان سے پانی

1 پھر اسرائیل کی پوری جماعت صین کے یگستان ر
سے نکلی۔ رب جس طرح حکم دیتا رہا وہ ایک جگہ
سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے۔ رفیدیم میں اُنہوں
خیمےنے لگائے۔ وہاں پینے کے لئے پانی نہ ملا۔ اِس2
لئے وہ موسٰی ساتھکے یہ کہہ کر ہمیں”لـگے،جھگڑنے
پینے کے لئے پانی “دو۔ موسٰی نے جواب دیا، تم” مجھ
کیوںسے جھگڑ کیوںکوربہو؟رہے آزما “ہو؟رہے
3 لیکن لوگ بہت پیاسے تھے۔ وہ موسٰی کے خلاف
بڑبڑانے سے باز نہ آئے بلـکہ کہا، آپ” ہمیں مصر سے
کیوں لائے ہیں؟ کیا اِس لئے کہ ہم اپنے بچوں اور
یوڑوں سمیتر پیاسے مر “جائیں؟

تب4 موسٰی نے رب کے حضور یاد فر کی، مَیں”
اِن لوگوں کے ساتھ کیا کروں؟ حالات ذرا بھی اَور بگڑ
جائیں تو وہ مجھے سنگسار کر دیں “گے۔ رب5 نے
موسٰی سے کہا، کچھ” بزرگ ساتھ لے کر لوگوں کے
آگے آگے چل۔ وہ لاٹھی بھی ساتھ لے جسجا سے تُو
یائےنے نیلدر کو مارا تھا۔ یعنیحوربمَیں6 سینا پہاڑ
ایککی چٹان تیرےپر منے سا ہوںکھڑا گا۔ لاٹھی سے
چٹان کو مارنا تو اُس پانیسے نکلے گا لوگاور پی سکیں
“گے۔
موسٰی نے اسرائیل کے بزرگوں کے منے سا ایسا ہی

کیا۔ 7 اُس نے اُس جگہ کا نام مّسہ’ اور ‘مریبہ آزمانا’یعنی اور ‘جھگڑنا رکھا، کیونکہ وہاں اسرائیلی بڑبڑائے
اور پوچھیہ کوربکر آزمایا کہ درمیانہمارےربکیا
ہے کہ نہیں؟

عمالیقیوں شکستکی
8 رفیدیم وہ جگہ بھی تھی جہاں عمالیقی اسرائیلیوں

سے لڑنے آئے۔ 9 موسٰی یشوعنے سے کہا، لڑنے” کے
قابل آدمیوں کو چن لو اور نکل کر عمالیقیوں کا مقابلہ

کرو۔ کل مَیں الله کی پکڑےلاٹھی ہوئے پہاڑ کی چوٹی
پر کھڑا ہو جاؤں “گا۔

10 یشوع موسٰی کی ہدایت کے مطابق عمالیقیوں سے
لڑنے گیا جبکہ موسٰی، ہارون اور حور پہاڑ کی چوٹی
پر چڑھ گئے۔ 11 اور یوں ہوا کہ جب موسٰی کے ہاتھ
اُٹھائے ہوئے تھے تو اسرائیلی جیتتے رہے، اور جب وہ
نیچے تھے تو عمالیقی رہے۔جیتتے کچھ12 دیر بعدکے موسٰی
کے تھکبازو گئے۔ اِس لئے ہارون اور ایکحور چٹان
لے آئے تاکہ وہ اُس پر بیٹھ جائے۔ پھر اُنہوں نے اُس
دائیںکے اور کھڑےطرفبائیں ہو کر اُس بازوؤںکے
کو اوپر اُٹھائے رکھا۔ سورج کے غروب ہونے تک
اُنہوں یوںنے موسٰی کی۔مددکی یشوعطرحاِس13 نے
عمالیقیوں سے لڑتے لڑتے اُنہیں شکست دی۔

ربتب14 نے موسٰی سے کہا، یہ” واقعہ یادگاری
کے لئے کتاب میں لـکھ لے۔ لازم ہے کہ یہ سب کچھ
یشوع کی یاد میں رہے، مَیںکیونکہ دنیا عمالیقیوںسے کا
نام و نشان مٹا دوں “گا۔ 15 اُس وقت موسٰی نے قربان
گاہ بنا اُسکر نامکا میرارب’ جھنڈا اُس16رکھا۔‘ہے
تختکےرب”کہا،نے ہاتھخلافکے اُٹھایا گیا ہے،
اِس لئے رب کی عمالیقیوں سے جنگتکہمیشہ رہے
“گی۔

18
یترو ملاقاتسے

1 موسٰی کا ُسسر یترو اب تک مِدیان میں امام تھا۔
جب اُس نے سب کچھ سنا جو الله نے موسٰی اور اپنی
قوم کے لئے کیا ہے، کہ وہ اُنہیں مصر نکالسے لایا ہے
2 تو وہ موسٰی پاسکے آیا۔ وہ اُس کی بیوی صفورہ کو
اپنے ساتھ لایا، کیونکہ موسٰی نے اُسے اپنے بیٹوں سمیت
بھیجمیکے دیا تھا۔ یترو3 موسٰی دونوںکے بیٹوں بھیکو
پہلےلایا۔ساتھ بیٹے کا نام جَیرسوم یعنی میںملـکاجنبی’
‘پردیسی تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو موسٰی نے کہا
تھا، مَیں” اجنبی ملـک میں پردیسی “ہوں۔ دوسرے4
بیٹے کا نام اِلی عزر یعنی میرا’ خدا مددگار ‘ہے تھا،
کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو موسٰی نے کہا تھا، میرے”
باپ کے میرینےخدا مدد کر فرعونمجھےکے تلوارکی
سے بچایا “ہے۔
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5 یترو موسٰی کی بیوی اور بیٹے ساتھ لے کر اُس وقت

موسٰی پاسکے اُسجبپہنچا یگستاننے میںر الله کے
پہاڑ یعنی سینا کے قریب خیمہ لگایا ہوا تھا۔ 6 اُس نے
موسٰی کو پیغام بھیجا تھا، مَیں،” آپ کا ُسسر یترو آپ
کی بیوی اور دو بیٹوں کو ساتھ لے کر آپ پاسکے آ
رہا “ہوں۔

7 موسٰی اپنے ُسسر کے استقبال کے لئے باہر نکلا،
اُس کے منے سا جھکا اور اُسے بوسہ دیا۔ دونوں نے
ایک دوسرے کا حال پوچھا، پھر خیمے میں چلے
گئے۔ 8 موسٰی نے یترو کو تفصیل سے بتایا ربکہ نے
اسرائیلیوں کی خاطر فرعون اور مصریوں کے ساتھ کیا
کچھ کیا اُسہے۔ نے راستے پیشمیں آئی مشکلاتتمام
کا ذکر بھی کیا ربکہ نے طرحکسہمیں اُن سے بچایا
ہے۔

یترو9 کاموںاچھےسارےاُن بارےکے سنمیں کر
خوش ہوا ربجو اسرائیلیوںنے کے لئے جبتھےکئے
اُس نے اُنہیں مصریوں کے ہاتھ سے بچایا تھا۔ 10 اُس
نے کہا، رب” کی تمجید جسہو آپنے کو مصریوں
فرعوناور قبضےکے اُسیہے۔دلائینجاتسے قومنے
کو غلامی سے چھڑایا !ہے اب11 مَیں نے جان لیا ہے
ربکہ تمام معبودوں سے عظیم ہے، کیونکہ اُس نے یہ
سب کچھ اُن لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے اپنے غرور
میں اسرائیلیوں کے ساتھ سلوکبُرا کیا “تھا۔ 12 پھر یترو
نے الله بھسمکو ہونے والی قربانی اور دیگر قربانیاںکئی
پیش کیں۔ تب ہارون اور تمام بزرگ موسٰی کے ُسسر
یترو کے ساتھ الله کے حضور کھانا کھانے بیٹھے۔

بزرگوں70 کو مقرر کیا جاتا ہے
اگلے13 دن موسٰی لوگوں انصافکا کرنے کے لئے

بیٹھ گیا۔ اُن تعدادکی اِتنی یادہ تھیز لےسےصبحوہکہ
کر تکشام موسٰی کے منے کھڑےسا رہے۔ جب14
یترو نے یہ سب کچھ دیکھا تو اُس نے پوچھا، یہ” کیا
ہے آپجو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ سارا دن وہ
آپ ہتےگھیرےکو ر آپاور اُن عدالتکی کرتے ہتے ر
آپہیں۔ سبیہ کچھ اکیلے ہی کیوں کر رہے “ہیں؟

15 موسٰی جوابنے دیا، پاسمیرےلوگ” آ کر الله
معلوممرضیکی ہیں۔کرتے تنازعکوئیکبھیجب16
یا جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں پاسمیرےپارٹیاں آتی ہیں۔

مَیں فیصلہ کر کے اُنہیں الله کے احکام اور ہدایات بتاتا
“ہوں۔

موسٰی17 ُسسرکے اُسنے سے آپ”کہا، کا یقہ طر
اچھا نہیں ہے۔ 18 کام اِتنا وسیع ہے آپکہ اُسے اکیلے
اِسسکتے۔سنبھالنہیں اورآپسے لوگوہ آپجو کے
پاس تھکطرحبُریہیںآتے باتمیری19ہیں۔جاتے
!سنیں مَیں آپ ایککو مشورہ دیتا ہوں۔ الله اُس میں
آپ کی مدد کرے۔ لازم ہے کہ آپ الله کے منے سا
قوم نمائندہکے رہیں اور اُن اُسمعاملاتکے منےکے سا
کریں۔پیش ضروریبھییہ20 اُنہیںآپکہہے الله کے
احکام اور ہدایات سکھائیں، کہ وہ کس طرح زندگی
گزاریں اور کیا کیا کریں۔ لیکن21 ساتھساتھ قوم میں سے
قابِل اعتماد آدمی چنیں۔ وہ ایسے لوگ ہوں جو الله کا
مانتےخوف نفرتسےرشوتاورہوںدلراستہوں،
کرتے ہوں۔ اُنہیں ہزار ہزار، َسو َسو، پچاسپچاس اور
دسدس آدمیوں پر مقرر کریں۔ 22 اُن آدمیوں کی ذمہ
داری یہ ہو گی کہ وہ وقتہر لوگوں انصافکا کریں۔
اگر بہتکوئی ہی پیچیدہ معاملہ ہو تو وہ فیصلے کے لئے
آپ پاسکے آئیں، لیکن دیگر معاملوں کا فیصلہ وہ خود
کریں۔ یوں وہ کام آپمیں کا ہاتھ بٹائیں گے آپاور کا
بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔

23 اگر میرا یہ مشورہ الله مرضیکی مطابقکے ہو اور
آپ ایسا یں کر آپتو اپنی داریذمہ نبھا سکیں اورگے یہ
انصافلوگتمام کے ملنے پر سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے
گھر جا سکیں “گے۔

24 موسٰی نے اپنے ُسسر کا مشورہ مان لیا اور ایسا ہی
اُس25کیا۔ اسرائیلیوںنے میں قابِلسے اعتماد آدمی چنے
اور اُنہیں ہزار ہزار، َسو پچاسپچاسَسو، دسدساور
آدمیوں پر مقرر کیا۔ یہ26 قاضیمرد بن مستقلکر طور پر
لوگوں کا انصاف کرنے لـگے۔ آسان مسئلوں کا فیصلہ
وہ خود کرتے اور مشکل معاملوں کو موسٰی پاسکے
لے آتے تھے۔

کچھ27 عرصے بعد موسٰی نے اپنے ُسسر رُخصتکو
کیا تو یترو اپنے واپسوطن چلا گیا۔

19
ِ کوہ سینا
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اسرائیلیوں1 کو مصر سے سفر کرتے ہوئے دو مہینے

ہو گئے تیسرےتھے۔ مہینے کے پہلے ہی دن وہ سینا کے
یگستان ر میں پہنچے۔ اُس2 دن وہ رفیدیم کو چھوڑ کر
دشِت سینا میں آ پہنچے۔ وہاں اُنہوں نے یگستان ر میں
پہاڑ ڈیرےقریبکے ڈالے۔

تب3 موسٰی پہاڑ پر چڑھ کر الله پاسکے گیا۔ الله نے
پہاڑ پر موسٰیسے پکارکو کر یعقوب”کہا، گھرانےکے
بنی اسرائیل کو بتا، 4 تم’ نے دیکھا ہے کہ مَیں نے
مصریوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور کہ مَیں تم عقابکو
کے پَروں پر اُٹھا کر یہاں اپنے پاس لایا ہوں۔ 5 چنانچہ
اگر تم میری سنو اور میرے عہد کے مطابق چلو تو پھر
تمام قوموں میں سے میری خاص ملـکیت ہو گے۔ گو
پوری میریدنیا ہی ہے، لیکن6 میرےتم لئے مخصوص
اماموں کی بادشاہی مُقّدساور قوم ہو اب‘گے۔ جا کر
یہ ساری باتیں اسرائیلیوں کو “بتا۔

موسٰی7 پہاڑنے اُترسے کر اور قوم بزرگوںکے بُلاکو
اُنہیںکر باتیںتماموہ بتائیں لئےکےکہنےجو اُسےنےرب
حکم دیا تھا۔ جواب8 میں پوری قوم نے مل کر کہا،
کیربہم” پوریباتہر کریں اُسجوگے فرمائینے
“ہے۔ موسٰی نے پہاڑ پر لوٹ ربکر کو قوم جوابکا
بتایا۔ جب9 وہ پہنچا تو رب نے موسٰی سے کہا، مَیں”
گھنے بادل تیرےمیں پاس آؤں گا لوگتاکہ مجھے تجھ
سے ہم کلام ہوتے ہوئے سنیں۔ پھر وہ ہمیشہ تجھ پر
بھروسا موسٰیتب“گے۔رکھیں وہکوربنے تمام باتیں
بتائیں جو لوگوں نے کی تھیں۔

رب10 نے موسٰی سے کہا، اب” لوگوں کے پاس
لوٹ کر آج اور کل میرےاُنہیں لئے مخصوص مُقّدسو
کر۔ وہ اپنے لباس دھو کر تیسرے11 دن کے لئے تیار
ہو جائیں، لوگوںربدناُسکیونکہ کے دیکھتے دیکھتے
کوہِ سینا پر اُترے گا۔ لوگوں12 کی حفاظت کے لئے
طرفچاروں پہاڑ کی حدیں مقرر کر۔ اُنہیں خبردار کر
کہ حدود کو پار نہ کرو۔ نہ پہاڑ پر چڑھو، نہ اُس کے
دامن کو چھوؤ۔ جو بھی اُسے چھوئے وہ ضرور مارا
جائے۔ اور13 اُسے ہاتھ سے چھو نہیںکر مارنا ہے پتھروںبلـکہ یا تیروں سے۔ خواہ انسان ہو یا حیوان، وہ زندہ
نہیں رہ تکجبسکتا۔ نرسنگا تکدیر پھونکا نہ جائے

اُس تکوقت لوگوں کو پہاڑ پر ھنے چڑ اجازتکی “ہے۔نہیں
14 موسٰی نے پہاڑ سے اُتر کر لوگوں کو الله کے

لئے مخصوص و مُقّدس کیا۔ اُنہوں نے اپنے لباس بھی
اُس15دھوئے۔ اُننے دنتیسرے”کہا،سے لئےکے
تیار ہو جاؤ۔ مرد عورتوں سے ہم بستر نہ “ہوں۔

16 تیسرے دن صبح پہاڑ پر گھنا بادل چھا گیا۔
بجلی چمکنے لـگی، بادل گرجنے لگا اور نرسنگے کی نہایت
زوردار آواز سنائی دی۔ خیمہ گاہ لوگمیں لرز اُٹھے۔
تب17 موسٰی لوگوں کو الله سے ملنے کے لئے خیمہ گاہ
سے باہر پہاڑ طرفکی گیا،لے اور وہ پہاڑ میںدامنکے
کھڑے ہوئے۔ 18 سینا پہاڑ دھوئیں سے ڈھکا ہوا تھا،
آگربکیونکہ میں اُس پر اُتر آیا۔ پہاڑ سے دھواں اِس
طرح اُٹھ رہا تھا کسیجیسے بھٹے سے اُٹھتا ہے۔ پورا پہاڑ
شدت سے لرزنے لگا۔ نرسنگے19 کی آواز تیز سے تیز تر
ہوتی گئی۔ موسٰی لنے بو لگا اور الله اُسے اونچی آواز میں
جواب دیتا رہا۔

رب20 سینا پہاڑ کی چوٹی پر اُترا اور موسٰی کو اوپر
آنے کے لئے کہا۔ موسٰی اوپر چڑھا۔ رب21 نے موسٰی
سے کہا، فوراً” نیچے اُتر کر لوگوں کو خبردار کر کہ وہ
مجھے دیکھنے کے لئے پہاڑ کی حدود میں زبردستی داخل
نہ ہوں۔ اگر وہ ایسا یں کر تو بہت ہلاکسے ہو جائیں
گے۔ امام22 بھی ربجو کے حضور آتے ہیں آپاپنے
مخصوصکو مُقّدسو کریں، ورنہ غضبمیرا اُن ٹوٹپر
پڑے “گا۔

لیکن23 موسٰی لوگ”کہا،سےربنے پہاڑ پر نہیں آ
کیونکہسکتے، تُو ہمیںہیخودنے خبردار کیا پہاڑہمکہ
کی حدیں مقرر کر کے مخصوصاُسے مُقّدسو “کریں۔

رب24 نے جواب دیا، توبھی” اُتر جا اور ہارون
کو ساتھ لے کر واپس آ۔ لیکن اماموں اور لوگوں کو
مت آنے دے۔ اگر وہ پاسمیرےزبردستی آئیں تو میرا
غضب اُن پڑےٹوٹپر “گا۔

25 موسٰی نے لوگوں پاسکے اُتر کر اُنہیں یہ باتیں دیں۔بتا
20

احکامدس
تب1 الله نے یہ تمام باتیں فرمائیں، 2 مَیں” رب تیرا

ہوںخدا تجھےجو ملـِک مصر کی غلامی نکالسے لایا۔
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میرے3 کسیسوا اَور معبود پرستشکی نہ کرنا۔ 4 اپنے
لئے بُت نہ بنانا۔ بھیکسی چیز مورتکی نہ بنانا، چاہے
وہ آسمان میں، زمین پر یا سمندر میں ہو۔ 5 نہ بُتوں کی
پرستش، نہ اُن کی خدمت کرنا، کیونکہ مَیں تیرا رب
غیور خدا ہوں۔ جو مجھ نفرتسے کرتے ہیں اُنہیں مَیں
تیسری اور چوتھی تکپشت سزا دوں گا۔ لیکن6 جو
محبتسےمجھ پورےاحکاممیرےاوررکھتے ہیںکرتے
اُن پر مَیں ہزار تکپُشتوں مہربانی کروں گا۔

رب7 اپنے خدا کا نام بےمقصد یا غلط مقصد کے
لئے استعمال نہ کرنا۔ بھیجو ایسا کرتا رباُسےہے سزا
دیئے بغیر چھوڑےنہیں گا۔

سبت8 کے دن کا خیال رکھنا۔ اُسے اِس طرح منانا
کہ مخصوصوہ و مُقّدس ہو۔ 9 ہفتے کے پہلے چھ دن
اپنا کاجکام کر، لیکن10 ساتواں تیرےربدن خدا کا
آرام کا دن اُسہے۔ طرحکسیدن کا کام نہ کرنا۔ نہ
تُو، نہ تیرا بیٹا، تیرینہ بیٹی، نہ تیرا نوکر، تیرینہ نوکرانی اور
تیرےنہ مویشی۔ جو تیرےپردیسی درمیان رہتا ہے وہ
بھی کام نہ کرے۔ 11 ربکیونکہ پہلےنے میںدنچھ
آسمان و زمین، سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا لیکن
ساتویں دن آرام کیا۔ اِس لئے رب سبتنے دنکے کو
دےبرکت کر مقرر کیا کہ مخصوصوہ مُقّدساور ہو۔

12 اپنے باپ اور اپنی ماں عزتکی کرنا۔ پھر تُو اُس
ملـک میں ربجو تیرا خدا تجھے دینے والا ہے تکدیر
جیتا رہے گا۔

قتل13 نہ کرنا۔
14 زنا نہ کرنا۔
چوری15 نہ کرنا۔
16 پڑوسیاپنے بارےکے میں گواہیجھوٹی نہ دینا۔
17 اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ نہ اُس کی

بیوی کا، نہ اُس کے نوکر کا، نہ اُس نوکرانیکی کا، نہ اُس
بَیلکے اور نہ اُس کے گدھے کا بلـکہ اُس بھیکسیکی
چیز کا لالچ نہ “کرنا۔

لوگ گھبرا جاتے ہیں
باقیجب18 لوگوںتمام نرسنگےاورگرجکیبادلنے

کی آواز سنی اور بجلی چمککی اور پہاڑ سے اُٹھتے ہوئے
دھوئیں کو دیکھا تو وہ خوف کے مارے کانپنے لـگے
اور پہاڑ سے کھڑےدُور ہو گئے۔ 19 اُنہوں نے موسٰی

سے کہا، آپ” ہی ہم باتسے کریں تو ہم سنیں گے۔
لیکن الله باتسےہمکو نہ دیںکرنے جائیںمرہمورنہ
“گے۔

لیکن20 موسٰی نے اُن سے کہا، مت” ڈرو، کیونکہ
رب تمہیں جانچنے کے لئے آیا ہے، تاکہ اُس کا خوف
تمہاری آنکھوں کے منے سا رہے اور تم گناہ نہ “کرو۔
لوگ21 دُور ہی رہے جبکہ موسٰی اُس گہری یکی تار
قریبکے گیا جہاں الله تھا۔

ربتب22 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں” کو تم’بتا، نے خود دیکھا کہ مَیں نے آسمان پر سے تمہارے
ساتھ باتیں کی ہیں۔ 23 چنانچہ میری پرستش کے ساتھ
ساتھ اپنے لئے سونے بُتکےچاندییا نہ میرے24بناؤ۔
لئے مٹی کی قربان گاہ بنا کر اُس پر اپنی یوں بکر بھیڑ اور
گائےبَیلوں کی بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں
چڑھانا۔ مَیں تجھے وہ جگہیں دکھاؤں گا میرےجہاں
نام کی تعظیم میں قربانیاں پیش کرنی ہیں۔ ایسی تمام
جگہوں پر پاستیرےمَیں آ کر برکتتجھے دوں گا۔

25 اگر تُو میرے لئے قربان گاہ بنانے کی خاطر پتھر
استعمال کرنا چاہے تو تراشے ہوئے پتھر استعمال نہ
کرنا۔ کیونکہ تُو تراشنے کے لئے استعمال ہونے والے
اوزار قربان26گا۔کرےبےحرمتیکیاُسسے گاہ کو
سیڑھیوں کے بغیر بنانا ہے تاکہ اُس پر ھنے چڑ تیرےسے
لباس نیچےکے سے تیرا ننگاپن نظر نہ ‘آئے۔

21
اسرائیلیوں1 کو یہ احکام بتا،
عبرانی غلام حقوقکے

اگر’2 تُو عبرانی خریدےغلام تو سالچھوہ تیرا غلام
اِسرہے۔ بعدکے لازم اُسےکہہے آزاد کر جائے۔دیا
آزاد لئےکےہونے پیسےاُسے نہیںضرورتکیدینے ہو
گی۔

3 اگر غیرشادیغلام مالـکمیںحالتشدہ کے گھر
آیا ہو تو آزادوہ ہو اکیلاکر جائے۔چلاہی اگر شادیوہ
حالتشدہ میں آیا ہو تو لازم ہے کہ وہ اپنی سمیتبیوی
آزاد ہو کر جائے۔ 4 اگر مالـک نے غلام کی شادی
کرائی اور بچے پیدا ہوئے ہیں تو اُس کی بیوی اور بچے
مالـک کی ملـکیت ہوں گے۔ چھ سال کے بعد جب
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غلام آزاد ہو کر جائے تو اُس کی بیوی اور مالـکبچے
ہی پاسکے رہیں۔

5 اگر غلام کہے، مَیں” اپنے مالـک اور اپنے بیوی
بچوں سے محبت رکھتا ہوں، مَیں آزاد نہیں ہونا “چاہتا
6 تو غلام مالـککا اُسے الله کے منے سا لائے۔ وہ اُسے
دروازے یا اُس کی چوکھٹ پاسکے لے جائے اور
ُستالی یعنی تیز اوزار اُسسے کانکے کی لَو چھید دے۔
تب وہ زندگی بھر اُس کا غلام بنا رہے گا۔

7 اگر کوئی اپنی بیٹی کو غلامی میں بیچ ڈالے تو اُس
کے لئے آزادی ملنے شرائطکی مرد فرقسے ہیں۔ 8 اگر
اُس مالـککے نے منتخباُسے کیا کہ وہ اُس بیویکی
بن لیکنجائے، بعد میں وہ اُسے پسند نہ آئے تو لازم ہے
مناسبوہکہ معاوضہ لے کر اُسے اُس کے داروںرشتے
واپسکو غیرملـکیوںکوعورتاُسےدے۔کر ہاتھکے
بیچنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اُس نے اُس کے ساتھ
سلوکبےوفا کیا ہے۔

9 اگر لونڈی کا مالـک اُس کی اپنے بیٹے کے ساتھ
شادی کرائے عورتتو کو بیٹی ہوںحاصلحقوقکے
گے۔

10 اگر مالـک نے اُس سے شادی کر کے بعد میں
دوسری عورت سے بھی شادی کی تو لازم ہے کہ وہ
پہلی بھیکو کھانا کپڑےاور دیتا اِسرہے۔ کے علاوہ
اُس ساتھکے ہم بستر ہونے بھیفرضکا ادا کرنا ہے۔
11 اگر وہ یہ فرائضتین ادا کرےنہ تو اُسے عورت کو
آزاد پڑےکرنا گا۔ میںصورتاِس مفتاُسے آزاد کرنا
ہو گا۔

زخمی کرنے کی سزا
12 جو کسی کو جان بوجھ کر اِتنا سخت مارتا ہو

کہ وہ مر جائے تو اُسے ضرور سزائے موت دینا ہے۔
لیکن13 اگر اُس نے اُسے جان بوجھ کر نہ مارا بلـکہ یہ
اتفاق سے ہوا اور الله نے یہ ہونے دیا، تو مارنے والا
ایک ایسی جگہ پناہ لے سکتا ہے جو مَیں مقرر کروں
گا۔ وہاں اُسے قتل کئے جانے اجازتکی نہیں ہو گی۔
لیکن14 جو دیدہ دانستہ اور چالاکی سے کسی کو مار
ڈالتا ہے اُسے میری قربان گاہ بھیسے چھین کر سزائے
موت دینا ہے۔

15 جو اپنے باپ یا اپنی ماں کو مارتا پیٹتا ہے اُسے
دیموتسزائے جائے۔

جس16 نے کسی کو اغوا کر لیا ہے اُسے سزائے
دیموت جائے، چاہے وہ اُسے غلام بنا کر بیچ چکا ہو
یا تکاباُسے پاساپنے رکھا ہوا ہو۔

17 جو اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرے اُسے سزائے
دیموت جائے۔

18 ہو سکتا ہے کہ آدمی جھگڑیں اور ایک شخص
دوسرے کو پتھر یا مُکے سے اِتنا زخمی دےکر کہ گو
وہ بچ جائے وہ بستر سے اُٹھ نہ سکتا ہو۔ 19 اگر بعد میں
مریض تکیہاں شفا پائے کہ دوبارہ اُٹھ کر لاٹھی کے
سہارے چل پھر سکے تو چوٹ پہنچانے والے کو سزا
وقتاُسصرفاُسےگی۔ملےنہیں لئےکے معاوضہ دینا
پڑے مریضتکجبگا پیسے نہ کما سکے۔ ساتھ ہی
اُسے اُس کا پورا علاج کروانا ہے۔

20 جو اپنے غلام یا لونڈی کو لاٹھی سے مارےیوں
کہ وہ مر اُسےجائے جائے۔دیسزا لیکن21 اگر غلام
یا لونڈی پٹائی کے ایکبعد یا دو دن زندہ رہے مالـکتو
کو سزا دینہ جائے۔ کیونکہ رقمجو اُس اُسنے کے
لئے دی تھی اُس کا نقصان اُسے خود پڑےاُٹھانا گا۔

22 ہو سکتا ہے لوگکہ آپس میں لڑ رہے ہوں اور
لڑتے لڑتے کسی حاملہ عورت سے یوں ٹکرا جائیں کہ
اُس کا بچہ ضائع ہو جائے۔ اگر کوئی اَور نقصان نہ ہوا
ہو تو ضرب پہنچانے والے کو جرمانہ دینا پڑے گا۔
عورت کا شوہر یہ جرمانہ مقرر کرے، اور عدالت میں
اِس کی تصدیق ہو۔

لیکن23 عورتاُساگر بھینقصاناَورکو پہنچا ہو تو
ضربپھر پہنچانے والے کو اِس اصول مطابقکے سزا
دی جائے جانکہ کے بدلے جان، آنکھ24 کے بدلے
دانتآنکھ، بدلےکے ہاتھدانت، بدلےکے پاؤںہاتھ،
کے بدلے پاؤں، 25 جلنے کے زخم کے بدلے جلنے کا
زخم، مار کے بدلے کاٹمار، کے بدلے کاٹ۔

26 اگر مالـککوئی اپنے غلام آنکھکی پر مارےیوں
کہ وہ ضائع ہو جائے تو اُسے غلام کو آنکھ کے بدلے
آزاد پڑےکرنا گا، غلامچاہے مرد ہو یا عورت۔ 27 اگر
مالـک کے پیٹنے سے غلام کا دانت ٹوٹ جائے تو اُسے
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غلام دانتکو بدلےکے آزاد پڑےکرنا گا، غلامچاہے
مرد ہو یا عورت۔

نقصان کا معاوضہ
28 اگر کوئی بَیل کسی مرد عورتیا کو مارےایسا

کہ وہ مر جائے تو اُس بَیل کو سنگسار کیا جائے۔ اُس
کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اِس صورت
میں بَیل مالـککے کو سزا نہ دی جائے۔ لیکن29 ہو
سکتا مالـککہہے پہلےکو آگاہ کیا گیا تھا بَیلکہ لوگوں
کو مارتا ہے، توبھی اُس نے بَیل کو کھلا چھوڑا تھا
جس کے نتیجے میں اُس نے کسی کو مار ڈالا۔ ایسی
صورت میں نہ صرف بَیل کو بلـکہ اُس مالـککے کو
بھی سنگسار کرنا ہے۔ لیکن30 اگر فیصلہ کیا جائے کہ
وہ اپنی جان کا دےفدیہ تو جتنا معاوضہ بھی مقرر کیا
جائے اُسے پڑےدینا گا۔

31 سزا میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بیٹے کو مارا
جائے یا بیٹی کو۔ لیکن32 اگر بَیل کسی غلام یا لونڈی
کو مار دے تو اُس کا مالـک غلام کے مالـک کو
چاندی کے 30 ِسکے دے اور بَیل کو سنگسار کیا
جائے۔

33 ہو سکتا ہے کسیکہ نے حوضاپنے کو کھلا
ہنے ر دیا یا حوض بنانے کے لئے گڑھا کھود کر اُسے
کھلا ہنے ر دیا اور کوئی بَیل یا گدھا اُس میں گر کر مر
گیا۔ ایسی34 صورت حوضمیں مالـککا مُردہ جانور
کے لئے پیسے دے۔ وہ جانور مالـککے کو اُس کی
قیمتپوری کرےادا اور مُردہ جانور خود لے لے۔

35 کسیاگر دوسرےکسیبَیلکا بَیلکے ایسےکو
مارے مروہکہ جائے مالـکدونوںتو بَیلزندہ بیچکو
کر اُس کے پیسے آپس میں برابر بانٹ لیں۔ اِسی طرح وہ
مُردہ بَیل بھیکو برابر تقسیم کریں۔ لیکن36 ہو سکتا ہے
مالـککہ کو معلوم تھا کہ میرا دوسرےبَیل جانوروں
پر حملہ کرتا ہے، اِس کے باوجود اُس نے اُسے آزاد
میںصورتایسیتھا۔چھوڑدیا اُسے بَیلمُردہ عوضکے
اُس مالـککے کو نیا بَیل پڑےدینا گا، اور وہ بَیلمُردہ
خود لے لے۔

22
ملـکیت حفاظتکی

جس1 نے کوئی بَیل یا بھیڑ چوری کر کے اُسے ذبح
کیا یا بیچ ڈالا اُسےہے چوریہر بَیلکے عوضکے پانچ
بَیل اور ہر چوری کی بھیڑ عوضکے چار بھیڑیں واپس
کرنا ہے۔

ہو2 سکتا نقبچورکوئیکہہے لگا رہا ہو لوگاور
اُسے پکڑ تکیہاںکر مارتے پیٹتے رہیں جائے۔مروہکہ
اگر رات وقتکے ایسا ہوا ہو تو وہ اُس کے خون کے
ذمہ دار نہیں ٹھہر سکتے۔ لیکن3 اگر سورج کے طلوع
ہونے کے بعد ایسا ہوا ہو جستو نے اُسے مارا وہ قاتل
ٹھہرے گا۔
چور کو ہر چُرائی ہوئی چیز کا عوضانہ دینا ہے۔ اگر

اُس پاسکے دینے کے لئے کچھ نہ ہو تو اُسے غلام بنا کر
بیچنا ہے۔ جو پیسے اُسے بیچنے عوضکے ملیں وہ چُرائی
ہوئی چیزوں کے بدلے میں دیئے جائیں۔

4 اگر چوری کا جانور چور پاسکے زندہ پایا جائے
تو اُسے ہر جانور عوضکے دو پڑیںدینے گے، چاہے وہ
بَیل، بھیڑ، بکری یا گدھا ہو۔

5 ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے مویشی کو اپنے کھیت
یا انگور کے باغ میں چھوڑ کر چرنے دے اور ہوتے
ہوتے وہ دوسرےکسی کے کھیت یا انگور کے باغ
میں جا کر چرنے لـگے۔ ایسی صورت میں لازم ہے کہ
مویشی مالـککا نقصان عوضکے اپنے انگور کے باغ
کھیتاور کی بہترین پیداوار میں سے دے۔

6 ہو سکتا ہے کہ کسی آگنے جلائی ہو اور وہ
کانٹےدار یوں جھاڑ کے یعے ذر پڑوسی کے تککھیت
پھیل کر اُس کے اناج کے پُولوں کو، اُس کی پکی ہوئی
فصل کو یا کھیت کی کسی اَور پیداوار کو برباد کر
ایسیدے۔ صورت جسمیں آگنے جلائی ہو اُسے
اُس قیمتپوریکی ادا کرنی ہے۔

7 ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ پیسے یا کوئی اَور
مال اپنے کسی واقف کار کے سپرد کر دیا ہو تاکہ
وہ اُسے محفوظ رکھے۔ اگر یہ چیزیں اُس کے گھر سے
چوری ہو جائیں اور بعد میں چور کو پکڑا جائے تو چور
کو اُس کی قیمتدُگنی ادا پڑےکرنی گی۔ لیکن8 اگر
چور پکڑا نہ جائے تو لازم ہے کہ اُس گھر مالـککا
جس کے سپرد یہ چیزیں کی گئی تھیں الله کے حضور
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کھڑا ہو تاکہ معلوم کیا جائے کہ اُس نے خود یہ مال
چوری کیا ہے یا نہیں۔

ہو9 سکتا لوگوںدوکہہے میںآپسکا اورہو،جھگڑا
دونوں کسی چیز بارےکے میں دعوٰی کرتے ہوں کہ
یہ میری ہے۔ اگر کوئی قیمتی چیز ًہو مثلا بَیل، گدھا،
بھیڑ، بکری، کپڑے یا کوئی کھوئی ہوئی چیز تو معاملہ
الله حضورکے لایا اللهجسےجائے۔ قصوروار دےقرار
دوسرےاُسے زیرِبحثکو چیز کی قیمتدُگنی ادا کرنی
ہے۔

10 ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنا کوئی گدھا، بَیل،
بھیڑ، بکری یا کوئی اَور واقفکسیجانور کار کے سپرد
کر دیا تاکہ وہ وہاںرکھے۔محفوظاُسے مرجانور جائے
یا زخمی ہو جائے، یا کوئی اُس پر قبضہ کر کے اُسے
اُس وقت لے جبجائے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ 11 یہ
حلیوںمعاملہ کیا جانورسپردکےجسکہجائے کیا گیا
تھا قَسمحضورکےربوہ کھا مَیںکہکہےکر اپنےنے
واقف کار جانورکے کے لالچ میں یہ نہیںکام کیا۔ جانور
مالـککے کو یہ قبول پڑےکرنا گا، دوسرےاور کو
اِس کے بدلے کچھ نہیں دینا ہو گا۔ لیکن12 اگر واقعی
جانور چوریکو کیا گیا ہے جستو کے سپرد جانور کیا
گیا تھا اُسے اُس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ 13 اگر
جنگلیکسی جانور اُسےنے پھاڑ ڈالا ہو تو ثبوتوہ کے
طور پر پھاڑی لاشہوئی کو لے آئے۔ پھر اُسے اُس کی
قیمت ادا نہیں پڑےکرنی گی۔

14 ہو سکتا کوئیکہہے واقفاپنے کار اجازتسے
لے کر اُس کا جانور استعمال کرے۔ اگر جانور کو
لـگےچوٹمیںغیرموجودگیکیمالـک یا مروہ توجائے
شخصاُس پاسکےجسکو جانور وقتاُس تھا اُس کا
معاوضہ پڑےدینا گا۔ لیکن15 اگر جانور مالـککا اُس
ساتھوقت تھا دوسرےتو معاوضہکو ضرورتکیدینے
نہیں گی۔ہو اگر اُس جانورنے کرائےکو پر لیا ہو تو اُس
کا نقصان کرائے سے پورا ہو جائے گا۔

لڑکی کو ورغلانے کا جرم
16 اگر کنواریکسی کی منگنی نہیں ہوئی اور کوئی

مرد اُسے ورغلا کر اُس سے ہم بستر ہو جائے تو وہ مَہر
دے کر اُس سے شادی کرے۔ لیکن17 اگر لڑکی کا
باپ اُس کی اُس مرد کے ساتھ شادی کرنے سے انکار

کرے، اِس صورت میں بھی مرد کو کنواری کے لئے
مقررہ رقم پڑےدینی گی۔

موتسزائے لائقکے جرائم
جادوگرنی18 کو جینے نہ دینا۔
19 جو شخص کسی جانور کے ساتھ جنسی تعلقات

رکھتا ہو اُسے دیموتسزائے جائے۔
20 جو نہ صرف رب کو قربانیاں پیش کرے بلـکہ

دیگر معبودوں کو بھی اُسے قوم سے نکال ہلاککر کیا
جائے۔

کمزوروں حفاظتکی کے لئے احکام
مہمانمیںملـکتیرےپردیسیجو21 اُسےہے نہ دبانا

اور نہ اُس سے سلوکبُرا کرنا، کیونکہ تم بھی مصر پردیسیمیں تھے۔
کسی22 بیوہ یا یتیم سے بُرا سلوک نہ کرنا۔ 23 اگر

تُو کرےایسا اور وہ چلّا کر مجھ سے یاد فر کریں تو مَیں
ضرور اُن میںغصےبڑےمَیں24گا۔سنوںکی آ تمہیںکر
تلوار ڈالوںمارسے گا۔ یاںتمہاریپھر بیو بیوائیںخود اور
تمہارے بچے خود یتیم بن جائیں گے۔

25 اگر تُو نے میری قوم کے کسی غریب قرضکو
دیا ہے تو اُس سے سود نہ لینا۔

26 اگر کسیتجھے اُسسے کی گرویچادر کے طور
پر ملی ہو تو اُسے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی واپس کر
دینا ہے، 27 اِسیکیونکہ کو وہ سونے کے لئے استعمال
کرتا ہے۔ ورنہ وہ کیا چیز اوڑھ کر سوئے گا؟ اگر تُو
واپسچادر اورکرےنہ شخصوہ چلّا مجھکر یادسے فر
کرے تو مَیں اُس سنوںکی گا، مَیںکیونکہ مہربان ہوں۔

الله فرائضمتعلقسے
28 الله کو نہ کوسنا، نہ اپنی قوم کے کسی سردار پر

لعنت کرنا۔
وقتمجھے29 پر کھیتاپنے اور کولھوؤں کی پیداوار

میں سے نذرانے پیش کرنا۔ اپنے پہلوٹھے مجھے دینا۔
30 اپنے بَیلوں، بھیڑوں اور یوں بکر کے پہلوٹھوں کو بھی
مجھے دینا۔ جانور کا پہلوٹھا پہلے سات دن اپنی ماں کے
ساتھ رہے۔ آٹھویں دن وہ مجھے دیا جائے۔

31 اپنے آپ کو میرے لئے مخصوص و مُقّدس
رکھنا۔ اِس لئے ایسے جانور متگوشتکا جسےکھانا
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جنگلیکسی جانور نے پھاڑ ڈالا گوشتایسےہے۔ کو
ُکتوں کو کھانے دینا۔

23
عدالت انصافمیں اور دوسروں محبتسے

غلط1 افواہیں نہ پھیلانا۔ کسی شریر آدمی کا ساتھ
گواہیجھوٹیکردے 2ہے۔منعدینا غلطاکثریتاگر
کام کر رہی ہو تو اُس کے پیچھے نہ ہو لینا۔ عدالت میں
گواہی دیتے وقت اکثریت کے ساتھ مل کر ایسی بات
نہ جسکرنا غلطسے فیصلہ کیا جائے۔ لیکن3 عدالت
میں غریبکسی داریطرفکی بھی نہ کرنا۔

4 اگر تیرےتجھے دشمن بَیلکا یا گدھا آوارہ پھرتا ہوا
نظر آئے تو اُسے واپسمیںصورتہر کر دینا۔ 5 اگر تجھ
نفرتسے کرنے والے کا گدھا بوجھ تلے گر گیا ہو اور
تجھے پتا لـگے تو اُسے نہ چھوڑنا بلـکہ ضرور اُس کی مدد
کرنا۔

6 عدالت میں غریب کے حقوق نہ مارنا۔ 7 ایسے
معاملے دُورسے جھوٹلوگمیںجسرہنا لتے بو ہیں۔
جو بےگناہ اور حق پر ہے اُسے سزائے موت نہ دینا،
کیونکہ مَیں قصوروار کو حق بجانب نہیں ٹھہراؤں گا۔
رشوت8 نہ لینا، کیونکہ رشوت دیکھنے والے کو اندھا
کر دیتی ہے اور اُس کی بات بننے نہیں دیتی جو حق ہے۔پر

9 جو ملـکتیرےپردیسی میں مہمان ہے اُس پر دباؤ
نہ ڈالنا۔ تم ایسے لوگوں حالتکی واقفخوبسے ہو،
کیونکہ تم خود مصر میں پردیسی رہے ہو۔

سبت کا سال سبتاور
10 چھ سال تک اپنی زمین میں بیج بو کر اُس

کی پیداوار جمع کرنا۔ 11 لیکن ساتویں سال زمین کو
استعمال نہ کرنا بلـکہ پڑےاُسے ہنے ر دینا۔ جو کچھ بھی
اُگے وہ قوم کے غریب لوگ کھائیں۔ جو اُن سے بچ
جائے اُسے جنگلی جانور کھائیں۔ اپنے انگور اور زیتون
باغوںکے کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا ہے۔

12 چھ دن اپنا کام کاج کرنا، لیکن ساتویں دن آرام
کرنا۔ پھر تیرا بَیل اور تیرا گدھا بھی آرام کر سکیں گے،
تیری لونڈی کا بیٹا تیرےاور ساتھ ہنے ر پردیسیوالا بھی
تازہ دم ہو جائیں گے۔

13 جو بھی ہدایت مَیں دینے ہے اُس پر عمل کر۔
دیگر معبودوں پرستشکی نہ کرنا۔ تیرےمَیں منہ سے اُن
تکناموںکے کا ذکر نہ سنوں۔

خاصتین عیدیں
14 سال میں تین دفعہ میری تعظیم میں عید منانا۔

15 پہلے، بےخمیری روٹی کی عید منانا۔ ابیب کے *مہینے
ساتمیں تیریتکدن روٹی میں خمیر نہ طرحجسہو
مَیں نے حکم دیا ہے، کیونکہ اِس مہینے میں تُو مصر سے
نکلا۔ اِن دنوں میں کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ
آئے۔ 16 دوسرے، فصل کٹائی کی عید اُس وقت منانا
جب تُو کھیتاپنے میں بوئی ہوئی پہلی فصل کاٹے گا۔
تیسرے، جمع کٹائیکیفصلعیدکیکرنے †اختتامکے
پر منانا جبہے تُو نے انگور اور باقی باغوں پھلکے جمع
ہوںکئے گے۔ تیرےیوں17 تمام مرد تین ربمرتبہ قادرِ
مطلق کے حاضرحضور ہوا کریں۔

جانورکسیتُوجب18 کو ذبح کر قربانیکے طورکے
توکرےپیشپر اُس ایسیساتھکےخونکے پیشروٹی
نہ میںجسکرنا خمیر ہو۔ اور جو جانور تُو میری عیدوں
پر چڑھائے اُن کی چربی اگلی تکصبح باقی نہ رہے۔

اپنی19 پہلیکیزمین پیداوار بہترینکا اپنےربحصہ
خدا کے گھر میں لانا۔
بھیڑ یا بکری کے بچے کو اُس کی ماں کے دودھ میں

نہ پکانا۔
رب کا فرشتہ کرےراہنمائی گا

تیرےمَیں20 آگے آگے فرشتہ بھیجتا ہوں جو راستے
کرےحفاظتتیریمیں گا اور تجھے اُس تکجگہ لے
جائے گا جو مَیں تیرےنے لئے تیار کی ہے۔ 21 اُس
کی موجودگی میں احتیاط برتنا۔ اُس کی سننا، اور اُس
کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اگر تُو سرکش ہو جائے تو
وہ معافتجھے کرےنہیں گا، کیونکہ میرا نام اُس میں
حاضر ہو گا۔ لیکن22 اگر تُو اُس کی سنے اور سب کچھ
کرے جو مَیں تجھے بتاتا ہوں تو مَیں تیرے دشمنوں کا
دشمن تیرےاور مخالفوں مخالفکا ہوں گا۔

23 کیونکہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور
تجھے ملـِک کنعان تک پہنچا دے گا جہاں اموری،

* 23:15 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 23:16 فصل کی کٹائی کے :اختتام ستمبر تا اکتوبر۔
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ِحتّی، فرِزّی، ِحوّیکنعانی، یبوسیاور آباد مَیںتبہیں۔
اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا۔ 24 اُن معبودوںکے
کو سجدہ نہ کرنا، نہ اُن کی خدمت کرنا۔ اُن کے رسم
و رواج بھی نہ اپنانا بلـکہ اُن کے بُتوں کو تباہ کر دینا۔
جن ستونوں کے منے سا وہ عبادت کرتے ہیں اُن کو
ٹکڑےٹکڑےبھی ڈالنا۔کر اپنےرب25 خدمتکیخدا
کرنا۔ پھر مَیں خوراکتیری اور پانی دےبرکتکو کر
تمام یاں بیمار تجھ سے دُور کروں گا۔ 26 ملـکتیرےپھر
میں نہ کسی کا بچہ ضائع ہو گا، نہ کوئی بانجھ ہو گی۔
ساتھ ہی مَیں تجھے یل طو زندگی عطا کروں گا۔

تیرےمَیں27 آگے آگے دہشت پھیلاؤں گا۔ جہاں
بھی تُو جائے گا وہاں مَیں تمام قوموں میں ابتری پیدا
پلٹدشمنسارےتیرےسےسببمیرےگا۔کروں کر
بھاگ جائیں گے۔ 28 مَیں تیرے آگے زنبور بھیج دوں
گا جو ِحوّی، کنعانی اور ِحتّی کو ملـک چھوڑنے پر
مجبور کریں گے۔ جبلیکن29 تُو وہاں پہنچے گا تو مَیں
ایکاُنہیں ہی سال ملـکمیں سے نہیں نکالوں گا۔ ورنہ
ملـکپورا ویران ہو جائے گا اور جنگلی جانور پھیل کر
تیرے لئے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ 30 اِس لئے
مَیں تیرے پہنچنے پر ملـک کے باشندوں کو تھوڑا تھوڑا
کر کے نکالتا جاؤں گا۔ اِتنے میں تیری تعداد بڑھے گی
اور تُو رفتہ ملـکرفتہ پر قبضہ کر سکے گا۔

مَیں31 تیری سرحدیں مقرر کروں گا۔ بحرِ ُلزم ایکق
حد ہو گی اور فلستیوں کا سمندر دوسری، جنوب کا
یگستان ایکر ہو گی اور یائے در فرات دوسری۔ مَیں
ملـک باشندوںکے میںقبضےتیرےکو دوںکر گا، اور
تُو اُنہیں اپنے آگے آگے ملـک سے دُور کرتا جائے گا۔
32 لازم ہے کہ تُو اُن کے ساتھ یا اُن کے معبودوں کے
ساتھ عہد نہ باندھے۔ 33 اُن کا تیرے ملـک میں رہنا
منع ہے، ورنہ تُو اُن سببکے سے میرا کرےگناہ گا۔
اگر تُو اُن کے معبودوں کرےعبادتکی گا تو تیرےیہ
لئے پھندا بن جائے “۔‘گا

24
اسرائیلرب سے عہد باندھتا ہے

رب1 نے موسٰی سے کہا، تُو،” ہارون، ندب، ابیہو
اور اسرائیل کے میرےبزرگ70 پاس اوپر آئیں۔ کچھ
فاصلے ہوکھڑےپر مجھےکر صرف2کرو۔سجدہ تُو اکیلا
قریبمیرےہی اوررہیں۔دُوردوسرےآ، قوم باقیکے
تیرےلوگ ساتھ پہاڑ پر نہ “چڑھیں۔

تب3 موسٰی قومنے پاسکے جا کیربکر تمام باتیں
اور پیشاحکام سبمیںجوابکئے۔ ملنے کر کہا،
ربہم” کی اِن تمام باتوں پر عمل کریں “گے۔

تب4 موسٰی نے رب کی تمام باتیں لـکھ لیں۔ اگلے
دن وہ سویرےصبح اُٹھا اور پہاڑ پاسکے گیا۔ اُس کے
دامن میں اُس نے قربان گاہ بنائی۔ ساتھ ہی اُس نے
اسرائیل کے ہر ایک قبیلے کے لئے ایک ایک پتھر کا
ستون کیا۔کھڑا 5 پھر اُس اسرائیلیکچھنے نوجوانوں کو
پیشقربانی کرنے کے لئے بُلایا تاکہ وہ رب کی تعظیم
میں بھسم ہونے والی قربانیاں چڑھائیں اور جوان بَیلوں
کو سلامتی کی قربانی کے طور پر پیش کریں۔ 6 موسٰی
قربانیوںنے کیا۔جمعکاخون اُس کا آدھا اُسحصہ نے
باسنوں میں ڈال دیا اور آدھا حصہ قربان گاہ دیا۔چھڑکپر

7 پھر اُس نے وہ کتاب لی جس میں رب کے ساتھ
عہد کی تمام شرائط درج تھیں اور اُسے قوم کو پڑھ کر
جوابسنایا۔ میں اُنہوں نے کہا، ربہم” کی اِن تمام
باتوں پر عمل کریں گے۔ ہم اُس کی سنیں “گے۔ 8 اِس
پر موسٰی نے باسنوں میں سے خون لے کر اُسے لوگوں پر
چھڑکا اور کہا، یہ” خون اُس عہد کی تصدیق کرتا ہے
ربجو تمہارےنے ساتھ کیا ہے اور جو اُس کی تمام
باتوں پر مبنی “ہے۔

اِس9 بعدکے موسٰی، ہارون، ندب، ابیہو اور اسرائیل
کے بزرگ70 سینا پہاڑ پر چڑھے۔ 10 وہاں اُنہوں نے
اسرائیل کے دیکھا۔کوخدا لگتا تھا اُسکہ پاؤںکے کے
نیچے سنِگ لاجورد کا سا تختہ تھا۔ وہ آسمان کی مانند
صاف و شفاف تھا۔ 11 اگرچہ اسرائیل کے راہنماؤں
نے یہ سب کچھ دیکھا توبھی رب نے اُنہیں ہلاک نہ
کیا، بلـکہ وہ الله کو دیکھتے اوررہے اُس عہدحضورکے
کا کھانا کھاتے اور پیتے رہے۔

پتھر کی تختیاں
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12 پہاڑ سے اُترنے کے بعد رب نے موسٰی سے پاسمیرے”کہا، پہاڑ پر آ کر کچھ دیر کے لئے ٹھہرے رہنا۔

مَیں تجھے پتھر کی تختیاں دوں گا جن پر مَیں نے اپنی
شریعت اور احکام لـکھے ہیں اور جو اسرائیل کی تعلیم
تربیتو کے لئے ضروری “ہیں۔

13 موسٰی اپنے مددگار یشوع کے ساتھ چل پڑا اور الله
کے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پہلے14 اُس نے بزرگوں سے واپسیہماری”کہا، انتظارکے میں ٹھہرےیہاں ہارونرہو۔
اور تمہارےحور پاس رہیں گے۔ کوئی بھی معاملہ ہو
لوگتو اُن ہی پاسکے “جائیں۔

ربموسٰی سے ملتا ہے
جب15 موسٰی ھنے چڑ لگا تو پہاڑ پر بادل چھا گیا۔

رب16 کا جلال کوہِ سینا پر اُتر آیا۔ چھ تکدن بادل
اُس پر چھایا رہا۔ ساتویں دن رب نے بادل میں سے
موسٰی کو بُلایا۔ رب17 اسرائیلیوںجلالکا بھیکو نظر
آتا تھا۔ اُنہیں یوں لگا جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی پر تیز آگ
بھڑک رہی ہو۔ 18 ھتے چڑ ھتے چڑ موسٰی بادل میں داخل
ہوا۔ وہاں چالیسوہ دن راتچالیساور رہا۔

25
ملاقات کا خیمہ بنانے کے لئے ہدیئے

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتا کہ
وہ ہدیئے لا کر مجھے اُٹھانے والی قربانی کے طور پر
پیش کریں۔ لیکن صرف اُن سے ہدیئے قبول کرو جو
دلی خوشی سے دیں۔ 3 اُن سے یہ چیزیں ہدیئے کے
طور پر قبول :کرو سونا، چاندی، پیتل؛ 4 نیلے، ارغوانی
اور قرمزی رنگ کا دھاگا، باریک کتان، بکری کے
بال، مینڈھوں5 سرخکی رنگی ہوئی *تخسکھالیں، کی
کھالیں، کیکر کی لـکڑی، 6 شمع دان کے لئے زیتون کا
تیل، مسح کرنے کے لئے تیل اور خوشبودار بخور کے
لئے مسالے، 7 عقیِق احمر اور دیگر جواہر جو اماِم اعظم
بالاپوشکے اور سینے جائیںجڑےمیںکیسےکے گے۔
8 اِن چیزوں میرےلوگسے لئے مقدِس بنائیں تاکہ مَیں
اُن کے درمیان رہوں۔ مَیں9 تجھے مقدِس اور اُس کے
تمام سامان کا نمونہ دکھاؤں گا، کیونکہ تمہیں سب کچھ
عین اُسی مطابقکے بنانا ہے۔

عہد صندوقکا
لوگ10-12 کیکر کی لـکڑی کا صندوق بنائیں۔ اُس

کی لمبائی پونے چار فٹ ہو جبکہ اُس کی چوڑائی اور
اونچائی سوا دو دو فٹ ہو۔ پورے صندوق پر اندر اور
باہر سے خالص سونا چڑھانا۔ اوپر کی سطح کے ارد
گرد سونے کی جھالر لگانا۔ صندوق کو اُٹھانے کے
لئے سونے کے کڑےچار ڈھال کر اُنہیں صندوق کے
چارپائیوں پر لگانا۔ دونوں طرف دو دو کڑے ہوں۔
13 پھر کیکر کی دو یاں لـکڑ صندوق کو اُٹھانے کے لئے
تیار کرنا۔ اُن پر سونا چڑھا کر 14 اُن طرفدونوںکو کے
کڑوں میں ڈالنا تاکہ اُن سے صندوق کو اُٹھایا جائے۔
یہ15 یاں لـکڑ صندوق کے اِن کڑوں پڑیمیں رہیں۔ اُنہیں
بھیکبھی دُور نہ کیا کیشریعتمیںصندوق16جائے۔
وہ دو تختیاں رکھنا جو مَیں تجھے دوں گا۔

صندوق17 کا خالصڈھکنا سونے کا بنانا۔ اُس کی
لمبائی پونے فٹچار اور چوڑائی سوا فٹدو ہو۔ اُس کا
کفارےنام کا ہے۔ڈھکنا گھڑسےسونے18-19 دوکر
کروبی فرشتے بنائے جائیں جو ڈھکنے دونوںکے سِروں پر
یہہوں۔کھڑے دو فرشتے اور ٹکڑےہیایکڈھکنا سے
بنانے ہیں۔ 20 فرشتوں کے پَر یوں اوپر کی طرف پھیلے
ہوئے ہوں کہ وہ ڈھکنے کو پناہ دیں۔ اُن کے ایکمنہ
دوسرے طرفکی کئے ہوئے ہوں، اور وہ ڈھکنے کی
طرف دیکھیں۔

21 ڈھکنے صندوقکو پر لگا، شریعتمیںصندوقاور
کی وہ دو تختیاں رکھ جو مَیں تجھے دوں گا۔ وہاں22
ڈھکنے کے اوپر دونوں فرشتوں درمیانکے سے مَیں اپنے
آپ تجھکو پر ظاہر کر تجھکے ہوںکلامہمسے گا اور
تجھے اسرائیلیوں کے لئے تمام احکام دوں گا۔

مخصوص روٹیوں کی میز
23 لـکڑیکیکیکر کی میز بنانا۔ اُس لمبائیکی تین فٹ،

چوڑائی ڈیڑھ فٹ اور اونچائی سوا دو فٹ ہو۔ 24 اُس
پر خالص سونا چڑھانا، اور اُس کے ارد گرد سونے کی
جھالر لگانا۔ 25 میز کی اوپر کی سطح پر چوکھٹا لگانا
کیجس اونچائی تین انچ ہو جساور پر سونے کی جھالر
لـگی ڈھالکڑےچارکےسونے26ہو۔ چاروںاُنہیںکر
کونوں پر لگانا جہاں میز کے پائے لـگے ہیں۔ 27 یہ
کڑے میز کی سطح پر لـگے چوکھٹے کے نیچے لگائے

* 25:5 :تخس ً غالبا متروکاِس عبرانی لفظ سے مراد سمندریکوئی جانور ہے۔
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جائیں۔ اُن میں وہ یاں لـکڑ ڈالنی سےجنہیں میز کو اُٹھایا
جائے گا۔ یہ28 یاں لـکڑ بھی کیکر ہوںکی اور اُن پر سونا
چڑھایا جائے۔ اُن سے میز کو اُٹھانا ہے۔

29 اُس کے تھال، پیالے، مرتبان اور َمے کی نذریں
پیش کرنے خالصبرتنکے سےسونے بنانا ہے۔ 30 میز
پر وہ روٹیاں میرےوقتہر پڑیحضور رہیں لئےمیرےجو مخصوص ہیں۔

شمع دان
سونےخالص31 بنانا۔بھیدانشمعکا اُس پایہکا اور

ڈنڈی گھڑ کر بنانا ہے۔ اُس کی پیالیاں جو پھولوں اور
کلیوں کی شکل کی ہوں گی پائے اور ڈنڈی کے ساتھ
ایک ہی ٹکڑا ہوں۔ ڈنڈی32 سے دائیں اور بائیں طرف
تین تین شاخیں نکلیں۔ 33 ہر شاخ پر تین پیالیاں لـگی ہوں
بادامجو پھولوںاورکلیوںکی شمع34ہوں۔کیشکلکی
دان ڈنڈیکی پر بھی اِس قسم پیالیاںکی لـگی لیکنہوں،
تعداد میں چار۔ 35 اِن میں سے تین پیالیاں دائیں بائیں کی
شاخوںچھ نیچےکے لـگی ہوں۔ وہ یوں لـگی ہوں کہ ہر
پیالی پیالیاںاورشاخیں36نکلیں۔شاخیںدوسے بلـکہ پورا
شمع خالصدان سونے ایککے ٹکڑےہی سے گھڑ کر
بنانا ہے۔

37 شمع دان کے لئے سات چراغ بنا کر اُنہیں یوں
شاخوں پر رکھنا کہ وہ منے سا کی جگہ روشن کریں۔
38 بتی کترنے کی قینچیاں اور جلتے کوئلے کے لئے
چھوٹے برتن بھی خالص سونے سے بنائے جائیں۔
39 شمع دان اور سارےاُس سامان کے لئے پورے 34
خالصگرامکلو استعمالسونا کیا جائے۔ غور40 کر کہ
سب کچھ عین اُس نمونے کے مطابق بنایا جائے جو مَیں
تجھے یہاں پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔

26
ملاقات کا خیمہ

مُقّدس1 خیمے کے لئے دس پردے بنانا۔ اُن کے
لئے باریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا
دھاگا استعمال کرنا۔ پردوں میں کسی ماہر کاری گر
کڑھائیکے کامکے فرشتوںکروبیسے ڈیزائنکا بنوانا۔
2 ہر پردے کی لمبائی فٹ42 اور چوڑائی فٹ6 ہو۔
3 پانچ پردوں کے لمبے حاشئے ایک دوسرے کے ساتھ
جوڑے جائیں اور اِسی طرح باقی پانچ بھی۔ یوں بڑےدو
ٹکڑے بن جائیں گے۔ دونوں4 ٹکڑوں دوسرےایککو

کے ساتھ ملانے کے لئے نیلے دھاگے کے حلقے بنانا۔
یہ حلقے ہر ٹکڑے کے فٹ42 والے ایک کنارے پر
لگائے جائیں، ایک5 ٹکڑے کے حاشئے پر 50 حلقے
دوسرےاور پر بھی اُتنے ہی حلقے۔ اِن دو حاشیوں کے
دوسرےایکحلقے کے منے آ منے سا ہوں۔ 6 پھر سونے
کی 50 ہکیں بنا کر اُن سے منے آ منے سا کے ایکحلقے
ٹکڑےدونوںیوںملانا۔ساتھکےدوسرے جُڑ خیمےکر
کا کام دیں گے۔

7 بکری کے بالوں سے بھی 11 پردے بنانا جنہیں
کپڑے والے خیمے کے اوپر رکھا جائے۔ 8 پردےہر
کی لمبائی فٹ45 اور چوڑائی فٹ6 ہو۔ 9 پانچ پردوں
کے لمبے ایکحاشئے دوسرے کے جوڑےساتھ جائیں
اور اِسی طرح باقی چھ بھی۔ اِن چھ پردوں کے چھٹے
پردے کو ایک دفعہ تہہ کرنا۔ یہ منے سا والے حصے
سے لٹکے۔

بکری10 کے بال کے اِن دونوں ٹکڑوں کو بھی ملانا
ہے۔ اِس کے لئے ہر ٹکڑے کے فٹ45 والے ایک
کنارے پر پچاسپچاس حلقے لگانا۔ 11 پھر پیتل کی 50
ہکیں بنا کر اُن سے دونوں حصے ملانا۔ یوںجب12 بکر
کے بالوں کا یہ کپڑےخیمہ کے خیمے کے اوپر لگایا
جائے گا تو آدھا پردہ باقی رہے گا۔ وہ خیمے کی پچھلی
طرف لٹکا رہے۔ 13 خیمے کے دائیں اور بائیں طرف
بکری کے بالوں کا کپڑےخیمہ کے خیمے کی نسبت
ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ لمبا ہو گا۔ یوں وہ دونوں طرف لٹکے
کپڑےہوئے خیمےکے محفوظکو رکھے گا۔

دوسرےایک14 کے اوپر کے اِن دونوں خیموں کی
حفاظت کے لئے غلافدو بنانے ہیں۔ بکری کے بالوں
کے خیمے پر مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں جوڑ
کر رکھی جائیں اور اُن تخسپر کی کھالیں ملا کر رکھی
جائیں۔

15 کیکر کی لـکڑی کے تختے بنانا جو کھڑے کئے
جائیں تاکہ خیمے کی دیواروں کا کام دیں۔ 16 ہر تختے
کی اونچائی فٹ15 ہو اور چوڑائی سوا دو فٹ۔ 17 ہر
تختے کے نیچے دو دو چولیں ہوں۔ یہ چولیں ہر تختے کو
اُس کے پائیوں کے ساتھ جوڑیں گی تاکہ تختہ کھڑا
رہے۔ خیمے18 کی جنوبی دیوار کے لئے تختوں20 کی
ضرورت پائیوں40کےچاندیہیساتھاور19ہے کی۔
اُن پر تختے کھڑے کئے جائیں گے۔ ہر تختے کے نیچے دو
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پائے ہوں گے، اور ہر پائے ایکمیں چول لـگے گی۔
20 اِسی طرح خیمے کی شمالی دیوار کے لئے بھی 20
تختوں ضرورتکی ہے 21 اور ساتھ چاندیہی کے 40
پائیوں کی۔ وہ بھی تختوں کو کھڑا کرنے کے لئے ہیں۔
ہر تختے کے نیچے دو پائے ہوں گے۔ خیمے22 کی پچھلی
یعنی مغربی دیوار کے لئے چھ تختے بنانا۔ 23 اِس دیوار
کو شمالی اور جنوبی دیواروں ساتھکے جوڑنے کے لئے
کونے والے دو تختے بنانا۔ 24 اِن دو تختوں میں نیچے سے
تکاوپرکرلے ہوکونا ایکتاکہ شمالیسے مغربیدیوار
دیوار ساتھکے جُڑ جائے دوسرےاور سے جنوبی دیوار
مغربی دیوار ساتھ۔کے اِن کے اوپر سےکڑوںسرےکے
مضبوط کئے جائیں۔ یوں25 پچھلے یعنی مغربی تختوں کی
پوری تعداد 8 ہو گی اور اِن کے لئے چاندی کے پائیوں
کی تعداد 16، ہر تختے نیچےکے دو دو پائے ہوں گے۔

اِس26-27 کے علاوہ کیکر کی لـکڑی کے شہتیر بنانا،
تینوں دیواروں کے لئے پانچ پانچ شہتیر۔ وہ ہر دیوار کے
تختوں یوںپر جائیںلگائے کےدوسرےایکاُنہیںوہکہ
ساتھ ملائیں۔ 28 درمیانی شہتیر دیوار کی آدھی اونچائی
پر دیوار سرےایککے تکسرےدوسرےسے لگایا
جائے۔ شہتیروں29 کو تختوں کے ساتھ لگانے کے لئے
سونے کڑےکے بنا کر تختوں میں لگانا۔ تمام تختوں اور
شہتیروں پر سونا چڑھانا۔

پورے30 مُقّدس خیمے کو اُسی نمونے کے مطابق
بنانا جو مَیں تجھے پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔

مُقّدس خیمے پردےکے
ایکاب31 اَور پردہ بنانا۔ اِس کے لئے باریکبھی

کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا
استعمال کرنا۔ اُس پر بھی کسی ماہر کاری گر کے
کڑھائی کے کام سے کروبی فرشتوں کا ڈیزائن بنوانا۔
32 اِسے سونے کی ہکوں سے کیکر کی لـکڑی کے چار
ستونوں سے لٹکانا۔ اِن ستونوں پر سونا چڑھایا جائے اور
چاندیوہ پائیوںکے ہوں۔کھڑےپر یہ33 مُقّدسپردہ
کمرے کو مُقّدس ترین کمرے سے الـگ کرے گا
جس میں عہد کا صندوق پڑا رہے گا۔ پردے کو
لٹکانے کے بعد اُس کے پیچھے مُقّدس کمرےترین میں
عہد کا صندوق رکھنا۔ 34 پھر عہد کے صندوق پر
کفارے کا ڈھکنا رکھنا۔

جس35 میز میرےپر لئے مخصوص کی گئی روٹیاں
پڑی رہتی ہیں وہ پردے کے باہر مُقّدس کمرے میں
شمال اُسجائے۔رکھیطرفکی کیجنوبمقابلکے
طرف شمع دان رکھا جائے۔

36 پھر خیمے کے دروازے کے لئے بھی پردہ بنایا
جائے۔ اِس کے لئے باریکبھی کتان اور نیلے، ارغوانی
اور قرمزی رنگ کا دھاگا استعمال کیا جائے۔ اِس پر
کڑھائی کا کام کیا جائے۔ پردےاِس37 کو سونے کی
ہکوں سے لـکڑیکیکیکر کے پانچ ستونوں لٹکانا۔سے اِن
ستونوں پر بھی سونا چڑھایا جائے، اور وہ پیتل پائیوںکے
کھڑےپر ہوں۔

27
جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ

1 کیکر لـکڑیکی کی قربان گاہ بنانا۔ اُس کی اونچائی
ساڑھے چار فٹ ہو جبکہ اُس کی لمبائی اور چوڑائی
ساڑھے سات سات فٹ ہو۔ 2 اُس کے اوپر چاروں
کونوں میں سے ایک ایک سینگ نکلے۔ سینگ اور
قربان گاہ ایک ہی ٹکڑے کے ہوں۔ سب پر پیتل
چڑھانا۔ اُس3 کا تمام ساز سامانو اور برتن پیتلبھی کے
ہوں یعنی راکھ کو اُٹھا کر لے کیجانے بالٹیاں، بیلچے،
کانٹے، جلتے ہوئے کوئلے کے لئے برتن اور چھڑکاؤ کے
کٹورے۔

قربان4 گاہ کو اُٹھانے کے لئے پیتل کا جنگلا بنانا
جو اوپر سے کھلا ہو۔ جنگلے کے چاروں کونوں پر
کڑے لگائے جائیں۔ 5 قربان گاہ کی آدھی اونچائی پر
کنارہ لگانا، اور قربان گاہ کو جنگلے میں اِس کنارے
تک رکھا جائے۔ 6 اُسے اُٹھانے کے لئے کیکر کی دو
یاں لـکڑ بنانا جن پر پیتل چڑھانا ہے۔ 7 اُن کو قربان گاہ
طرفدونوںکے کڑوںکے میں ڈال دینا۔

8 پوری قربان گاہ لـکڑی کی ہو، لیکن اندر سے
کھوکھلی ہو۔ اُسے عین اُس نمونے کے مطابق بنانا جو
مَیں تجھے پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔

خیمے کا صحن
9 مُقّدس خیمے کے لئے صحن بنانا۔ اُس کی

باریکچاردیواری کتان کپڑےکے سے بنائی جائے۔
چاردیواری کی لمبائی جنوب کی طرف فٹ150 ہو۔
کپڑے10 کو چاندی کی ہکوں اور پٹیوں سے لـکڑی
کے 20 کھمبوں کے ساتھ لگایا جائے۔ ہر کھمبا پیتل
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پائےکے پر بھیطرفکیشمالچاردیواری11ہو۔کھڑا
اِسی کی مانند ہو۔ خیمے12 کے پیچھے مغرب طرفکی
چاردیواری کی چوڑائی فٹ75 ہو اور کپڑا لـکڑی کے
10 کھمبوں کے ساتھ لگایا جائے۔ یہ کھمبے بھی پیتل
پائیوںکے کھڑےپر ہوں۔

13 منے، سا مشرق طرفکی جہاں سے سورج طلوع
ہوتا ہے چاردیواری کی چوڑائی بھی 75 فٹ ہو۔
14-15 یہاں چاردیواری کا دروازہ ہو۔ کپڑا دروازے
کے دائیں طرف ساڑھے فٹ22 چوڑا ہو اور اُس کے
بائیں طرف بھی اُتنا ہی چوڑا۔ اُسے دونوں طرف تین
تین لـکڑی کے کھمبوں کے ساتھ لگایا جائے جو پیتل
کے پائیوں پر کھڑے ہوں۔ دروازے16 کا پردہ 30
فٹ چوڑا بنانا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے
دھاگے اور باریک کتان سے بنایا جائے، اور اُس پر
کڑھائی کا کام ہو۔ یہ لـکڑیکپڑا کے چار کھمبوں کے
ساتھ لگایا جائے۔ وہ بھی پیتل کے پائیوں پر ہوں۔کھڑے

17 تمام کھمبے پیتل کے پائیوں پر کھڑے ہوں اور
ہکوںکیچاندیکپڑا پٹیوںاور ہرسے ساتھکےکھمبے
لگایا جائے۔ 150لمبائیکیچاردیواری18 چوڑائیفٹ،
اورفٹ75 اونچائی کھمبوںہو۔فٹ7ساڑھے تمامکے
پائے پیتل کے ہوں۔ 19 جو بھی ساز و سامان مُقّدس
خیمے میں استعمال کیا جاتا ہے وہ سب پیتل کا ہو۔
خیمے اور چاردیواری کی میخیں بھی پیتل کی ہوں۔

شمع دان کا تیل
اسرائیلیوں20 کو حکم دینا کہ پاستیرےوہ کوٹے

ہوئے زیتونوں خالصکا تیل لائیں کمرےمُقّدستاکہ
کے شمع دان کے چراغ متواتر جلتے رہیں۔ ہارون21 اور
اُس کے بیٹے شمع دان ملاقاتکو خیمےکے مُقّدسکے
کمرے میں رکھیں، اُس پردے کے منے سا جس کے
پیچھے عہد صندوقکا اُسہے۔ میں وہ تیل لتے ڈا رہیں
تاکہ ربوہ کے منے سا شام سے لے کر تکصبح جلتا
رہے۔ اسرائیلیوں کا یہ اصول تکابد قائم رہے۔

28
اماموں لباسکے

1 اپنے بھائی ہارون اور اُس بیٹوںکے ندب، ابیہو، اِلی
عزر اور اِتمر کو بُلا۔ مَیں نے اُنہیں اسرائیلیوں میں سے
چن لیا ہے تاکہ وہ اماموں حیثیتکی خدمتمیریسے
کریں۔ 2 اپنے بھائی ہارون لئےکے لباسمُقّدس بنوانا جو
پُروقار اور شاندار ہوں۔ لباس3 بنانے کی ذمہ داری اُن
تمام لوگوں کو دینا ایسےجو میںکاموں ہیںماہر جناور
کو مَیں نے حکمت کی روح سے بھر دیا ہے۔ کیونکہ
جب ہارون مخصوصکو کیا جائے گا اور وہ مُقّدس
دےسرانجامخدمتکیخیمے گا تو اُسے اِن کیکپڑوں
ضرورت ہو گی۔

4 اُس کے لئے یہ لباس بنانے :ہیں سینے کا کیسہ،
بالاپوش، چوغہ، بُنا ہوا زیرجامہ، پگڑی اور کمربند۔ یہ
کپڑے اپنے بھائی ہارون اور اُس کے بیٹوں کے لئے
بنوانے ہیں تاکہ وہ امام کے طور پر خدمت کر سکیں۔
5 اِن کپڑوں کے لئے سونا اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ کا دھاگا باریکاور کتان استعمال کیا جائے۔

ہارون بالاپوشکا
6 بالاپوش کو بھی سونے اور نیلے، ارغوانی اور

رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور کتان سے بنانا ہے۔
اُس پر کسی ماہر کاری گر سے کڑھائی کا کام کروایا
جائے۔ اُس7 کی دو پٹیاں ہوں جو کندھوں پر رکھ کر
منے سا اور پیچھے بالاپوشسے ساتھکے لـگی ہوں۔ اِس8
ایکعلاوہکے پٹکا بُننا بالاپوشسےجسہے کو باندھا
جائے اور بالاپوشجو کے ایکساتھ ٹکڑا ہو۔ اُس کے
لئے بھی سونا، نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا دھاگا
باریکاور کتان استعمال کیا جائے۔

9 پھر عقیِق احمر کے دو پتھر چن کر اُن پر اسرائیل کے
بارہ بیٹوں کے نام کندہ کرنا۔ 10 ہر جوہر پر چھچھ نام
اُن کی پیدائش کی ترتیب کے مطابق کندہ کئے جائیں۔
11 یہ نام اُس طرح جوہروں پر کندہ کئے جائیں جس
طرح مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ پھر دونوں جوہر سونے
کے خانوں میں جڑ کر بالاپوش12 کی دو پٹیوں پر ایسے
لگانا کہ کندھوں پر آ میرےہارونجبجائیں۔ حضور
آئے گا تو جوہروں پر کے یہ نام اُس کندھوںکے پر ہوں
گے اور مجھے اسرائیلیوں کی یاد دلائیں گے۔
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خانےکےسونے13 بنانا خالصاور14 دوکیسونے

زنجـیریں جو ڈوری کی طرح ُگندھی ہوئی ہوں۔ پھر اِن
دو زنجـیروں کو سونے خانوںکے کے ساتھ لگانا۔

سینے کا کیسہ
15 سینے کے لئے کیسہ بنانا۔ اُس میں وہ پڑےقرعے

معلوممرضیمیریمعرفتکیجنرہیں کی گی۔جائے
ماہر کاری گر اُسے اُن ہی چیزوں سے بنائے جن سے
ہارون کا بالاپوش بنایا گیا ہے یعنی سونے اور نیلے،
ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان
سے۔ کپڑےجب16 کو ایک دفعہ تہہ کیا گیا ہو تو
کیسے کی لمبائی اور چوڑائی نو نو انچ ہو۔

17 اُس پر چار قطاروں میں جواہر جڑنا۔ ہر قطار
میں تین تین جوہر ہوں۔ پہلی قطار میں *لعل، †زبرجد
اور زمرد۔ دوسری18 میں فیروزہ، سنِگ حجر‡لاجورد
§القمر۔ 19 تیسری میں *زرقون، †عقیق اور یاقوِت
‡ارغوانی۔ 20 چوتھی میں §پکھراج، عقیِق *احمر اور
†یشب۔ ہر جوہر سونے کے خانے میں جڑا ہوا ہو۔
21 یہ بارہ جواہر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی نمائندگی
کرتے ایکایکہیں۔ جوہر ایکپر قبیلے کا نام کندہ
کیا جائے۔ یہ نام اُس طرح کندہ کئے طرحجسجائیں
مُہر کندہ کی جاتی ہے۔

22 سینے کے کیسے خالصپر سونے کی دو زنجـیریں
لگانا جو ڈوری کی طرح ُگندھی ہوئی ہوں۔ 23 اُنہیں
لگانے کے لئے کڑےدو بنا کر کیسے کے اوپر کے دو
کونوں پر لگانا۔ اب24 دونوں زنجـیریں اُن دو کڑوں سے
لگانا۔ 25 اُن بالاپوشسرےدوسرےکے کی کندھوں
والی پٹیوں کے دو خانوں کے ساتھ جوڑ دینا، پھر منے سا
کی طرف لگانا۔ 26 کیسے کے نچلے دو کونوں پر بھی
سونے کے کڑےدو لگانا۔ وہ بالاپوشاندر، طرفکی
لـگے ہوں۔ اب27 دو اَور کڑے بنا کر بالاپوش کی
پٹیوںوالیکندھوں پر لگانا۔ بھییہ منے لـگےطرفکیسا
لیکنہوں بالاپوشنیچے، پٹکےکے کے اوپر ہی۔ 28 سینے
کیسےکے کڑےنچلےکے نیلی ڈوری بالاپوشسے کے

اِن نچلے کڑوں کے ساتھ باندھے جائیں۔ یوں کیسہ پٹکے
کے اوپر اچھی طرح سینے کے ساتھ لگا رہے گا۔

ہارونبھیجب29 داخلمیںمقدِس ہو کےربکر
حضور آئے گا وہ اسرائیلی قبیلوں نامکے اپنے دل پر سینے
کے کیسے صورتکی میں ساتھ لے جائے گا۔ یوں وہ
قوم کی یاد دلاتا رہے گا۔

30 سینے دونوںمیںکیسےکے قرعے بنام اُوریم اور ُمیم ت
رکھے جائیں۔ وہ بھی مقدِس میں رب کے منے سا آتے
وقت ہارون کے دل پر ہوں۔ یوں جب ربہارون کے
حضور ہو گا تو رب کی مرضی پوچھنے کا وسیلہ ہمیشہ
اُس دلکے پر ہو گا۔

ہارون کا چوغہ
31 چوغہ بھی بُننا۔ وہ پوری طرح نیلے دھاگے سے

بنایا جائے۔ چوغے کو بالاپوش سے پہلے پہنا جائے۔
32 اُس کے گریبان کو بُنے ہوئے کالر سے مضبوط کیا
تاکہجائے وہ نہ نیلے،33پھٹے۔ ارغوانی رنگقرمزیاور
کے دھاگے سے انار بنا کر اُنہیں چوغے دامنکے میں لگا
دینا۔ اُن کے درمیان سونے کی گھنٹیاں لگانا۔ دامن34
میں انار اور باریگھنٹیاں باری لگانا۔

35 ہارون خدمت کرتے وقت ہمیشہ چوغہ پہنے۔
جب وہ مقدِس میں رب کے حضور آئے گا اور وہاں
نکلےسے گا تو گی۔دیںسنائیگھنٹیاں پھر مرےنہیںوہ
گا۔

ماتھے پر چھوٹی تختی، زیرجامہ اور پگڑی
خالص36 کیسونے تختی بنا کر اُس پر الفاظیہ کندہ

کرنا، رب’ کے لئے مخصوص و ‘مُقّدس۔ یہ الفاظ یوں
کندہ کئے جائیں جس طرح مُہر کندہ کی جاتی ہے۔
اُسے37 پگڑیسےڈورینیلی منےکے سا سےحصےوالے
لگایا جائے 38 تاکہ وہ ہارون کے ماتھے پر پڑی رہے۔
بھیجب وہ مقدِس میں جائے تو یہ تختی ساتھ جبہو۔
اسرائیلی اپنے نذرانے لا ربکر کے لئے مخصوص کریں
لیکن کسی غلطی کے باعث قصوروار ہوں تو اُن کا یہ
قصور ہارون پر منتقل ہو گا۔ اِس لئے یہ تختی ہر وقت

* 28:17 :لعل ایکیا قسم کا سرخ عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے جواہراتاکثر کے متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا ہے، اِس
لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ † 28:17 :زبرجد peridot ‡ 28:18 سنِگ :لاجورد lapis lazuli § 28:18 حجر :القمر
moonstone * 28:19 :زرقون hyacinth † 28:19 :عقیق agate ‡ 28:19 یاقوِت :ارغوانی amethyst § 28:20

:پکھراج topas * 28:20 عقیِق :احمر carnelian † 28:20 :یشب jasper



خروج 28:39 90 خروج 29:22

اُس کے ماتھے پر ہو تاکہ رب اسرائیلیوں کو قبول کر
لے۔

39 زیر جامے باریککو کتان سے بُننا اور اِس طرح
پگڑی بھی۔ پھر کمربند بنانا۔ اُس پر کڑھائی کا کام کیا
جائے۔

لباسباقی
ہارون40 کے بیٹوں کے لئے بھی زیر جامے، کمربند

اور یاں پگڑ بنانا تاکہ وہ پُروقار اور شاندار نظر آئیں۔ 41 یہ
سب اپنے بھائی ہارون اور اُس کے بیٹوں کو پہنانا۔ اُن
کے سروں پر تیل ُنڈیل ا کر اُنہیں مسح کرنا۔ یوں اُنہیں
اُن عُہدےکے پر مقرر کر کے میری خدمت کے لئے
مخصوص کرنا۔

42 اُن کے لئے کتان کے پاجامے بھی بنانا تاکہ وہ زیر
جامے کے نیچے ننگے نہ ہوں۔ اُن کی لمبائی کمر سے ران
تک ہو۔ جب43 بھی ہارون اور اُس کے بیٹے ملاقات
کے خیمے میں داخل ہوں تو اُنہیں یہ پاجامے پہننے ہیں۔
اِسی کمرےمُقّدساُنہیںجبطرح خدمتمیں کرنے
کے لئے قربان گاہ پاسکے آنا ہوتا ہے تو وہ یہ پہنیں،
ورنہ وہ قصوروار ٹھہر کر مر جائیں گے۔ یہ ہارون اور
اُس کی اولاد کے لئے ایک ابدی اصول ہے۔

29
اماموں مخصوصیتکی

1 اماموں کو مقدِس میں میری خدمت کے لئے
مخصوص کرنے کا یہ یقہ طر :ہے
ایک جوان بَیل اور دو بےعیب مینڈھے چن لینا۔

میدےبہترین2 تینسے قسم چیزیںکی پکانا میںجن خمیر
نہ ہو۔ پہلے، سادہ روٹی۔ دوسرے، تیلمیںجسروٹی
ڈالا گیا ہو۔ تیسرے، روٹی جس پر تیل لگایا گیا ہو۔
یہ3 ٹوکریچیزیں میں رکھ بَیلجوانکر اور دو مینڈھوں
کے ربساتھ پیشکو کرنا۔ 4 پھر ہارون اور اُس کے
بیٹوں ملاقاتکو دروازےکےخیمےکے پر لا غسلکر
کرانا۔ اِس5 کے بعد زیرجامہ، بالاپوشچوغہ، اور سینے
کا کیسہ لے کر ہارون کو بالاپوشپہنانا۔ کو اُس کے
مہارت سے بُنے ہوئے پٹکے کے یعے ذر باندھنا۔ 6 اُس
کے سر پر پگڑی باندھ کر اُس پر سونے مُقّدسکی تختی
لگانا۔ ہارون7 سرکے مسحپر ُنڈیلتیلکا ا کر مسحاُسے
کرنا۔

پھر8 اُس بیٹوںکے آگےکو لا 9پہنانا۔زیرجامہکر اُن
یاںکے پگڑ اور کمربند باندھنا۔ یوں تُو ہارون اور اُس کے
بیٹوں کو اُن منصبکے پر مقرر صرفکرنا۔ وہ اور اُن
کی اولاد ہمیشہ تک مقدِس میں میری خدمت رہیں۔کرتے

بَیل10 ملاقاتکو منےکےخیمےکے ہارونلانا۔سا
اور اُس کے بیٹے اُس سرکے پر اپنے ہاتھ رکھیں۔ اُسے11
خیمے کے دروازے کے منے سا رب کے حضور ذبح
بَیل12کرنا۔ اپنیکرلےکچھسےمیںخونکے اُنگلی سے
قربان گاہ کے سینگوں پر لگانا اور باقی خون قربان گاہ
کے پائے پر ُنڈیل ا دینا۔ یوں13 انتڑ پر کی تمام چربی، جوڑ
کلیجی اور دونوں گُردے اُن کی چربی سمیت لے کر
قربان گاہ پر جلا دینا۔ لیکن14 بَیل کے کھالگوشت،
اور یوں انتڑ کے گوبر کو خیمہ گاہ کے باہر جلا دینا۔ یہ
گناہ کی قربانی ہے۔

اِس15 کے بعد پہلے مینڈھے کو لے آنا۔ ہارون اور
اُس بیٹےکے اپنے ہاتھ مینڈھے سرکے پر رکھیں۔ اُسے16
ذبح کر کے اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر
چھڑکنا۔ 17 مینڈھے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اُس کی
یوں انتڑ اور پنڈلیوں دھونا۔کو پھر اُنہیں سر اور باقی ٹکڑوں
ساتھکے ملا کر پورے18 مینڈھے قربانکو گاہ پر جلا
دینا۔ جلنے والی یہ قربانی رب کے لئے بھسم ہونے والی
قربانی ہے، اور اُس کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

دوسرےاب19 مینڈھے کو آنا۔لے ہارون اور اُس
کے بیٹے اپنے ہاتھ مینڈھے سرکے پر رکھیں۔ اُس20 کو
ذبح کرنا۔ اُس کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون اور
اُس کے بیٹوں کے ہنے د کان کی لَو پر لگانا۔ اِسی طرح
اُنکوخون ہنےکے ہاتھد اور ہنے پاؤںد انگوٹھوںکے پر
بھی لگانا۔ باقی قربانخون گاہ پہلوؤںچارکے پر چھڑکنا۔
21 قربانخونجو گاہ پر پڑا اُسہے میں کچھسے لے کر
اور مسح کے تیل کے ساتھ ملا کر ہارون اور اُس کے
کپڑوں پر چھڑکنا۔ اِسی طرح اُس کے بیٹوں اور اُن کے
کپڑوں پر بھی چھڑکنا۔ یوں وہ اور اُس کے بیٹے خدمت
کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو جائیں گے۔

اِس22 مینڈھے یہمقصدخاصکا اورہارونکہہے
اُس کے بیٹوں کو مقدِس میں خدمت کرنے کا اختیار
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اور عُہدہ دیا جائے۔ مینڈھے کی چربی، دُم، یوں انتڑ پر
کی ساری چربی، جوڑ کلیجی، دونوں گُردے اُن کی
اورسمیتچربی الـگراندہنی ٹوکریاُس23ہے۔کرنی
میں سے جو رب کے حضور یعنی خیمے دروازےکے
پر پڑی ایکہے سادہ روٹی، ایک روٹی جس میں تیل
ڈالا گیا ہو ایکاور جسروٹی پر تیل لگایا گیا ہو نکالنا۔
24 مینڈھے الـگسے روٹیبےخمیریاورچیزیںگئیکی
ٹوکریکی کی یہ چیزیں لے کر ہارون اور اُس کے بیٹوں
ہاتھوںکے میں دینا، اور اُنہیںوہ ہلانے والی قربانی کے
طور پر رب کے منے سا ہلائیں۔ 25 پھر یہ چیزیں اُن سے
واپس لے بھسمکر والیہونے قربانی قربانساتھکے گاہ
پر دینا۔جلا لئےکےربیہ قربانیوالیجلنے اُساورہے،
کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

اب26 اُس مینڈھے کا سینہ لینا جس کی معرفت
ہارون کو اماِم اعظم کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سینے کو
بھی قربانیوالیہلانے طورکے منےکےربپر ہلانا۔سا
یہ سینہ قربانی کا تیرا حصہ ہو گا۔ یوں27 تجھے ہارون
اور اُس کے بیٹوں کی مخصوصیت کے لئے مستعمل
مینڈھے مخصوصٹکڑےکے مُقّدسو کرنے ہیں۔ اُس
کے سینے ربکو کے منے سا ہلانے والی قربانی طورکے
پر ہلایا جائے اور اُس کی ران کو اُٹھانے والی قربانی
کے طور پر اُٹھایا جائے۔ ہارون28 اور اُس کی اولاد کو
اسرائیلیوں طرفکی سے تکہمیشہ یہ ملنے کا ہے۔حق
بھیجب رباسرائیلی اپنیکو پیشقربانیاںکیسلامتی
کریں تو اماموں کو یہ ٹکڑےدو ملیں گے۔

فوتہارونجب29 ہو جائے گا تو اُس مُقّدسکے
لباس اُس کی اولاد میں سے اُس مرد کو دینے ہیں
جسے مسح کر کے ہارون کی جگہ مقرر کیا جائے گا۔
جو30 بیٹا اُس کی مقررجگہ کیا جائے اورگا میںمقدِس
خدمت کرنے کے لئے ملاقات کے خیمے میں آئے گا
وہ ساتلباسیہ تکدن پہنے رہے۔

31 جو مینڈھا ہارون اور اُس کے بیٹوں کی
مخصوصیت کے لئے ذبح کیا گیا ہے اُسے مُقّدس جگہ
پر اُبالنا ہے۔ 32 پھر ہارون اور اُس کے بیٹے ملاقات کے
خیمے کے دروازے پر مینڈھے کا گوشت اور ٹوکری
کی بےخمیری روٹیاں کھائیں۔ 33 وہ یہ چیزیں کھائیں
جن سے اُنہیں گناہوں کا کفارہ اور امام کا عُہدہ ملا

لیکنہے۔ کوئی اَور یہ نہ کھائے، کیونکہ مخصوصیہ
مُقّدسو ہیں۔ اور34 اگر اگلی تکصبح گوشتاِس یا
روٹی میں سے کچھ بچ جائے تو اُسے جلایا جائے۔ اُسے
کھانا منع ہے، کیونکہ مُقّدسوہ ہے۔

جب35 تُو ہارون اور اُس کے بیٹوں کو امام مقرر
کرے گا تو عین میری ہدایت پر عمل کرنا۔ یہ تقریب
سات تکدن منائی جائے۔ اِس36 کے دوران گناہ کی
قربانی کے طور پر ایکروزانہ جوان بَیل ذبح کرنا۔ اِس
سے تُو قربان گاہ کا کفارہ دے کر اُسے ہر طرح کی
ناپاکی کرےپاکسے گا۔ اِس کے علاوہ اُس پر مسح
تیلکا ُنڈیلنا۔ ا اِس میرےوہسے لئے مخصوص مُقّدسو
ہو جائے گا۔ سات37 دن تک قربان گاہ کا کفارہ
اورکرناصافپاکاُسےکردے تیلاُسے مخصوصسے
مُقّدسو کرنا۔ پھر قربان گاہ مُقّدسنہایت ہو گی۔ جو
بھی اُسے چھوئے مُقّدسومخصوصبھیوہگا ہو جائے
گا۔

روزمرہ کی قربانیاں
بھیڑدوکےسالایکایکروزانہ38 قربانبچےنرکے

گاہ پر جلا دینا، ایک39 کو صبح کے دوسرےوقت،
ہونےغروبکےسورجکو پہلے40بعد۔عینکے جانور
کے ساتھ ڈیڑھ کلو گرام بہترین پیشمیدہ کیا جائے جو
زیتونوںہوئےکوٹے ایککے تیللٹر ساتھکے ملایا گیا
ہو۔ َمے کی نذر کے طور ایکپر لٹر َمے بھی قربان گاہ پر
ُنڈیلنا۔ ا دوسرے41 جانور ساتھکے بھی غلہ اور َمے کی
یہ پیشنذریںدو ایسیجائیں۔کی قربانی کی ربخوشبو
کو پسند ہے۔

لازم42 ہے کہ آنے والی تمام نسلیں بھسم ہونے والی
یہ قربانی باقاعدگی سے مُقّدس خیمے کے دروازے پر
رب وہاںچڑھائیں۔حضورکے مَیں تم ملاسے کروں گا
اور تم سے ہم کلام ہوں گا۔ 43 وہاں مَیں اسرائیلیوں
سے بھی ملا کروں گا، اور وہ جگہ میرے جلال سے
مخصوص و مُقّدس ہو جائے گی۔ یوں44 مَیں ملاقات
کے خیمے اور قربان گاہ کو مخصوص کروں گا اور
ہارون اور اُس بیٹوںکے مخصوصکو کروں گا تاکہ وہ
اماموں حیثیتکی خدمتمیریسے کریں۔
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تب45 مَیں اسرائیلیوں کے درمیان رہوں گا اور اُن

کا خدا ہوں گا۔ 46 وہ جان لیں گے کہ مَیں رب اُن کا
خدا ہوں، کہ مَیں اُنہیں مصر سے نکال لایا تاکہ اُن کے
سکونتدرمیان کروں۔ ربمَیں اُن کا خدا ہوں۔

30
بخور جلانے کی قربان گاہ

1 لـکڑیکیکیکر قربانکی گاہ پرجسبنانا بخور جلایا
جائے۔ 2 وہ فٹڈیڑھ لمبی، اِتنی چوڑیہی اور تین فٹ
اونچی ہو۔ اُس میںکونوںچاروںکے نکلیںسینگسے
جو قربان گاہ کے ایکساتھ ٹکڑےہی سے بنائے گئے
ہوں۔ 3 اُس کی اوپر کی سطح، اُس کے چار پہلوؤں
اور اُس کے سینگوں پر خالص سونا چڑھانا۔ اوپر کی
سطح کے ارد گرد سونے کی جھالر ہو۔ 4 سونے کے
کڑےدو بنا کر اِنہیں اُس جھالر دوسرےایکنیچےکے
کے مقابل پہلوؤں پر لگانا۔ اِن کڑوں میں قربان گاہ کو
اُٹھانے کی یاں لـکڑ ڈالی جائیں گی۔ 5 یہ یاں لـکڑ کیکر کی
ہوں، اور اُن پر بھی سونا چڑھانا۔

6 اِس قربان گاہ کو خیمے مُقّدسکے کمرے میں
اُس پردے کے منے سا رکھنا جس کے پیچھے عہد کا
صندوق اور اُس کا ڈھکنا ہوں گے، وہ ڈھکنا جہاں مَیں
تجھ سے ملا کروں گا۔ ہارونجب7 ہر صبح شمع دان
چراغکے کرےتیار وقتاُس وہ اُس پر خوشبودار بخور
جلائے۔ سورج8 غروبکے ہونے کے بعد بھی جب
وہ دوبارہ چراغوں کی دیکھ بھال کرے گا تو وہ ساتھ
ساتھ بخور جلائے۔ ربیوں کے منے سا بخور متواتر جلتا
رہے۔ لازم ہے کہ بعد کی نسلیں بھی اِس اصول پر رہیں۔قائم

9 اِس قربان گاہ پر صرف جائز بخور استعمال کیا
جائے۔ اِس پر نہ تو جانوروں کی قربانیاں چڑھائی جائیں،
نہ غلہ یا َمے کی پیشنذریں کی جائیں۔ ہارون10 سال
ایکمیں اُسدفعہ کرے۔پاکاُسےکردےکفارہکا
اِس لئےکے قربانیاُسدنکےکفارےوہ خونکچھکا
سینگوں پر لگائے۔ یہ اصول بھی ابد تک قائم رہے۔ یہ
قربان ربگاہ کے لئے مُقّدسنہایت “ہے۔

شماریمردم پیسےکے
11 رب نے موسٰی سے کہا، 12 جب” بھی تُو

اسرائیلیوں کی مردم کرےشماری تو لازم ہے کہ جن

کا شمار کیا گیا ہو ربوہ کو اپنی جان کا فدیہ دیں تاکہ
اُن میں وبا نہ پھیلے۔ جسجس13 کا شمار کیا گیا ہو وہ
چاندی کے آدھے ِسکے کے برابر رقم اُٹھانے والی قربانی
کے طور پر دے۔ ِسکے کا وزن مقدِس کے ِسکوں کے
برابر ہو۔ یعنی چاندی کے ِسکے کا وزن 11 گرام ہو،
اِس لئے چھ گرام چاندی دینی ہے۔ جس14 کی بھی
سال20عمر یا اِس زائدسے ہو ربوہ یہکو رقم اُٹھانے
والی قربانی کے طور پر دے۔ 15 امیر اور غریب دونوں
اِتنا ہی دیں، کیونکہ یہی ربنذرانہ پیشکو سےکرنے
تمہاری جان کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ کفارے16 کی یہ
رقم ملاقات کے خیمے کی خدمت کے لئے استعمال
کرنا۔ پھر یہ ربنذرانہ کو یاد دلاتا رہے گا تمہاریکہ
جانوں کا کفارہ دیا گیا “ہے۔

دھونے حوضکا
رب17 نے موسٰی سے کہا، پیتل”18 کا ڈھانچا بنانا

جس پر پیتل کا حوض بنا کر رکھنا ہے۔ یہ حوض
دھونے کے لئے اُسےہے۔ ملاقاتمیںصحن خیمےکے
جانوروںاور قربانکیچڑھانےکو گاہ رکھدرمیانکے
کر پانی سے بھر دینا۔ 19 ہارون اور اُس کے بیٹے اپنے
ہاتھ پاؤں دھونے کے لئے اُس کا پانی استعمال کریں۔
ملاقات20 خیمےکے میں داخل ہونے پہلےسے ہی وہ
اپنے آپ کو دھوئیں ورنہ وہ مر جائیں گے۔ اِسی طرح
جب بھی وہ خیمے کے باہر کی قربان گاہ پر جانوروں
کی قربانیاں چڑھائیں 21 تو لازم ہے کہ پہلے ہاتھ پاؤں
دھو لیں، ورنہ وہ مر جائیں یہگے۔ اصول ہارون اور اُس
کی اولاد کے لئے تکہمیشہ قائم “رہے۔

مسح کا تیل
رب22 نے موسٰی سے کہا، 23 مسح” کے تیل کے

لئے عمدہ قسم کے مسالے استعمال کرنا۔ 6 کلو گرام
آِب مُر، 3 کلو گرام خوشبودار دارچینی، 3 کلو گرام
خوشبودار بید 24 اور 6 کلو گرام تیج پات۔ یہ چیزیں
مقدِس کے باٹوں حسابکے سے تول کر چار لٹر زیتون
کے تیل میں ڈالنا۔ سب25 کچھ ملا کر خوشبودار تیل
تیار کرنا۔ مُقّدسوہ ہے صرفاور اُس وقت استعمال
کیا جبجائے کوئی چیز میرےشخصیا لئے مخصوص
مُقّدسو کیا جائے۔
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سامان مسح کرنا یعنی خیمہ، عہد کا صندوق، 27 میز
اور اُس کا سامان، شمع دان اور اُس کا سامان، بخور
جلانے کی قربان گاہ، 28 جانوروں کو چڑھانے کی
قربان گاہ اور اُس کا سامان، دھونے اورحوضکا اُس
کا ڈھانچا۔ 29 یوں تُو یہ تمام مخصوصچیزیں و مُقّدس
کرے گا۔ اِس سے وہ مُقّدسنہایت ہو جائیں گی۔ جو
بھی اُنہیں چھوئے گا مُقّدسوہ ہو جائے گا۔

30 ہارون اور اُس کے بیٹوں کو بھی اِس تیل سے
مسح کرنا تاکہ مُقّدسوہ ہو میرےکر لئے امام کا کام
سرانجام دے سکیں۔ 31 اسرائیلیوں کو دےکہہ کہ
یہ تیل میرےتکہمیشہ لئے مخصوص و مُقّدس ہے۔
32 اِس لئے اِسے اپنے لئے استعمال نہ کرنا اور نہ اِس
ترکیب سے اپنے لئے تیل بنانا۔ یہ مخصوصتیل مُقّدسو
ہے اور تمہیں بھی اِسے یوں ٹھہرانا ہے۔ 33 جو اِس
ترکیب سے عام استعمال کے لئے تیل بناتا ہے یا کسی
شخصعام پر لگاتا ہے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا
“ہے۔

بخور کی قربانی
رب34 نے موسٰی سے کہا، بخور” اِس ترکیب سے

بنانا :ہے مصطکی، *اونِکا، بریجا اور خالص لُبان برابر
میںحصوںکے ملا35 کر خوشبودار بخور بنانا۔ عطرساز
کا یہ کام نمکین، خالص اور مُقّدس ہو۔ 36 اِس میں
سے پیسکچھ کر پاؤڈر بنانا اور ملاقات کے خیمے میں
عہد صندوقکے منےکے سا مَیںجہاںڈالنا تجھ ملاسے
کروں گا۔
اِس بخور ترینمُقّدسکو ترکیباِسی37ٹھہرانا۔ کے

مطابق اپنے لئے بخور نہ بنانا۔ رباِسے لئےکے مخصوص
مُقّدسو ٹھہرانا ہے۔ 38 بھیجو اپنے استعمالذاتی کے
لئے اِس قسم کا بخور بنائے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا
ڈالنا “ہے۔

31
بضلی ایل اُہلیاباور

1 ربپھر نے موسٰی سے کہا، مَیں”2 نے یہوداہ کے
قبیلے ایلبضلیکے اُوریبن بن حور چنکو لیا ہے تاکہ

وہ مُقّدس خیمے کی تعمیر میں راہنمائی کرے۔ مَیں3
روحالٰہیاُسےنے معمورسے کر سمجھحکمت،کے اور
تعمیر کے ہر کام کے لئے درکار دےعلم دیا ہے۔ 4 وہ
نقشے بنا کر اُن کے مطابق سونے، چاندی اور پیتل کی
چیزیں بنا سکتا ہے۔ 5 وہ جواہر کاٹکو کر جڑنے کی
قابلیت لـکڑیوہہے۔رکھتا تراشکو اُسکر مختلفسے
چیزیں بنا سکتا ہے۔ سارےبہتوہ اَور کاموں میں بھی
مہارت رکھتا ہے۔

ساتھ6 مَیںہی داننے قبیلےکے اُہلیابکے بن اخی
سمک کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہر کام میں اُس کی مدد
کرے۔ اِس کے علاوہ مَیں نے تمام سمجھ دار کاری
گروں مہارتکو دی ہے تاکہ سبوہ کچھ اُن ہدایات
کے مطابق بنا سکیں جو مَیں نے تجھے دی ہیں۔ 7 یعنی
ملاقات کا کفارےخیمہ، کے ڈھکنے سمیت عہد کا
صندوق اور خیمے کا سارا دوسرا سامان، 8 میز اور اُس
کا خالصسامان، سونے دانشمعکا اور اُس کا سامان،
بخور جلانے کی قربان گاہ، جانوروں9 کو چڑھانے کی
قربان گاہ اور اُس کا سامان، دھونے کا حوض اُس
ڈھانچے سمیت جس پر وہ رکھا جاتا ہے، 10 وہ لباس
جو ہارون اور اُس کے بیٹے مقدِس میں خدمت کرنے
کے لئے پہنتے ہیں، مسح11 کا تیل اور مقدِس کے لئے
خوشبودار بخور۔ یہ سب کچھ وہ ویسے ہی بنائیں جیسے
مَیں تجھےنے حکم دیا “ہے۔

سبت یعنی ہفتے کا دن
رب12 نے موسٰی سے کہا، 13 اسرائیلیوں” کو بتا

کہ ہر سبت کا دن ضرور مناؤ۔ کیونکہ سبت کا دن
ایک نمایاں نشان جانسےجسہے لیا جائے گا مَیںکہ
رب ہوں جو مخصوصتمہیں مُقّدسو کرتا ہوں۔ اور یہ
میرےنشان تمہارےاور درمیان نسل در نسل قائم رہے
گا۔ سبت14 کا دن ضرور منانا، کیونکہ وہ تمہارے
لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔ بھیجو اُس کی بےحرمتی
کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ جو بھی اِس دن
اُسےکرےکام اُس میںقومکی سے مٹایا چھ15جائے۔
دن کام کرنا، لیکن ساتواں دن آرام کا دن ہے۔ ربوہ
کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔

اسرائیلیوں16 کو حال میں اور مستقبل سبتمیں کا
دن ابدی عہد سمجھ کر منانا ہے۔ 17 وہ میرے اور

* 30:34 :اونِکا onycha (unguis odoratus)
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اسرائیلیوں کے درمیان ابدی نشان ہو گا۔ کیونکہ رب
نے چھ دن کے دوران آسمان و زمین کو بنایا جبکہ
ساتویں دن اُس نے آرام کیا اور تازہ دم ہو “گیا۔

شریعترب کی تختیاں دیتا ہے
کچھسبیہ18 موسٰی کو بتانے رببعدکے اُسےنے

سینا پہاڑ شریعتپر کی دو تختیاں دیں۔ الله نے خود پتھر
کی اِن تختیوں پر تمام باتیں لـکھی تھیں۔

32
سونے کا بچھڑا

پہاڑ1 لوگمیںدامنکے موسٰی انتظارکے میں رہے،
بہتلیکن دیر ہو ایکگئی۔ دن وہ ہارون گردکے جمع
ہو کر کہنے لـگے، آئیں،” ہمارے لئے دیوتا بنا دیں جو
ہمارے آگے آگے چلتے ہوئے ہماری راہنمائی کریں۔
کیونکہ کیا معلوم کہ اُس بندے موسٰی کو کیا ہوا ہے
جو ہمیں مصر نکالسے “لایا۔

جواب2 میں ہارون نے کہا، آپ” کی یاں، بیو بیٹے
اور بیٹیاں اپنی سونے کی بالیاں اُتار پاسمیرےکر لے
بالیاںاپنیلوگسب3“آئیں۔ اُتار اُتار ہارونکر پاسکے
آئےلے تو4 اُس یوراتیہنے ز لے کر دیا۔ڈھالبچھڑا
بچھڑے کو دیکھ لوگکر بول اُٹھے، اے” اسرائیل، یہ
تیرے دیوتا ہیں جو تجھے مصر نکالسے “لائے۔

جب5 ہارون نے یہ دیکھا تو اُس بچھڑےنے کے
منے سا قربان گاہ بنا کر اعلان کیا، کل” ہم رب کی
تعظیم میں عید منائیں “گے۔ 6 اگلے دن لوگ صبح
سویرے اُٹھے اور بھسم ہونے والی قربانیاں اور سلامتی
کی قربانیاں چڑھائیں۔ وہ کھانے پینے کے لئے بیٹھ گئے
اور پھر اُٹھ رنگکر رلیوں میں اپنے دل بہلانے لـگے۔

موسٰی اپنی قوم شفاعتکی کرتا ہے
7 اُس وقت رب نے موسٰی سے کہا، پہاڑ” سے اُتر

جنہیںلوگتیرےجا۔ تُو نکالسےمصر شرارتیںبڑیلایا
کر رہے ہیں۔ 8 وہ جلدیکتنی اُسسے راستے ہٹسے
گئے ہیں جس پر چلنے کے لئے مَیں نے اُنہیں حکم دیا
تھا۔ اُنہوں نے اپنے لئے ڈھالا ہوا بچھڑا بنا کر اُسے سجدہ
کیا ہے۔ اُنہوں نے اُسے پیشقربانیاں کر کے کہا اے’ہے، اسرائیل، تیرےیہ دیوتا ہیں۔ یہی تجھے مصر سے
نکال لائے “۔‘ہیں 9 الله نے موسٰی سے کہا، مَیں” نے

دیکھا ہے کہ یہ قوم بڑی ہٹ دھرم ہے۔ اب10 مجھے
روکنے کوششکی نہ کر۔ مَیں اُن پر اپنا غضب ُنڈیل ا کر
اُن کو رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا۔ اُن کی جگہ مَیں
تجھ بڑیایکسے قوم بنا دوں “گا۔

لیکن11 موسٰی رب،اے”کہا،نے تُو اپنی قوم پر اپنا
غصہ کیوں اُتارنا چاہتا ہے؟ تُو خود اپنی عظیم قدرت
سے اُسے مصر سے نکال لایا ہے۔ 12 مصری کیوں
کہیں، اسرائیلیوںرب’ صرفکو بُرےاِس مقصد سے
ہمارے ملـک سے نکال لے گیا ہے کہ اُنہیں پہاڑی
علاقے میں مار ڈالے اور یوں اُنہیں رُوئے زمین پر سے
؟‘مٹائے اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے دے اور اپنی قوم کے
ساتھ سلوکبُرا کرنے سے باز رہ۔ یاد13 رکھ کہ تُو نے
اپنے خادموں ابراہیم، اسحاق یعقوباور اپنیسے قَسمہی
کھا کر کہا تھا، تمہاریمَیں’ اولاد کی تعداد یوں بڑھاؤں
گا کہ وہ آسمان ستاروںکے کے برابر ہو جائے گی۔ مَیں
اُنہیں ملـکوہ دوں جسگا کا وعدہ مَیں نے کیا ہے،
اور وہ اُسے ہمیشہ کے لئے میراث میں پائیں “۔‘گے

14 موسٰی کے کہنے پر رب نے وہ نہیں کیا جس کا
اعلان اُس نے کر دیا تھا بلـکہ وہ اپنی قوم سے سلوکبُرا
کرنے سے باز رہا۔

بُت پرستی کے نتائج
15 موسٰی مُڑ کر پہاڑ سے اُترا۔ اُس کے ہاتھوں میں

شریعت دونوںکی تختیاں تھیں۔ اُن پر آگے پیچھے لـکھا گیا
تھا۔ 16 الله نے خود تختیوں کو بنا کر اُن پر اپنے احکام
کندہ کئے تھے۔

17 اُترتے اُترتے یشوع نے لوگوں کا شور سنا اور
موسٰی سے کہا، خیمہ” گاہ میں جنگ کا شور مچ رہا
“!ہے موسٰی18 جوابنے نہ”دیا، تو یہ فتح مندوں کے
نعرے ہیں، نہ شکست کھائے ہوؤں کی چیخ پکار۔
مجھے گانے والوں کی آواز دےسنائی رہی “ہے۔

جب19 وہ خیمہ گاہ نزدیککے پہنچا تو اُس نے
لوگوں کو سونے بچھڑےکے کے منے سا ناچتے ہوئے
دیکھا۔ بڑے غصے میں آ کر اُس نے تختیوں کو زمین
پر پٹخ دیا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پہاڑ کے دامن
میں گر گئیں۔ 20 موسٰی اسرائیلیوںنے کے بنائے ہوئے
بچھڑے کو جلا دیا۔ جو کچھ بچ گیا اُسے اُس پیسنے
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پیس کر پاؤڈر بنا ڈالا اور پاؤڈر پانی پر چھڑک کر
اسرائیلیوں کو پلا دیا۔

21 اُس نے ہارون سے پوچھا، اِن” لوگوں نے
تمہارے ساتھ کیا کِیا کہ تم اُنہیںنے بڑےایسے گناہ میں
پھنسا “دیا؟ 22 ہارون نے کہا، میرے” آقا۔ غصے نہ
آپہوں۔ خود جانتے ہیں کہ لوگیہ بدی پر ُلے ت ہتے ر
ہیں۔ اُنہوں23 نے مجھ سے کہا، ہمارے’ لئے دیوتا بنا
دیں ہمارےجو آگے آگے چلتے ہوئے ہماری راہنمائی
کریں۔ کیونکہ کیا معلوم بندےاُسکہ موسٰی کو کیا ہوا
ہے جو ہمیں مصر سے نکال ‘لایا۔ 24 اِس لئے مَیں نے
اُن کو بتایا، پاسکےجس’ سونے یوراتکے ز ہیں وہ
اُنہیں اُتار ‘لائے۔ جو کچھ اُنہوں نے مجھے دیا اُسے مَیں
آگنے میں پھینک دیا تو ہوتے ہوتے سونے کا یہ
بچھڑا نکل “آیا۔

25 موسٰی نے دیکھا لوگکہ بےقابو ہو گئے ہیں۔
ہارونکیونکہ اُنہیںنے چھوڑبےلگام دیا تھا، یوںاور وہ
اسرائیل دشمنوںکے کے لئے مذاق کا نشانہ بن گئے تھے۔
موسٰی26 خیمہ گاہ دروازےکے کھڑےپر ہو کر رببھیجو”بولا، کا بندہ پاسمیرےوہہے جواب“آئے۔
میں لاوی کے قبیلے کے لوگتمام اُس پاسکے جمع ہو
گئے۔ 27 پھر موسٰی نے اُن سے کہا، رب” اسرائیل کا
خدا فرماتا ہے، ہر’ ایک اپنی تلوار لے کر خیمہ گاہ
میں سے سرےایکگزرے۔ دروازےکے سے شروع
کر سرےدوسرےکے تکدروازےکے چلتے چلتے ہر
ملنے والے کو جان سے مار دو، چاہے وہ تمہارا بھائی،
دوست یا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر مُڑ کر مارتے
مارتے دروازےپہلے واپسپر آ “۔‘جاؤ

28 یوں لاو نے موسٰی کی ہدایت پر عمل کیا تو اُس
ًدن تقریبا 3,000 مرد ہلاک ہوئے۔ 29 یہ دیکھ کر
موسٰی نے یوں لاو سے کہا، آج” اپنے آپ کو مقدِس
ربمیں خدمتکی کرنے کے لئے مخصوص مُقّدسو
کرو، کیونکہ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں خلافکے لڑنے
کے لئے تیار تھے۔ اِس لئے رب تم کو آج برکت دے
“گا۔

اگلے30 دن موسٰی نے اسرائیلیوں باتسے کی، تم”
نے نہایت سنگین گناہ کیا ہے۔ توبھی مَیں رباب کے
پاس پہاڑ پر جا تمہارےمَیںشایدہوں۔رہا گناہ کفارہکا
“سکوں۔دے

چنانچہ31 موسٰی واپسپاسکےربنے جا کر ہائے،”کہا، اِس قوم نے نہایت سنگین گناہ کیا ہے۔ اُنہوں
نے اپنے لئے سونے کا دیوتا بنا لیا۔ 32 مہربانی کر کے
اُنہیں معاف کر۔ لیکن اگر تُو اُنہیں معاف نہ کرے تو
پھر مجھے بھی اپنی کتاباُس میں سے میںجسدےمٹا
تُو نے اپنے لوگوں کے نام درج کئے “ہیں۔ رب33 نے
جواب اُسصرفمَیں”دیا، کو کتاباپنی میں سے مٹاتا
ہوں جو میرا گناہ کرتا ہے۔ اب34 جا، لوگوں کو اُس
جگہ لے جسچل کا ذکر مَیں نے کیا ہے۔ میرا فرشتہ
تیرے آگے آگے چلے گا۔ لیکن جب سزا کا مقررہ دن
آئے تبگا مَیں اُنہیں سزا دوں “گا۔

35 ربپھر اسرائیلیوںنے درمیانکے وبا پھیلنے دی،
اِس لئے کہ اُنہوں نے بچھڑےاُس کی پوجا کی تھی جو
ہارون نے بنایا تھا۔

33
رب1 نے موسٰی سے کہا، اِس” جگہ سے روانہ ہو

جا۔ اُن لوگوں کو لے کر جن کو تُو مصر سے نکال لایا
ہے اُس ملـک کو جا جس کا وعدہ مَیں نے ابراہیم،
اسحاق اور یعقوب سے کیا ہے۔ اُن ہی سے مَیں نے قَسم
کھا کر کہا تھا، مَیں’ یہ ملـک تمہاری اولاد کو دوں
‘گا۔ 2 مَیں تیرے آگے آگے فرشتہ بھیج کر کنعانی،
اموری، ِحتّی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی اقوام کو اُس
ملـک نکالسے گا۔دوں اُٹھ،3 ملـکاُس کو جہاںجا
دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔ لیکن مَیں ساتھ نہیں
جاؤں گا۔ تم اِتنے ہٹ دھرم ہو کہ اگر مَیں ساتھ جاؤں
تو خطرہ ہے تمہیںکہ وہاں پہنچنے پہلےسے ہی برباد “دوں۔کر

جب4 اسرائیلیوں نے یہ سخت الفاظ سنے تو وہ ماتم
کرنے لـگے۔ کسی بھینے اپنے یور ز نہ پہنے، 5 کیونکہ
رب نے موسٰی سے کہا تھا، اسرائیلیوں” کو بتا کہ تم
ہٹ دھرم ہو۔ اگر مَیں ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ
چلوں تو خطرہ ہے مَیںکہ تمہیں تباہ کر ابدوں۔ اپنے
یورات ز اُتار ڈالو۔ پھر مَیں فیصلہ کروں گا تمہارےکہ
ساتھ کیا کِیا “جائے۔

6 اِن الفاظ پر اسرائیلیوں حوربنے یعنی سینا پہاڑ پر
اپنے یور ز اُتار دیئے۔
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ملاقات کا خیمہ
موسٰیوقتاُس7 فاصلےکچھاُسےکرلےخیمہنے پر

خیمہ گاہ کے باہر لگا دیا۔ اُس اُسنے کا نام ملاقات’
کا ‘خیمہ رکھا۔ جو بھی رب کی مرضی یافت در کرنا
چاہتا وہ خیمہ گاہ سے نکل کر وہاں جاتا۔ بھیجب8
موسٰی خیمہ گاہ نکلسے کر وہاں جاتا تو لوگتمام اپنے
خیموں کے دروازوں کھڑےپر ہو کر موسٰی کے پیچھے
دیکھنے لـگتے۔ اُس کے ملاقات کے خیمے میں اوجھل
تکہونے وہ اُسے دیکھتے ہتے۔ ر

9 موسٰی کے خیمے میں داخل ہونے پر بادل کا
ستون اُتر کر خیمے کے دروازے پر ٹھہر جاتا۔ جتنی
ربتکدیر موسٰی سے باتیں کرتا اُتنی تکدیر وہ وہاں
ٹھہرا رہتا۔ جب10 اسرائیلی ملاقات کے خیمے کے
دروازے پر بادل کا ستون دیکھتے تو وہ اپنے اپنے خیمے
دروازےکے پر کھڑے ہو کر سجدہ کرتے۔ رب11
موسٰی سے برُو رُو باتیں کرتا تھا، شخصایسے کی طرح جو
دوستاپنے باتیںسے کرتا اِسہے۔ کے بعد موسٰی نکل
کر خیمہ گاہ کو واپس چلا جاتا۔ لیکن اُس کا جوان
مددگار یشوع بن نون خیمے کو نہیں چھوڑتا تھا۔

ربموسٰی کا جلال دیکھتا ہے
12 موسٰی دیکھ،”کہا،سےربنے تُو مجھ سے کہتا

آیا ہے کہ اِس قوم کو کنعان لے لیکنچل۔ میرےتُو
کسساتھ کو بھیجے گا؟ تُو تکابنے یہ بات مجھے
نہیں بتائی حالانکہ تُو نے کہا ہے، مَیں’ تجھے بنام جانتا
تجھےہوں، حاصلکرممیرا 13‘ہے۔ہوا واقعیمجھےاگر
تیرا کرم حاصل ہے تو مجھے اپنے راستے دکھا تاکہ مَیں
تجھے جان لوں اور تیرا کرم مجھے حاصل ہوتا رہے۔ اِس
بات کا خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی اُمّت “ہے۔

رب14 جوابنے دیا، مَیں” تیرےخود ساتھ چلوں
گا اور تجھے آرام دوں “گا۔ 15 موسٰی نے کہا، اگر” تُو
چلےنہیںساتھخود گا تو پھر یہاںہمیں روانہسے نہ کرنا۔
16 اگر ہمارےتُو ساتھ نہ جائے طرحکستو پتا چلے گا
کہ مجھے اور تیری قوم کو تیرا کرم حاصل ہوا ہے؟ ہم
صرف اِسی وجہ سے دنیا کی دیگر قوموں الـگسے اور
ممتاز “ہیں۔

موسٰینےرب17 تیریمَیں”کہا،سے درخواستیہ
بھی پوری کروں گا، کیونکہ تجھے میرا کرم حاصل ہوا
ہے اور مَیں تجھے بنام جانتا “ہوں۔

18 پھر موسٰی بولا، براہِ” کرم مجھے اپنا جلال “دکھا۔
رب19 نے جواب دیا، مَیں” اپنی پوری بھلائی تیرے
منے سا سے گزرنے دوں گا اور تیرے منے سا ہی اپنے
نام رب کا اعلان کروں گا۔ مَیں جس پر مہربان ہونا
چاہوں اُس پر مہربان ہوتا ہوں، اور جس پر رحم کرنا
چاہوں اُس پر رحم کرتا ہوں۔ 20 لیکن تُو میرا چہرہ
نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جو بھی میرا چہرہ دیکھے وہ
زندہ نہیں رہ “سکتا۔ 21 پھر رب نے فرمایا، دیکھ،”
ایکپاسمیرے جگہ ہے۔ وہاں کی چٹان پر کھڑا ہو
جا۔ جب22 میرا جلال وہاں سے گزرے گا تو مَیں
تجھے چٹان میںشگافایککے رکھوں گا اور اپنا ہاتھ
تیرے اوپر پھیلاؤں گا تاکہ میرےتُو گزرنے دورانکے
محفوظ رہے۔ اِس23 کے بعد مَیں اپنا ہاتھ ہٹاؤں گا اور
تُو میرے پیچھے دیکھ سکے گا۔ لیکن میرا چہرہ دیکھا
نہیں جا “سکتا۔

34
پتھر کی نئی تختیاں

رب1 نے موسٰی سے کہا، اپنے” لئے پتھر کی دو
تراشتختیاں لے پہلیجو دو مانندکی ہوں۔ پھر مَیں اُن پر
الفاظوہ لـکھوں گا پہلیجو تختیوں پر لـکھے تھے جنہیں تُو
پٹخنے دیا تھا۔ تیارتکصبح2 ہو کر سینا پہاڑ پر چڑھنا۔
چوٹی میرےپر منے سا کھڑا ہو جا۔ تیرے3 ساتھ کوئی
بھی نہ آئے بلـکہ پورے پہاڑ پر کوئی اَور شخص نظر نہ
تکیہاںآئے، یاںکہ بکر بھیڑ بھیگائےبَیلاور پہاڑ کے
دامن میں نہ “چریں۔

4 چنانچہ موسٰی نے دو تختیاں تراش لیں جو پہلی کی
مانند تھیں۔ پھر وہ سویرےصبح اُٹھ کر سینا پہاڑ پر چڑھ
اُسےنےربطرحجسگیا حکم تھا۔دیا اُس ہاتھوںکے
میں پتھر کی دونوں تختیاں تھیں۔ وہجب5 چوٹی پر پہنچا
تو رب بادل میں اُتر آیا اور اُس کے پاس کھڑے ہو
کر اپنے نام رب کا اعلان کیا۔ 6 موسٰی کے منے سا سے
گزرتے ہوئے اُس نے پکارا، رب،” رب، رحیم اور
مہربان خدا۔ تحمل، شفقت اور وفا سے بھرپور۔ 7 وہ
ہزاروں پر اپنی شفقت قائم رکھتا اور لوگوں کا قصور،
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نافرمانی اور گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن وہ ایکہر کو
اُس مناسبکی سزا بھی دیتا والدینجبہے۔ گناہ کریں
تو اُن کی اولاد تیسریبھیکو اور تکپشتچوتھی سزا
کے نتائج بھگتنے پڑیں “گے۔

8 موسٰی نے جلدی جھکسے کر سجدہ کیا۔ 9 اُس
نے کہا، اے” رب، اگر مجھ پر تیرا کرم ہو ہمارےتو
ساتھ بےشکچل۔ یہ قوم ہٹ دھرم ہے، توبھی ہمارا
قصور اور گناہ معاف کر اور دےبخش کہ ہم دوبارہ
تیرے ہی بن “جائیں۔

10 تب رب نے کہا، مَیں” تمہارے ساتھ عہد
باندھوں تیریگا۔ قوم کے منے سا مَیںہی معجزےایسے
کروں گا تکابجو دنیا بھر بھیکسیکی قوم میں نہیں
پوریگئے۔کئے درمیانکےجسقوم تُو رہتا ربہے کا
دیکھےکام گی اور اُس سے ڈر جائے گی تیرےمَیںجو
ساتھ کروں گا۔ 11 جو احکام آجمَیں دیتا ہوں اُن پر عمل
کرتا رہ۔ مَیں اموری، کنعانی، ِحتّی، فرِزّی، ِحوّی اور
یبوسی اقوام کو تیرے آگے آگے ملـک سے نکال دوں
گا۔ 12 خبردار، جو ملـکاُس میں ہتے ر ہیں جہاں تُو
جا رہا اُنہے نہعہدسے باندھنا۔ ورنہ تیرےوہ درمیان
ہتے ر گناہوںتجھےہوئے میں پھنساتے رہیں گے۔ 13 اُن
کی قربان گاہیں ڈھا دینا، اُن کے بُتوں کے ٹکڑےستون
ٹکڑے کر دینا اور اُن یسیرتدیویکی کے کاٹکھمبے
ڈالنا۔

کسی14 اَور معبود پرستشکی نہ کرنا، ربکیونکہ
کا نام غیور ہے، الله غیرت مند ہے۔ 15 خبردار، اُس
ملـک کے باشندوں سے عہد نہ کرنا، کیونکہ تیرے
درمیان ہتے ر ہوئے بھی وہ اپنے معبودوں کی پیروی کر
کے زنا کریں گے اور اُنہیں قربانیاں چڑھائیں گے۔ آخرکار
وہ تجھے بھی اپنی قربانیوں میں شرکت کی دعوت دیں
گے۔ خطرہ16 کہہے تُو اُن بیٹیوںکی کا اپنے بیٹوں کے
ساتھ رشتہ باندھے۔ جبپھر یہ اپنے معبودوں پیرویکی
کر کے زنا کریں گی تو اُن سببکے تیرےسے بیٹے بھی
اُن پیرویکی کرنے لـگیں گے۔

17 اپنے لئے دیوتا نہ ڈھالنا۔
سالانہ عیدیں

ابیبمنانا۔عیدکیروٹیبےخمیری18 میں*مہینےکے
سات تیریتکدن روٹی میں خمیر نہ طرحجسہو مَیں
نے حکم دیا اِسکیونکہہے۔ مہینے میں تُو مصر نکلا۔سے

19 ہر پہلوٹھا میرا ہے۔ تیرے مال مویشیوں کا ہر
پہلوٹھا میرا ہے، چاہے بچھڑا ہو یا لیلا۔ لیکن20 پہلوٹھے
عوضکےگدھے بھیڑ دینا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اُس کی
گردن توڑ ڈالنا۔ اپنے پہلوٹھے بیٹوں کے لئے بھی عوضی
دینا۔ پاسمیرےکوئی خالی ہاتھ نہ آئے۔

آرامدنساتویںلیکنکرنا،کاجکامدنچھ21 کرنا۔
ہلخواہ ہوچلانا آرامدنساتویںتوبھیہوکاٹنیفصلیا
کرنا۔

22 گندم کی فصل کی کٹائی کی †عید اُس وقت منانا
جب تُو گیہوں کی پہلی فصل کاٹے گا۔ انگور اور پھل
اختتامکےسالاسرائیلیعیدکیکرنےجمع پر ہے۔منانی
23 لازم ہے تیرےکہ تمام مرد سال میں تین ربمرتبہ
قادرِ مطلق کے منے سا جو اسرائیل کا خدا ہے حاضر
ہوں۔ تیرےمَیں24 آگے قوموںآگے ملـککو نکالسے
دوں گا اور تیری سرحدیں بڑھاتا جاؤں گا۔ پھر جب تُو
سال میں تین مرتبہ رب اپنے خدا کے حضور آئے گا تو
کوئی ملـکتیرےبھی کا لالچ کرےنہیں گا۔

جانورکسیتُوجب25 کو ذبح کر قربانیکے طورکے
پر پیش کرتا ہے تو اُس کے خون کے ساتھ ایسی روٹی
پیش نہ میںجسکرنا خمیر ہو۔ فسحعیدِ کی قربانی سے
اگلی تکصبح کچھ باقی نہ رہے۔

26 اپنی زمین کی پہلی پیداوار میں سے بہترین حصہ
رب اپنے خدا کے گھر میں لے آنا۔
بکری یا بھیڑ کے بچے کو اُس کی ماں کے دودھ میں

نہ “پکانا۔
موسٰی چہرےکے چمکپر

رب27 نے موسٰی سے کہا، یہ” تمام باتیں لـکھ لے،
کیونکہ یہ اُس عہد کی بنیاد ہیں جو مَیں تیرےنے اور
اسرائیل کے ساتھ باندھا “ہے۔

28 چالیسموسٰی دن راتچالیساور ربوہیں کے
دوراناِسرہا۔حضور نہ اُس کچھنے نہکھایا پیا۔ اُس
نے پتھر کی تختیوں پر عہد دسکے احکام لـکھے۔

* 34:18 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر † 34:22 فصل کی کٹائی کی :عید ستمبر تا اکتوبر۔
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29 اِس کے بعد موسٰی شریعت کی دونوں تختیوں کو

ہاتھ میں لئے ہوئے سینا پہاڑ اُترا۔سے اُس چہرےکے
کی چمکِجلد رہی تھی، کیونکہ اُس ربنے باتسے
کی تھی۔ لیکن اُسے خود اِس کا علم نہیں تھا۔ جب30
ہارون اور تمام اسرائیلیوں نے دیکھا کہ موسٰی کا چہرہ
چمک رہا ہے تو وہ اُس کے پاس آنے سے ڈر گئے۔
لیکن31 اُس اُنہیںنے بُلایا تو ہارون جماعتاور تمامکے
سردار اُس پاسکے آئے، اور اُس نے اُن باتسے کی۔
32 بعد میں باقی اسرائیلی بھی آئے، اور موسٰی نے اُنہیں
تمام احکام سنائے جو رب نے اُسے کوہِ سینا پر تھے۔دیئے

کچھسبیہ33 کہنے بعدکے موسٰی نے چہرےاپنے
بھیجب34لیا۔ڈالنقابپر باتسےربوہ کےکرنے
لئے ملاقات کے خیمے میں جاتا نقابتو کو خیمے سے
نکلتے تکوقت اُتار لیتا۔ اور جب وہ نکل کر اسرائیلیوں
ربکو سے ملے ہوئے احکام سناتا 35 تو وہ دیکھتے کہ
اُس چہرےکے کی چمکِجلد رہی اِسہے۔ کے بعد
موسٰی نقابدوبارہ کو چہرےاپنے پر ڈال لیتا، اور وہ
چہرےتکوقتاُس پر تکجبرہتا ربموسٰی سے
بات کرنے کے لئے ملاقات خیمےکے میں نہ جاتا تھا۔

35
سبت کا دن

1 موسٰی نے اسرائیل کی پوری جماعت کو اکٹھا کر
کے کہا، رب” نے تم کو یہ حکم دیئے :ہیں چھ2 دن
کاجکام کیا لیکنجائے، مخصوصدنساتواں مُقّدسو
ہو۔ ربوہ کے لئے آرام سبتکا بھیجوہے۔ اِس دن
اُسےکرےکام ہفتے3جائے۔دیموتسزائے دنکے
اپنے تمام گھروں تکآگمیں نہ “جلانا۔

ملاقات خیمےکے کے لئے سامان
4 موسٰی نے اسرائیل کی پوری جماعت سے رب”کہا، ہدایتنے دی ہے 5 کہ جو تمہارےکچھ پاس

میںاُسہے ہدیئےسے لا اُٹھانےکوربکر والی قربانی
طورکے دیناسےخوشیدلیبھیجوکرو۔پیشپر چاہے
وہ اِن چیزوں میں سے :دےکچھ سونا، چاندی، پیتل؛
6 نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا، باریک
کتان، بکری کے بال، 7 مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی

تخسکھالیں، کی کھالیں، کیکر کی لـکڑی، 8 شمع دان
کے لئے زیتون کا تیل، مسح کرنے کے لئے تیل اور
خوشبودار بخور کے لئے مسالے، 9 عقیِق احمر اور دیگر
جواہر جو اماِم اعظم بالاپوشکے اور سینے کے کیسے
جڑےمیں جائیں گے۔

10 تم میں سے جتنے ماہر کاری گر ہیں وہ آ کر وہ
بنائیںکچھ ربجو نے فرمایا یعنی11 خیمہ اور غلافوہ
جو اُس کے اوپر لگائے جائیں گے، ہکیں، دیواروں کے
تختے، شہتیر، ستون اور پائے، 12 عہد کا صندوق، اُسے
اُٹھانے کی یاں، لـکڑ اُس کفارےکے کا مُقّدسڈھکنا،
کمرےترین دروازےکے کا پردہ، روٹیوںمخصوص13
کی میز، اُسے اُٹھانے کی یاں، لـکڑ اُس کا سارا سامان اور
روٹیاں، شمع14 دان اور اُس پر رکھنے کے چراغ اُس کے
سامان سمیت، شمع دان کے لئے تیل، 15 بخور جلانے
کی قربان گاہ، اُسے اُٹھانے کی یاں، لـکڑ مسح کا تیل،
خوشبودار بخور، مُقّدس خیمے دروازےکے کا پردہ،
16 جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ، اُس کا پیتل
کا جنگلا، اُسے اُٹھانے کی یاں لـکڑ اور باقی سارا سامان،
دھونے حوضکا اور وہ ڈھانچا جس پر حوض رکھا
جاتا ہے، چاردیواری17 پردےکے اُن کھمبوںکے اور
پائیوں سمیت، صحن دروازےکے کا پردہ، خیمے18 اور
چاردیواری کی میخیں اور رسّے، اور19 لباسمُقّدسوہ
جو ہارون اور اُس کے بیٹے مقدِس میں خدمت کرنے
کے لئے پہنتے “ہیں۔

20 یہ سن کر اسرائیل کی پوری جماعت موسٰی کے
پاس سے چلی گئی۔ 21 اور جو جو دلی خوشی سے
دینا چاہتا تھا وہ ملاقات کے خیمے، اُس کے سامان یا
اماموں کپڑوںکے لئےکے ہدیہکوئی لے واپسکر آیا۔
رب22 کے ہدیئے کے لئے مرد اور خواتین دلی خوشی
سے اپنے سونے یوراتکے ًز مثلا جڑاؤ پِنیں، بالیاں اور
چھلے لے آئے۔ جسجس23 پاسکے درکار چیزوں
میں کچھسے تھا وہ اُسے موسٰی پاسکے لے آیا یعنی نیلے،
قرمزی اور رنگارغوانی کا باریکدھاگا، کتان، بکری
کے بال، مینڈھوں سرخکی رنگی ہوئی کھالیں تخساور
کی کھالیں۔ 24 چاندی، پیتل اور کیکر کی لـکڑی بھی
ہدیئے طورکے پر لائی گئی۔ اور25 عورتیںجتنی کاتنے
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میں تھیںماہر اپنیوہ آئیںلےچیزیںہوئیکاتی یعنی نیلے،
قرمزی اور ارغوانی رنگ کا دھاگا اور باریک کتان۔
اِسی26 طرح جو جو عورت بکری کے بال کاتنے میں
ماہر تھی اور دلی خوشی سے مقدِس کے لئے کام کرنا
چاہتی تھی وہ کاتیہ کر لے آئی۔ 27 سردار عقیِق احمر
اور دیگر جواہر لے آئے جو اماِم اعظم بالاپوشکے اور
سینے کے کیسے کے لئے درکار تھے۔ 28 وہ شمع دان،
مسح کے تیل اور خوشبودار بخور کے لئے مسالے اور
زیتون کا تیل بھی لے آئے۔

29 یوں اسرائیل کے تمام مرد اور خواتین جو دلی
ربسےخوشی کچھکو دینا ہتے تھےچا سارےاُس کام
کے لئے ہدیئے لے آئے ربجو نے موسٰی معرفتکی
کرنے کو کہا تھا۔

بضلی ایل اُہلیاباور
30 پھر موسٰی نے اسرائیلیوں سے کہا، رب” نے

یہوداہ کے قبیلے کے بضلی ایل بن اُوری بن حور کو چن
لیا ہے۔ 31 اُس نے اُسے الٰہی روح سے معمور کر کے
حکمت، سمجھ اور تعمیر کے ہر کام کے لئے درکار علم
دے دیا ہے۔ 32 وہ نقشے بنا کر اُن کے مطابق سونے،
چاندی اور پیتل کی چیزیں بنا سکتا ہے۔ 33 وہ جواہر
کاٹکو کر جڑنے قابلیتکی رکھتا ہے۔ لـکڑیوہ کو
تراش کر اُس سے مختلف چیزیں بنا سکتا ہے۔ وہ بہت
سارے اَور کاموں میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ ساتھ34
ربہی نے اُسے اور دان کے قبیلے اُہلیابکے بن اخی
سمک کو دوسروں کو سکھانے کی قابلیت بھی دی
ہے۔ 35 اُس نے اُنہیں وہ مہارت اور حکمت دی ہے
جو ہر کام کے لئے درکار ہے یعنی کاری گری کے ہر
کام کے لئے، کڑھائی کے کام کے لئے، نیلے، ارغوانی
اور رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور کتان سے کپڑا
بنانے کے لئے اور بُنائی کامکے لئے۔کے وہ کاریماہر
گر ہیں اور نقشے بھی بنا سکتے ہیں۔

36
1 لازم ہے کہ بضلی ایل، اُہلیاب اور باقی کاری گر

جن ربکو نے مقدِس کی تعمیر کے لئے حکمت اور
دیسمجھ عینکچھسبہے ہدایاتاُن بنائیںمطابقکے
ربجو دینے “ہیں۔

اسرائیلی دلی خوشی سے دیتے ہیں
2 موسٰی نے بضلی ایل اُہلیاباور کو بُلایا۔ ساتھ ہی

اُس نے ہر اُس کاری گر کو بھی بُلایا ربجسے نے
مقدِس کی تعمیر کے لئے حکمت تھیدیمہارتاور اور
سےخوشیجو آنا اور یہ کام کرنا تھا۔چاہتا اُنہیں3 موسٰی
تمامسے ملےہدیئے اسرائیلیجو کیمقدِس تعمیر لئےکے
لائے تھے۔
اِس کے بعد بھی لوگ روز بہ روز صبح کے وقت

ہدیئے لاتے رہے۔ 4 آخرکار تمام کاری گر جو مقدِس
بنانے میںکامکے لـگے تھے اپنا کام چھوڑ کر موسٰی کے
پاس آئے۔ 5 اُنہوں نے کہا، لوگ” حد سے یادہ ز لا
رہے جسہیں۔ کام کا ربحکم نے دیا ہے اُس کے
لئے اِتنے سامان کی ضرورت نہیں “ہے۔ تب6 موسٰی
نے پوری خیمہ گاہ میں اعلان کروا دیا کہ کوئی مرد
عورتیا مقدِس کی تعمیر کے لئے اب کچھ نہ لائے۔
یوں اُنہیں مزید چیزیں لانے سے روکا گیا، 7 کیونکہ

کام کے لئے ضرورتسامان سے یادہ ز ہو گیا تھا۔
ملاقات کا خیمہ

8 جو کاری گر مہارت رکھتے تھے اُنہوں نے خیمے
کو بنایا۔ اُنہوں نے باریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور
قرمزی دھاگے پردےدسسے بنائے۔ پردوں پر کسی
ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کروبی فرشتوں
کا ڈیزائن بنایا گیا۔ 9 ہر پردے کی لمبائی 42 فٹ اور
چوڑائی فٹ6 تھی۔ 10 پانچ پردوں کے لمبے ایکحاشئے
دوسرے کے جوڑےساتھ گئے اور اِسی طرح باقی پانچ
بھی۔ یوں ٹکڑےبڑےدو بن گئے۔ دونوں11 ٹکڑوں کو
دوسرےایک کے ساتھ ملانے کے لئے اُنہوں نے نیلے
دھاگے بنائے۔حلقےکے حلقےیہ ٹکڑےہر فٹ42کے
والے ایک کنارے پر لگائے گئے، ٹکڑےایک12 کے
حاشئے پر 50 حلقے دوسرےاور پر بھی اُتنے ہی حلقے۔
اِن حاشیوںدو دوسرےایکحلقےکے کے منے آ منے سا
تھے۔ 13 پھر بضلی ایل نے سونے ہکیں50کی بنا کر اُن
سے منے آ منے سا حلقوںکے دوسرےایککو ساتھکے
ملایا۔ یوں دونوں ٹکڑوں کے جوڑنے سے خیمہ بن گیا۔

اُس14 بکرینے بالوںکے پردے11بھیسے بنائے
جنہیں کپڑے والے خیمے کے اوپر رکھنا تھا۔ 15 ہر
پردے کی فٹ45لمبائی اور تھی۔فٹ6چوڑائی 16 پانچ
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پردوں کے لمبے دوسرےایکحاشئے کے جوڑےساتھ
گئے اور اِس طرح باقی چھ بھی۔ 17 اِن دونوں ٹکڑوں کو
ملانے کے لئے اُس نے ٹکڑےہر کے فٹ45 والے
کنارےایک پر پچاسپچاس حلقے لگائے۔ 18 پھر پیتل
کی 50 ہکیں بنا کر اُس دونوںنے حصے ملائے۔

ایک19 دوسرے کے اوپر کے دونوں خیموں کی
حفاظت کے لئے بضلی ایل نے دو اَور غلاف بنائے۔
بکری کے بالوں کے خیمے پر رکھنے کے لئے اُس نے
مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں جوڑ دیں اور اُس
کے اوپر رکھنے کے لئے تخس کی کھالیں ملائیں۔

اِس20 اُسبعدکے لـکڑیکیکیکرنے تختےکے بنائے
جو خیمے کی دیواروں کا کام دیتے تھے۔ 21 ہر تختے کی
اونچائی تھیفٹ15 اور چوڑائی سوا دو فٹ۔ 22 ہر تختے
کے نیچے دو دو چولیں تھیں۔ اِن چولوں سے ہر تختے کو
اُس کے پائیوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا تاکہ تختہ کھڑا
رہے۔ خیمے23 کی جنوبی دیوار کے لئے 20 تختے بنائے
گئے 24 اور ساتھ ہی چاندی کے 40 پائے بھی جن پر
کھڑےتختے کئے جاتے تھے۔ ہر تختے کے نیچے دو پائے
تھے، اور ہر پائے میں ایک چول لـگتی تھی۔ اِسی25
طرح خیمے کی شمالی دیوار کے لئے بھی 20 تختے بنائے
گئے 26 اور ساتھ چاندیہی کے 40 پائے جو تختوں کو
لئےکےکرنےکھڑا تھے۔ ہر تختے نیچےکے دو پائے تھے۔
27 خیمے کی پچھلی یعنی مغربی دیوار کے لئے چھ تختے
بنائے گئے۔ 28 اِس دیوار کو شمالی اور جنوبی دیواروں
کے ساتھ جوڑنے کے لئے کونے والے دو تختے بنائے
گئے۔ 29 اِن دو تختوں میں نیچے سے لے کر تکاوپر کونا
تھا ایکتاکہ سے شمالی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ جُڑ
جائے اور دوسرے سے جنوبی دیوار مغربی دیوار کے
ساتھ۔ اِن کے اوپر کے سرے کڑوں سے مضبوط کئے
گئے۔ یوں30 پچھلے یعنی مغربی تختوں کی پوری تعداد 8
تھی اور اِن کے لئے چاندی پائیوںکے کی تعداد 16، ہر
تختے نیچےکے دو پائے۔

31-32 پھر بضلی ایل نے کیکر کی لـکڑی کے شہتیر
دیواروںتینوںبنائے، لئےکے پانچ پانچ شہتیر۔ وہ ہر دیوار
تختوںکے پر یوں لگانے کے لئے تھے کہ اُن سے ایکتختے
دوسرے ساتھکے ملائے جائیں۔ درمیانی33 شہتیر یوں
بنایا گیا کہ وہ دیوار کی آدھی اونچائی پر دیوار ایککے
سرے لـگتکسرےدوسرےسے سکتا تھا۔ اُس34

نے تمام تختوں اور شہتیروں پر سونا چڑھایا۔ شہتیروں کو
تختوں کے ساتھ لگانے کے لئے اُس نے سونے کے
کڑے بنائے جو تختوں میں لگانے تھے۔

مُقّدس خیمے پردےکے
بضلیاب35 ایل ایکنے اَور پردہ بنایا۔ اُس کے لئے

باریکبھی کتان اور نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا
دھاگا استعمال ہوا۔ اُس پر بھی کسی ماہر کاری گر
کے کڑھائی کے کام سے کروبی فرشتوں کا ڈیزائن بنایا
گیا۔ 36 پھر اُس پردےنے کو لٹکانے کے لئے کیکر کی
لـکڑی کے چار ستون، سونے کی ہکیں اور چاندی کے
چار پائے بنائے۔ ستونوں پر سونا چڑھایا گیا۔

37 بضلی ایل نے خیمے دروازےکے کے لئے بھی
پردہ بنایا۔ وہ بھی باریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور
رنگقرمزی کے دھاگے سے بنایا گیا، اور اُس پر کڑھائی
کا کام کیا گیا۔ 38 پردےاِس کو لٹکانے کے لئے اُس
نے سونے کی ہکیں اور کیکر کی لـکڑی کے پانچ ستون
بنائے۔ ستونوں کے اوپر کے سِروں اور پٹیوں پر سونا
چڑھایا گیا جبکہ اُن کے پائے پیتل کے تھے۔

37
عہد صندوقکا

بضلی1 ایل نے کیکر لـکڑیکی کا صندوق بنایا۔ اُس
کی لمبائی پونے چار فٹ تھی جبکہ اُس کی چوڑائی اور
اونچائی سوا دو فٹدو تھی۔ اُس2 صندوقپورےنے پر
اندر اور باہر خالصسے سونا چڑھایا۔ اوپر سطحکی کے
ارد گرد اُس نے سونے کی جھالر لگائی۔ صندوق3 کو
اُٹھانے کے لئے اُس نے سونے ڈھالکڑےچارکے کر
صندوقاُنہیں چارپائیوںکے پر لگایا۔ دوطرفدونوں دو
کڑے تھے۔ 4 پھر اُس نے کیکر کی دو یاں لـکڑ صندوق
اُٹھانےکو کے لئے تیار کیں اور اُن پر چڑھایا۔سونا اُس5
نے اِن یوں لـکڑ کو طرفدونوں کے کڑوں میں ڈال دیا
تاکہ اُن صندوقسے کو اُٹھایا جا سکے۔

6 بضلی ایل نے صندوق کا خالصڈھکنا سونے کا
بنایا۔ اُس کی لمبائی پونے چار فٹ اور چوڑائی سوا دو
فٹ تھی۔ 7-8 پھر اُس نے دو کروبی فرشتے سونے سے
گھڑ کر بنائے جو ڈھکنے کے دونوں سِروں پر کھڑے
تھے۔ یہ دو فرشتے اور ایکڈھکنا ٹکڑےہی سے بنائے
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گئے۔ 9 فرشتوں کے پَر یوں اوپر کی طرف پھیلے ہوئے
تھے کہ وہ ڈھکنے کو پناہ دیتے تھے۔ اُن کے منہ ایک
دوسرے کی طرف کئے ہوئے تھے، اور وہ ڈھکنے کی
طرف دیکھتے تھے۔

مخصوص روٹیوں کی میز
10 اِس کے بعد بضلی ایل نے کیکر کی لـکڑی کی

میز بنائی۔ اُس کی لمبائی تین فٹ، چوڑائی ڈیڑھ فٹ اور
اونچائی سوا فٹدو تھی۔ اُس11 نے اُس خالصپر سونا
چڑھا اُسکر اردکے گرد کیسونے لگائی۔جھالر 12 میز
کی اوپر کی سطح پر اُس نے چوکھٹا بھی جسلگایا کی
اونچائی تین انچ تھی اور جس پر سونے کی جھالر لـگی
تھی۔ اب13 اُس نے سونے کے کڑےچار ڈھال کر
اُنہیں چاروں کونوں پر لگایا جہاں میز کے پائے لـگے
تھے۔ کڑےیہ14 میز سطحکی پر لـگے چوکھٹے نیچےکے
لگائے گئے۔ اُن میں یاںوہ لـکڑ ڈالنی تھیں میزسےجن کو
اُٹھانا تھا۔ بضلی15 ایل نے یہ یاں لـکڑ بھی کیکر بنائیںسے
اور اُن پر سونا چڑھایا۔

16 آخرکار اُس نے خالص سونے کے وہ تھال،
پیالے، َمے کی نذریں پیش کرنے کے برتن اور مرتبان
بنائے جو اُس پر رکھے جاتے تھے۔

شمع دان
17 پھر بضلی ایل خالصنے سونے کا شمع دان بنایا۔

اُس کا پایہ ڈنڈیاور گھڑ کر بنائے گئے۔ اُس پیالیاںکی
جو پھولوں اور کلیوں کی شکل کی تھیں پائے اور ڈنڈی
کے ساتھ ایک ہی ٹکڑا تھیں۔ ڈنڈی18 سے دائیں اور
بائیں طرف تین تین شاخیں نکلتی تھیں۔ 19 ہر شاخ پر
تین پیالیاں لـگی تھیں جو بادام کی کلیوں اور پھولوں کی
شکل کی تھیں۔ 20 شمع دان کی ڈنڈی پر بھی اِس قسم
پیالیاںکی لـگی لیکنتھیں، 21چار۔میںتعداد اِن میں سے
تین پیالیاں دائیں بائیں شاخوںچھکی نیچےکے لـگی تھیں۔
وہ یوں لـگی تھیں کہ ہر پیالی سے دو شاخیں نکلتی تھیں۔
22 شاخیں اور پیالیاں بلـکہ پورا شمع دان خالص سونے
ایککے ٹکڑےہی سے گھڑ کر بنایا گیا۔

بضلی23 ایل شمعنے دان کے لئے خالص سونے کے
سات چراغ بنائے۔ اُس نے بتی کترنے کی قینچیاں اور
کوئلےجلتے کے لئے برتنچھوٹے خالصبھی سےسونے

بنائے۔ 24 شمع دان اور اُس کے تمام سامان کے لئے
پورے 34 کلو خالصگرام سونا استعمال ہوا۔

بخور جلانے کی قربان گاہ
25 بضلی ایل نے کیکر کی لـکڑی کی قربان گاہ بنائی

بخورجو لئےکےجلانے تھی۔ لمبی،فٹڈیڑھوہ اِتنی ہی
چوڑی اور فٹتین اونچی تھی۔ اُس کے چار کونوں میں
سینگسے نکلتے تھے جو قربان گاہ کے ایکساتھ ہی
ٹکڑے سے بنائے گئے تھے۔ 26 اُس کی اوپر کی سطح،
اُس کے چار پہلوؤں اور اُس سینگوںکے خالصپر سونا
چڑھایا گیا۔ اوپر کی سطح کے ارد گرد بضلی ایل نے
سونے کی جھالر بنائی۔ 27 سونے کے کڑےدو بنا کر
اُس نے اُنہیں اِس جھالر کے نیچے ایک دوسرے کے
پہلوؤںمقابل پر لگایا۔ اِن قربانمیںکڑوں گاہ کو اُٹھانے
کی یاں لـکڑ ڈالی گئیں۔ 28 یہ یاں لـکڑ کیکر کی تھیں، اور
اُن پر بھی سونا چڑھایا گیا۔

29 بضلی ایل نے مسح کرنے کا مُقّدس تیل اور
خالصخوشبودار بخور بھی بنایا۔ یہ عطرساز کا کام تھا۔

38
جانوروں پیشکو کرنے کی قربان گاہ

1 بضلی ایل نے کیکر کی لـکڑی کی ایک اَور قربان
بنائیگاہ بھسمجو قربانیوںوالیہونے لئےکے تھی۔ اُس
کی اونچائی ساڑھے چار فٹ، اُس کی لمبائی اور چوڑائی
ساڑھے سات سات فٹ تھی۔ 2 اُس کے اوپر چاروں
کونوں میں سینگسے نکلتے سینگتھے۔ اور قربان گاہ
ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اُس پر پیتل چڑھایا گیا۔
3 اُس کا تمام ساز و سامان اور برتن بھی پیتل کے تھے
یعنی راکھ کو اُٹھا کر لے جانے کی بالٹیاں، بیلچے،
کانٹے، جلتے ہوئے کوئلے کے لئے برتن اور چھڑکاؤ کے
کٹورے۔

4 قربان گاہ کو اُٹھانے کے لئے اُس نے پیتل کا
بنایا۔جنگلا وہ اوپر کھلاسے تھا یوںاور بنایا گیا جبکہ
قربان گاہ اُس میں رکھی جائے تو وہ تککنارےاُس
پہنچے قربانجو گاہ آدھیکی اونچائی پر لـگی تھی۔ اُس5
قرباننے گاہ کو اُٹھانے کے لئے کڑےچار بنا اُنہیںکر
جنگلے کے چار کونوں پر لگایا۔ 6 پھر اُس نے کیکر کی
دو یاں لـکڑ بنا کر اُن پر پیتل چڑھایا 7 اور قربان گاہ کے
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لـگےطرفدونوں اِن ڈالمیںکڑوں یوںدیں۔ اُسے اُٹھایا
جا سکتا تھا۔ قربان گاہ لـکڑی کی تھی لیکن تھی۔کھوکھلی

بضلی8 ایل نے دھونے حوضکا اور اُس کا ڈھانچا
پیتلبھی بنایا۔سے اُس پیتلکا آئینوںکےعورتوںاُن سے
ملا تھا ملاقاتجو کے خیمے دروازےکے پر خدمت
کرتی تھیں۔

خیمے کا صحن
9 پھر بضلی ایل نے صحن بنایا۔ اُس کی چاردیواری

باریک کتان کے کپڑے سے بنائی گئی۔ چاردیواری
کی لمبائی جنوب کی طرف فٹ150 تھی۔ کپڑے10
کو لگانے کے لئے چاندی کی ہکیں، پٹیاں، لـکڑی کے
کھمبے اور اُن کے پائے بنائے گئے۔ شمالچاردیواری11
بھیطرفکی اِسی طرح بنائی گئی۔ خیمے12 پیچھےکے
مغرب چاردیواریطرفکی کی چوڑائی فٹ75 تھی۔
کپڑے کے علاوہ اُس کے لئے 10 کھمبے، 10 پائے
اور کپڑا لگانے کے لئے چاندی ہکیںکی اور پٹیاں بنائی
گئیں۔ 13 منے، سا مشرق کی طرف جہاں سے سورج
طلوع ہوتا تھی۔فٹ75بھیچوڑائیکیچاردیواریہے
14-15 دروازےکپڑا کے دائیں طرف ساڑھے فٹ22
چوڑا تھا اور اُس بھیطرفبائیںکے اُتنا ہی چوڑا۔ اُسے
طرفدونوں تین تین کھمبوں ساتھکے لگایا گیا پیتلجو
پائیوںکے پردوںتمامکےچاردیواری16تھے۔کھڑےپر
کے لئے باریک کتان استعمال ہوا۔ 17 کھمبے پیتل کے
پائیوں کھڑےپر تھے، پردےاور چاندی کی ہکوں اور
پٹیوں سے کھمبوں کے ساتھ لـگے تھے۔ کھمبوں کے
اوپر سِروںکے تمامکےصحنتھی۔گئیچڑھائیچاندیپر
کھمبوں پر چاندی کی پٹیاں لـگی تھیں۔

چاردیواری18 دروازےکے کا پردہ نیلے، ارغوانی
اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے بنایا
گیا، اور اُس پر کڑھائی کا کام کیا گیا۔ وہ فٹ30 چوڑا
اور چاردیواری دوسرےکے پردوں کی طرح ساڑھے
فٹسات اونچا تھا۔ اُس19 چارکے کھمبے پیتلاور کے
چار پائے تھے۔ اُس ہکیںکی کیچاندیپٹیاںاور تھیں،
اور کھمبوں کے اوپر کے سِروں پر چاندی چڑھائی گئی
تھی۔ خیمے20 اور چاردیواری کی تمام میخیں پیتل تھیں۔کی

خیمے تعمیریکا سامان

ذیل21 میں اُس سامان کی فہرست ہے جو مقدِس
کی تعمیر کے لئے استعمال ہوا۔ موسٰی کے حکم پر اماِم
اعظم ہارون کے بیٹے اِتمر نے یوں لاو کی معرفت یہ
فہرست تیار کی۔ 22 یہوداہ) کے قبیلے کے بضلی ایل
اُوریبن بن حور کچھسبوہنے بنایا ربجو موسٰینے
کو بتایا تھا۔ 23 اُس کے ساتھ دان کے قبیلے کا اُہلیاب
بن سمکاخی تھا گریکاریجو کے ہر کام اور کڑھائی
میںکامکے ماہر تھا۔ وہ نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور
کے دھاگے اور باریک کتان سے کپڑا بنانے میں بھی
ماہر (تھا۔

24 اُس سونے کا وزن جو لوگوں کے ہدئیوں سے
جمع ہوا اور مقدِس کی تعمیر کے لئے استعمال ًہوا تقریبا
1,000 کلو گرام تھا اُسے) مقدِس کے باٹوں کے
حساب سے تولا ۔(گیا

تعمیر25 لئےکے شماریمردمجوچاندی حسابکے
سے وصول ہوئی، اُس کا ًوزن تقریبا 3,430 کلو گرام
تھا اُسے) بھی مقدِس کے باٹوں حسابکے سے تولا
۔(گیا مردوںجن26 کی سال20عمر یا اِس زائدسے تھی
اُنہیں چاندی کا آدھا آدھا ِسکہ دینا پڑا۔ مردوں کی کُل
تعداد 6,03,550 تھی۔ 27 چونکہ دیواروں کے تختوں
کے پائے اور مُقّدس ترین کمرے کے دروازے کے
ستونوں کے پائے چاندی کے تھے اِس لئے ً تقریبا پوری
چاندی اِن 100 پائیوں کے لئے صَرف ہوئی۔ 28ً تقریبا
30 کلو گرام چاندی بچ گئی۔ اِس چاردیواریسے کے
کھمبوں کی ہکیں اور پٹیاں بنائی گئیں، اور یہ کھمبوں
کے اوپر سِروںکے پر بھی چڑھائی گئی۔

29 جو پیتل ہدئیوں سے جمع ہوا اُس کا ًوزن تقریبا
2,425 کلو گرام تھا۔ 30 خیمے کے دروازے کے
پائے، جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ، اُس کا
برتنجنگلا، اور وساز پائے،کےچاردیواری31سامان،
صحن دروازےکے کے پائے اور خیمے اور چاردیواری
کی تمام میخیں اِسی سے بنائی گئیں۔

39
ہارون بالاپوشکا

1 بضلی ایل کی ہدایت پر کاری گروں نے نیلے،
ارغوانی اور رنگقرمزی کا دھاگا لے کر مقدِس میں
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خدمت کے لئے لباس بنائے۔ اُنہوں نے ہارون کے
مُقّدس کپڑے اُن ہدایات کے عین مطابق بنائے جو
رب نے موسٰی دیکو تھیں۔ اُنہوں2 نے اماِم اعظم کا
بالاپوش بنانے کے لئے سونا، نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ کا دھاگا اور باریک کتان استعمال کیا۔ 3 اُنہوں
نے سونے کو کوٹ کوٹ کر ورق بنایا اور پھر اُسے
کاٹ کر دھاگے بنائے۔ جب نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے کپڑا بنایا گیا تو
سونے کا یہ دھاگا مہارت سے کڑھائی کے کام میں
استعمال ہوا۔ 4 اُنہوں نے بالاپوش کے لئے دو پٹیاں
بنائیں اور اُنہیں بالاپوش کے کندھوں پر رکھ کر منے سا
اور پیچھے بالاپوشسے کے ساتھ لگائیں۔ 5 پٹکا بھی بنایا
گیا جس بالاپوشسے کو باندھا جاتا تھا۔ اِس کے لئے
بھی سونا، نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کا دھاگا اور
باریک کتان استعمال ہوا۔ یہ ہدایاتاُن عینکے مطابق
ہوا جو رب نے موسٰی کو دی تھیں۔ 6 پھر اُنہوں نے
عقیِق احمر کے دو پتھر چن لئے اور اُنہیں سونے کے
خانوں میں جڑ کر اُن پر اسرائیل کے بارہ بیٹوں کے نام
کندہ کئے۔ یہ نام جوہروں پر اُس طرح کندہ کئے گئے
طرحجس مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ اُنہوں7 نے پتھروں
بالاپوشکو کی دو پٹیوں پر یوں لگایا کہ وہ ہارون کے
کندھوں پر رب کو اسرائیلیوں کی یاد دلاتے رہیں۔ یہ
ہدایاتگئیدیکیربکچھسب مطابقعینکے ہوا۔

سینے کا کیسہ
8 اِس کے بعد اُنہوں نے سینے کا کیسہ بنایا۔ یہ

ماہر کاری گر کا کام تھا اور اُن ہی چیزوں سے بنا
جن سے ہارون کا بالاپوش بھی بنا تھا یعنی سونے اور
نیلے، ارغوانی اور رنگقرمزی کے دھاگے باریکاور
کتان سے۔ کپڑےجب9 کو ایک دفعہ تہہ کیا گیا تو
کیسے کی لمبائی اور چوڑائی نو نو انچ تھی۔ 10 اُنہوں
نے اُس پر چار قطاروں میں جواہر جڑے۔ ہر قطار
میں تین تین جوہر تھے۔ پہلی قطار میں لعل، زبرجد اور
زمرد۔ دوسری11 میں فیروزہ، سنِگ لاجورد اور حجر
القمر۔ تیسری12 میں عقیقزرقون، اور یاقوِت ارغوانی۔
چوتھی13 میں پکھراج، عقیِق احمر اور یشب۔ ہر جوہر
سونے کے خانے میں جڑا ہوا تھا۔ 14 یہ بارہ جواہر
اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ ایک

ایک جوہر پر ایک قبیلے کا نام کندہ کیا گیا، اور یہ نام
اُس طرح کندہ کئے طرحجسگئے مُہر کندہ کی جاتی
ہے۔

اب15 اُنہوں نے سینے کے کیسے کے لئے خالص
سونے کی دو زنجـیریں بنائیں ڈوریجو ُگندھیطرحکی
اُنہوںساتھساتھ16تھیں۔ہوئی خانےدوکےسونےنے
اور دو کڑے بھی بنائے۔ اُنہوں نے یہ کڑے کیسے
کے اوپر کے دو کونوں پر لگائے۔ 17 پھر دونوں زنجـیریں
اُن دو کڑوں کے ساتھ لگائی گئیں۔ 18 اُن دوسرےکے
سرے بالاپوش کی کندھوں والی پٹیوں کے دو خانوں
کے ساتھ جوڑ دیئے گئے، پھر منے سا کی طرف لگائے
گئے۔ 19 اُنہوں نے کیسے کے نچلے دو کونوں پر بھی
سونے کے دو کڑے لگائے۔ وہ اندر، بالاپوش کی
طرف لـگے تھے۔ اب20 اُنہوں نے دو کڑےاَور بنا کر
بالاپوش پٹیوںوالیکندھوںکی پر لگائے۔ یہ بھی منے سا
کی طرف لـگے تھے لیکن نیچے، بالاپوش کے پٹکے کے
اوپر ہی۔ اُنہوں21 نے سینے کے کیسے کے کڑےنچلے
نیلی ڈوری سے بالاپوش کے اِن نچلے کڑوں کے ساتھ
باندھے۔ یوں کیسہ پٹکے کے اوپر اچھی طرح سینے کے
ساتھ لگا رہا۔ یہ ہدایاتاُن عینکے مطابق ہوا ربجو
نے موسٰی دیکو تھیں۔

ہارون کا چوغہ
22 گروںکاریپھر بُنا۔چوغہنے پوریوہ نیلےطرح

دھاگے سے بنایا گیا۔ چوغے بالاپوشکو سے پہلے پہننا
تھا۔ اُس23 گریبانکے کو بُنے ہوئے کالر مضبوطسے
کیا گیا تاکہ وہ نہ پھٹے۔ 24 اُنہوں نے نیلے، ارغوانی اور
رنگقرمزی دھاگےکے انارسے بنا اُنہیںکر چوغے کے
دامن میں لگا دیا۔ 25 اُن کے خالصدرمیان سونے کی
لگائیگھنٹیاں میںدامن26گئیں۔ انار باریگھنٹیاںاور
باری لگائی لازمگئیں۔ تھا کےکرنےخدمتہارونکہ
لئے ہمیشہ یہ ربپہنے۔چوغہ نے موسٰی کو یہی حکم دیا
تھا۔

خدمت کے لئے لباسدیگر
ہاروننےگروںکاری27 اور اُس بیٹوںکے لئےکے

باریک کتان کے زیرجامے بنائے۔ یہ بُننے والے کا کام
تھا۔ ساتھ28 ساتھ اُنہوں باریکنے کتان کی یاں پگڑ اور
باریک کتان کے پاجامے بنائے۔ 29 کمربند باریککو
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کتان اور نیلے، ارغوانی رنگقرمزیاور کے دھاگے سے
بنایا گیا۔ کڑھائی کرنے والوں نے اِس پر کام کیا۔ سب
کچھ اُن ہدایات کے مطابق بنایا گیا جو رب نے موسٰی
دیکو تھیں۔

اُنہوں30 مُقّدسنے تاج خالصیعنی سونے کی تختی
بنائی اور اُس پر یہ الفاظ کندہ کئے، رب’ کے لئے
مخصوص و ‘مُقّدس۔ 31 پھر اُنہوں نے اِسے نیلی ڈوری
پگڑیسے کے منے سا والے حصے سے لگا دیا۔ یہ بھی اُن
ہدایات کے مطابق بنایا گیا جو رب نے موسٰی کو تھیں۔دی

سارا سامان موسٰی کو دکھایا جاتا ہے
32 آخرکار مقدِس کا کام مکمل ہوا۔ اسرائیلیوں نے

سب کچھ اُن ہدایات کے مطابق بنایا تھا جو رب نے
موسٰی دیکو تھیں۔ 33 وہ مقدِس کی تمام چیزیں موسٰی
کے پاس لے آئے یعنی مُقّدس خیمہ اور اُس کا سارا
سامان، اُس کی ہکیں، دیواروں کے تختے، شہتیر، ستون
اور پائے، 34 خیمے پر مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی
کھالوں کا غلاف اور تخس کی کھالوں کا غلاف،
مُقّدس کمرےترین دروازےکے کا پردہ، 35 عہد کا
شریعتمیںجسصندوق کی تختیاں رکھنی تھیں، اُسے
اُٹھانے یاںکی لـکڑ اُساور روٹیوںمخصوص36ڈھکنا،کا
کی میز، اُس کا سارا سامان اور روٹیاں، 37 خالص
سونے کا شمع دان اور اُس پر رکھنے کے چراغ اُس
کے سارے سامان سمیت، شمع دان کے لئے تیل،
بخور38 جلانے کی سونے قربانکی مسحگاہ، کا تیل،
خوشبودار بخور، مُقّدس خیمے دروازےکے کا پردہ،
39 جانوروں کو چڑھانے کی پیتل کی قربان گاہ، اُس
کا پیتل کا جنگلا، اُسے اُٹھانے کی یاں لـکڑ اور باقی سارا
سامان، دھونے اورحوضکا وہ جسڈھانچا حوضپر
پردےکےچاردیواری40تھا،رکھنا اُن اورکھمبوںکے
پائیوں سمیت، صحن دروازےکے کا پردہ، چاردیواری
کے رسّے اور میخیں، ملاقات کے خیمے میں خدمت
کرنے کا باقی سارا سامان 41 اور مقدِس میں خدمت
کرنے لباسمُقّدسوہکے ہارونجو اور اُس کوبیٹوںکے پہننے تھے۔

سب42 کچھ اُن ہدایات کے مطابق بنایا گیا تھا جو
رب نے موسٰی کو دی تھیں۔ 43 موسٰی نے تمام چیزوں
کا معائنہ کیا اور معلوم کیا کہ اُنہوں نے سب کچھ رب

ہدایاتکی مطابقکے بنایا تبتھا۔ اُس دی۔برکتاُنہیںنے

40
مقدِس کو کھڑا کرنے ہدایاتکی

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 2 پہلے” مہینے کی پہلی
تاریخ ملاقاتکو کا خیمہ کرنا۔کھڑا عہد3 صندوقکا
جس میں شریعت کی تختیاں ہیں مُقّدس ترین کمرے
میں رکھ کر اُس دروازےکے کا پردہ لگانا۔ اِس4 کے
بعد مخصوص روٹیوں کی میز مُقّدس کمرے میں لا کر
اُس پر تمام ضروری سامان رکھنا۔ کمرےاُس میں شمع
دان بھی لے آنا اور اُس پر اُس کے چراغ رکھنا۔ 5 بخور
کی سونے کی قربان گاہ اُس پردے کے منے سا رکھنا
جس کے پیچھے عہد کا صندوق ہے۔ پھر خیمے میں
داخل ہونے دروازےکے پر پردہ لگانا۔ جانوروں6 کو
چڑھانے کی قربان گاہ صحن میں خیمے دروازےکے
منےکے جائے۔رکھیسا اورخیمے7 قرباناِس گاہ کے
درمیان دھونے حوضکا رکھ کر اُس میں پانی ڈالنا۔
کھڑیچاردیواریکیصحن8 کر اُسکے دروازےکے
کا پردہ لگانا۔

9 پھر مسح کا تیل لے کر اُسے خیمے اور اُس
سارےکے سامان پر چھڑک دینا۔ یوں تُو اُسے میرے
لئے مخصوص کرے گا اور وہ مُقّدس ہو گا۔ 10 پھر
جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ اور اُس کے سامان
پر مسح کا تیل چھڑکنا۔ یوں تُو میرےاُسے لئے مخصوص
کرے گا اور وہ نہایت مُقّدس ہو گا۔ 11 اِسی طرح
حوض اور اُس ڈھانچے کو مخصوصبھی جسکرنا پر
حوض رکھا گیا ہے۔

ہارون12 اور اُس کے بیٹوں ملاقاتکو کے خیمے
کے دروازے پر لا کر غسل کرانا۔ 13 پھر ہارون کو
مُقّدس لباس پہنانا اور اُسے مسح کر کے میرے لئے
مخصوص و مُقّدس کرنا تاکہ امام کے طور پر میری
خدمت کرے۔ 14 اُس کے بیٹوں کو لا کر اُنہیں زیر
جامے پہنا دینا۔ اُنہیں15 اُن کے والد مسحطرحکی کرنا
تاکہ اماموںبھیوہ جبکریں۔خدمتمیریپرطورکے
اُنہیں مسح کیا جائے گا تو وہ اور بعد میں اُن کی اولاد
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ہمیشہ تک مقدِس میں اِس خدمت کے لئے مخصوص
ہوں “گے۔

مقدِس کو کھڑا کیا جاتا ہے
16 موسٰی سبنے کچھ رب ہدایاتکی کے مطابق

کیا۔ 17 پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مُقّدس خیمہ کھڑا
کیا گیا۔ اُنہیں مصر سے نکلے پورا ایک سال ہو گیا تھا۔
18 موسٰی نے دیوار کے تختوں کو اُن کے پائیوں پر کھڑا
کر کے اُن کے ساتھ شہتیر لگائے۔ اِسی طرح اُس نے
ستونوں کو بھی کھڑا کیا۔ 19 اُس ربنے ہدایاتکی
عینکے مطابق دیواروں کپڑےپر کا خیمہ لگایا اور اُس
غلافدوسرےپر رکھے۔

اُس20 تختیاںدونوںکیشریعتنے کےعہدکرلے
صندوق میں رکھ دیں، اُٹھانے کے لئے یاں لـکڑ صندوق
کے کڑوں میں ڈال دیں اور کفارے کا ڈھکنا اُس پر
لگا دیا۔ 21 پھر اُس ربنے ہدایاتکی کے عین مطابق
صندوق کو مُقّدس ترین کمرے میں رکھ کر اُس کے
دروازے کا پردہ لگا دیا۔ یوں عہد کے صندوق پر پردہ
پڑا رہا۔ 22 موسٰی مخصوصنے روٹیوں کی میز مُقّدس
کمرے شمالیکے میںحصے پردےاُس کے منے سا رکھ
دی جس کے پیچھے عہد کا صندوق تھا۔ 23 اُس نے
رب کی ہدایت کے عین مطابق رب کے لئے مخصوص
روٹیاںہوئیکی میز پر جنوبیکےکمرےاُسی24رکھیں۔
حصے میں اُس نے شمع دان کو میز کے مقابل رکھ
دیا۔ 25 اُس پر اُس ربنے کی ہدایت کے عین مطابق
رب کے منے سا چراغ رکھ دیئے۔ 26 اُس نے بخور کی
سونے کی قربان گاہ بھی اُسی کمرے میں رکھی، اُس
پردے بالکلکے منے پیچھےکےجسسا عہد صندوقکا
تھا۔ 27 اُس نے اُس پر رب کی ہدایت کے عین خوشبودارمطابق بخور جلایا۔

28 پھر اُس نے خیمے کا دروازہ لگا دیا۔ 29 باہر جا
کر اُس نے جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ خیمے
دروازےکے کے منے سا رکھ اُسدی۔ پر اُس ربنے
ہدایتکی کے عین مطابق بھسم ہونے والی قربانیاں اور
غلہ کی نذریں چڑھائیں۔

30 اُس نے دھونے حوضکے کو خیمے اور اُس
قربان گاہ کے درمیان رکھ کر اُس میں پانی ڈال دیا۔
31 موسٰی، ہارون اور اُس کے بیٹے اُسے اپنے ہاتھ پاؤں

دھونے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ جب32 بھی وہ
ملاقات کے خیمے میں داخل ہوتے یا جانوروں کو
چڑھانے کی قربان گاہ پاسکے آتے ربتو ہدایتکی
عینکے مطابق پہلے غسل کرتے۔

33 آخر میں موسٰی نے خیمہ، قربان گاہ اور
چاردیواری کھڑی کر کے صحن دروازےکے کا پردہ
لگا دیا۔ یوں موسٰی نے مقدِس کی تعمیر مکمل کی۔

خیمے ربمیں کا جلال
34 ملاقاتپھر خیمےکے پر بادل چھا گیا اور مقدِس

رب کے جلال سے بھر گیا۔ 35 موسٰی خیمے میں داخل
نہ ہو سکا، کیونکہ بادل اُس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مقدِس
رب جلالکے سے بھر گیا تھا۔

تمام36 سفر بھیجبدورانکے مقدِس کے اوپر سے
بادل اُٹھتا تو اسرائیلی سفر کے لئے تیار ہو جاتے۔ 37 اگر
وہ نہ اُٹھتا تو وہ اُس ٹھہرےتکوقت ہتے ر تکجب
بادل اُٹھ نہ جاتا۔ دن38 وقتکے بادل مقدِس کے اوپر
ٹھہرا رہتا راتاور وقتکے وہ تمام اسرائیلیوں آگکو
کی صورت میں نظر آتا تھا۔ یہ سلسلہ پورے سفر کے
جاریدوران رہا۔
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احبار
بھسم ہونے والی قربانی

رب1 ملاقاتنے کے خیمے میں سے موسٰی کو بُلا
کر کہا 2 کہ اسرائیلیوں کو اطلاع اگر”دے، تم میں سے کوئی رب کو قربانی پیش کرنا
چاہے تو وہ اپنے گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ میں سے جانور
چن لے۔

3 اگر وہ اپنے گائےبَیلوں میں سے بھسم ہونے والی
قربانی چڑھانا چاہے تو وہ بےعیب بَیل چن کر اُسے
ملاقات کے خیمے دروازےکے پر پیش کرے تاکہ
پیشقربانی4کرے۔قبولاُسےرب والاکرنے اپنا ہاتھ
جانور کے سر پر رکھے تو یہ قربانی مقبول ہو کر اُس کا
گی۔دےکفارہ پیشقربانی5 کرنے بَیلوالا وہاںکو
رب کے منے سا ذبح کرے۔ پھر ہارون کے بیٹے جو امام
ہیں اُس کا ربخون پیشکو کر کے دروازےاُسے پر
قربانکی گاہ پہلوؤںچارکے پر چھڑکیں۔ اِس6 بعدکے
قربانی پیش کرنے والا کھال اُتار کر جانور ٹکڑےکے
ٹکڑے کرے۔ 7 امام قربان گاہ پر آگ لگا کر اُس پر
ترتیب سے یاں لـکڑ چنیں۔ 8 اُس پر وہ جانور ٹکڑےکے
سر اور سمیتچربی رکھیں۔ لازم9 ہے کہ پیشقربانی
پہلےوالاکرنے یاںکیجانور انتڑ پنڈلیاںاور دھوئے، پھر
پورےامام جانور کو قربان گاہ پر جلا دے۔ اِس جلنے
والی قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

10 اگر بھسم ہونے والی قربانی یوں بکر بھیڑ میں سے
چنی جائے تو وہ بےعیب نر ہو۔ پیش11 کرنے والا
اُسے رب کے منے سا قربان گاہ کی شمالی سمت میں ذبح
کرے۔ پھر ہارون کے بیٹے جو امام ہیں اُس کا خون
قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ 12 اِس کے بعد
پیش کرنے والا جانور کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور
امام یہ ٹکڑے سر اور چربی سمیت قربان گاہ کی جلتی
ہوئی یوں لـکڑ پر ترتیب سے رکھے۔ 13 لازم ہے کہ
پیشقربانی کرنے والا پہلے جانور یاںکی انتڑ اور پنڈلیاں
دھوئے، پھر پورےامام جانور ربکو پیشکو کر کے
قربان گاہ پر جلا دے۔ اِس جلنے والی قربانی کی خوشبو
رب کو پسند ہے۔

14 اگر بھسم ہونے والی قربانی پرندہ ہو تو وہ قمری یا
جوان کبوتر ہو۔ 15 امام اُسے قربان گاہ پاسکے لے
آئے اور اُس کا سر مروڑ کر قربان گاہ پر جلا دے۔
وہ اُس کا خون یوں نکلنے دے کہ وہ قربان گاہ کی
ایک طرف سے نیچے ٹپکے۔ 16 وہ اُس کا پوٹا اور جو
اُس میں ہے دُور کر کے قربان گاہ کی مشرقی سمت
پھینکمیں وہاںدے، جہاں راکھ پھینکی جاتی ہے۔
پیشاُسے17 وقتکرتے امام اُس کے پَر پکڑ پرندےکر
کو پھاڑ ڈالے، لیکن یوں کہ وہ ٹکڑےٹکڑےبالکل نہ
ہو جائے۔ پھر امام اُسے قربان گاہ پر جلتی ہوئی یوں لـکڑ
پر جلا دے۔ اِس جلنے والی قربانی کی خوشبو رب پسندکو ہے۔

2
غلہ کی نذر

1 اگر کوئی رب کو غلہ کی نذر پیش کرنا چاہے تو
وہ اِس کے لئے بہترین میدہ استعمال کرے۔ اُس پر وہ
زیتون کا تیل ُنڈیلے ا اور لُبان رکھ کر 2 اُسے ہارون کے
بیٹوں پاسکے آئےلے امامجو ہیں۔ تیلامام سے ملایا
گیا مٹھی بھر میدہ اور تمام لُبان لے کر قربان گاہ پر جلا
دے۔ یہ یادگار کا حصہ ہے، اور اُس کی ربخوشبو
کو پسند ہے۔ 3 باقی میدہ اور تیل ہارون اور اُس کے
بیٹوں کا حصہ ہے۔ وہ رب کی جلنے والی قربانیوں میں
مُقّدسنہایتایکسے حصہ ہے۔

4 اگر یہ قربانی تنور میں پکائی ہوئی روٹی ہو تو اُس میں
خمیر نہ ہو۔ اِس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، روٹیاں جو
میدےبہترین اور تیل سے بنی ہوئی ہوں اور روٹیاں جن
پر تیل لگایا گیا ہو۔

5 اگر یہ توےقربانی پر پکائی روٹیہوئی ہو تو بہترینوہ
میدے اور تیل کی ہو۔ اُس میں خمیر نہ ہو۔ 6 چونکہ وہ
غلہ کی نذر ہے اِس لئے روٹی ٹکڑےٹکڑےکو کرنا اور
اُس پر تیل ڈالنا۔

7 اگر یہ قربانی کڑاہی میں پکائی ہوئی روٹی ہو تو وہ
میدےبہترین اور تیل کی ہو۔

8 اگر تُو اِن چیزوں کی بنی ہوئی غلہ کی نذر رب کے
حضور لانا چاہے تو اُسے امام پیشکو کرنا۔ وہی اُسے
قربان گاہ پاسکے لے آئے۔ 9 پھر امام یادگار کا حصہ
الـگ کر کے اُسے قربان گاہ پر جلا دے۔ ایسی قربانی
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کی خوشبو رب کو پسند ہے۔ 10 قربانی کا باقی حصہ
ہارون اور اُس کے بیٹوں کے لئے ہے۔ ربوہ کی جلنے
والی قربانیوں میں مُقّدسنہایتایکسے حصہ ہے۔

11 غلہ کی جتنی نذریں ربتم پیشکو کرتے ہو اُن
میں خمیر نہ ہو، لازمکیونکہ کہہے ربتم کو جلنے والی
قربانی پیش کرتے وقت نہ خمیر، نہ شہد جلاؤ۔ 12 یہ
چیزیں فصل کے پہلے پھلوں کے ربساتھ پیشکو کی
جا سکتی ہیں، لیکن اُنہیں قربان گاہ پر نہ جلایا جائے،
کیونکہ وہاں رب کو اُن کی خوشبو پسند نہیں ہے۔
نمکمیںنذرہرکیغلہ13 ہو، کیعہداُسنمککیونکہ
نمائندگی کرتا ہے تیرےجو خدا تیرےنے ساتھ باندھا
تجھےہے۔ ہر قربانی نمکمیں ڈالنا ہے۔

14 اگر تُو غلہ کی نذر کے لئے فصل پیشپھلپہلےکے
کرنا چاہے تو کچلی ہوئی کچی بالیاں بھون پیشکر کرنا۔
وہچونکہ15 غلہ نذرکی اِسہے لئے اُس تیلپر ُنڈیلنا ا اور
لُبان رکھنا۔ کچلے16 ہوئے دانوں اور تیل کا جو حصہ
رب کا ہے یعنی یادگار کا حصہ اُسے امام تمام لُبان کے
ساتھ جلا دے۔ یہ نذر رب کے لئے جلنے والی ہے۔قربانی

3
سلامتی کی قربانی

1 اگر کوئی رب کو سلامتی کی قربانی پیش کرنے
کے لئے گائے یا بَیل چڑھانا چاہے تو وہ بےعیبجانور
ہو۔ 2 وہ اپنا ہاتھ جانور کے سر پر رکھ کر ملاقاتاُسے
کے خیمے دروازےکے پر ذبح کرے۔ ہارون کے بیٹے
جو امام ہیں اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں
پر چھڑکیں۔ پیش3-4 کرنے والا یوں انتڑ پر کی ساری
چربی، گُردے اُس چربی سمیت جو اُن پر اور کمر کے
ہوتیقریب اورہے کلیجیجوڑ قربانیوالیجلنے طورکے
ربپر پیشکو کرے۔ اِن چیزوں گُردوںکو ساتھکے
ہی الـگ کرنا ہے۔ 5 پھر ہارون کے بیٹے یہ سب کچھ
بھسم ہونے والی قربانی کے ساتھ قربان گاہ کی یوں لـکڑ
پر جلا دیں۔ یہ جلنے والی قربانی ہے، اور اِس کی خوشبو
رب کو پسند ہے۔

6 اگر سلامتی کی قربانی کے لئے یوں بکر بھیڑ میں سے
جانور چنا جائے تو بےعیبوہ نر یا مادہ ہو۔

7 اگر وہ بھیڑ کا بچہ چڑھانا چاہے تو وہ رباُسے کے
منے وہ8آئے۔لےسا اپنا اُسہاتھ سرکے رکھپر اُسےکر

ملاقات کے خیمے کے منے سا ذبح کرے۔ ہارون کے
بیٹے اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔
پیش9-10 کرنے والا چربی، پوری دُم، یوں انتڑ پر کی
ساری گُردےچربی، اُس سمیتچربی جو اُن پر اور کمر
قریبکے ہوتی اورہے کلیجیجوڑ جلنے والی قربانی کے
طور ربپر پیشکو کرے۔ اِن چیزوں کو گُردوں کے
ساتھ الـگہی کرنا ہے۔ 11 امام یہ سب کچھ رب کو
پیش کر کے قربان گاہ پر جلا دے۔ خوراکیہ جلنے
والی قربانی ہے۔

12 اگر سلامتی کی قربانی بکری کی ہو 13 تو پیش
کرنے والا اُس پر ہاتھ رکھ کر ملاقاتاُسے خیمےکے
کے منے سا ذبح کرے۔ ہارون کے بیٹے جانور کا خون
قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ 14-15 پیش
یوںوالاکرنے انتڑ پر چربیاُسگُردےچربی،ساریکی
سمیت جو اُن پر اور کمر کے قریب ہوتی ہے اور جوڑ
کلیجی قربانیوالیجلنے کرے۔پیشکوربپرطورکے
اِن چیزوں کو گُردوں کے ساتھ ہی الـگ کرنا ہے۔
16 امام یہ سب کچھ رب پیشکو کر کے قربان گاہ پر
جلا دے۔ یہ خوراک جلنے والی قربانی ہے، اور اِس
کی ربخوشبو کو پسند ہے۔
ساری چربی رب کی ہے۔ تمہارے17 لئے خون یا

چربی کھانا منع ہے۔ یہ تمہارےصرفنہ لئے منع ہے
بلـکہ تمہاری اولاد کے لئے بھی، نہ صرف یہاں بلـکہ ہر
جگہ جہاں تم ہتے ر “ہو۔

4
گناہ کی قربانی

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ
غیرارادیبھیجو طور پر گناہ کر ربکے کسیکے حکم
توڑےکو وہ :کرےیہ

امام کے لئے گناہ کی قربانی
3 اگر اماِم اعظم کرےگناہ اور نتیجے میں پوری قوم

ٹھہرےقصوروار تو پھر ربوہ جوانبےعیبایککو
بَیل لے کر گناہ کی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ 4 وہ
بَیلجوان ملاقاتکو دروازےکےخیمےکے پاسکے
اورآئےلے اپنا اُسہاتھ سرکے پر رکھ کےرباُسےکر
منے سا ذبح کرے۔ 5 پھر وہ جانور میںخونکے کچھسے
لے خیمےکر میں جائے۔ وہاں6 وہ اپنی اُنگلی اُس میں
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ڈال کر اُسے سات بار رب کے منے سا یعنی مُقّدس ترین
کمرے پردےکے پر چھڑکے۔ 7 پھر وہ خیمے کے اندر
کی اُس قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر خون لگائے
پرجس بخور جلایا وہخونباقیہے۔جاتا کےخیمےباہر
دروازے پر اُسکی قربان گاہ پائےکے پر ُنڈیلے پرجسا
جانور ہیں۔جاتےجلائے بَیلجوان8 ساریکی چربی،
یوں انتڑ پر کی ساری چربی، گُردے9 اُس چربی سمیت
جو اُن پر اور کمر کے قریب ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی
کو گُردوں کے ساتھ ہی الـگ کرنا ہے۔ 10 یہ بالکل
اُسی طرح کیا طرحجسجائے اُس بَیل کے ساتھ کیا گیا
جو سلامتی کی قربانی کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔ امام
یہ سب کچھ اُس قربان گاہ پر جسدےجلا پر جانور
جلائے جاتے ہیں۔ 11 لیکن وہ اُس کی کھال، اُس
کا سارا سرگوشت، اور پنڈلیاں، یاں انتڑ اور اُن کا گوبر
12 خیمہ گاہ کے باہر لے جائے۔ یہ چیزیں پاکاُس
جگہ پر قربانیوںجہاں راکھکی پھینکی جاتی یوںہے لـکڑ
پر رکھ کر جلا دینی ہیں۔

قوم کے لئے گناہ کی قربانی
13 اگر اسرائیل کی پوری جماعت غیرارادینے طور

پر گناہ کر کے رب کے کسی حکم سے تجاوز کیا ہے
اور جماعت کو معلوم نہیں تھا توبھی وہ قصوروار ہے۔
جب14 لوگوں کو پتا لـگے کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو
ملاقاتجماعت خیمےکے ایکپاسکے بَیلجوان لے
آئے اور اُسے گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کرے۔
جماعت15 کے بزرگ رب کے منے سا اپنے ہاتھ اُس
کے سر پر رکھیں، اور وہ وہیں ذبح کیا جائے۔ 16 پھر
اماِم اعظم جانور خونکے میں سے کچھ لے ملاقاتکر
کے خیمے میں جائے۔ وہاں17 وہ اپنی اُنگلی اُس میں
ڈال کر اُسے سات بار رب کے منے سا یعنی مُقّدس ترین
کمرے پردےکے پر چھڑکے۔ 18 پھر وہ خیمے اندرکے
کی اُس قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر خون لگائے
جس پر بخور جلایا جاتا ہے۔ باقی خون وہ باہر خیمے
قرباناُسکیدروازےکے گاہ پائےکے پر ُنڈیلے جسا
پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ 19 اِس کے بعد وہ اُس
کی تمام چربی نکال کر قربان گاہ پر جلا دے۔ 20 اُس
بَیل کے ساتھ وہ سب کچھ کرے جو اُسے اپنے ذاتی

غیرارادی گناہ کے لئے کرنا ہوتا ہے۔ یوں وہ لوگوں کا
دےکفارہ گا اور اُنہیں معافی مل جائے گی۔ 21 آخر
میں وہ بَیل کو خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر اُس طرح
اُسےطرحجسدےجلا اپنے لئے بَیل جلاکو دینا ہوتا
ہے۔ جماعتیہ کا گناہ دُور کرنے کی قربانی ہے۔

قوم کے راہنما کے لئے گناہ کی قربانی
22 اگر کوئی سردار غیرارادی طور پر گناہ کر کے

رب کے کسی حکم سے کرےتجاوز اور یوں قصوروار
ٹھہرے تو جب23 بھی اُسے پتا لـگے کہ مجھ سے گناہ
ہوا ہے تو وہ قربانی کے لئے ایک بےعیب بکرا لے
آئے۔ وہ24 اپنا بکرےہاتھ سرکے پر رکھ کر اُسے وہاں
بھسمجہاںکرےذبح ہونے والی قربانیاں ذبح کی جاتی
ہیں۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ امام25 اپنی اُنگلی میںخون
ڈال اُسےکر قرباناُس گاہ سینگوںچاروںکے پر لگائے
جس پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ باقی خون وہ قربان
گاہ کے پائے پر ُنڈیلے۔ ا 26 پھر وہ اُس کی ساری چربی
قربان گاہ پر اُس طرح طرحجسدےجلا وہ سلامتی
کی قربانیوں کی چربی جلا دیتا ہے۔ یوں امام اُس آدمی
کا دےکفارہ گا اور اُسے معافی حاصل ہو جائے گی۔

عام لوگوں کے لئے گناہ کی قربانی
27 اگر کوئی غیرارادیشخصعام طور پر گناہ کر کے

رب کے کسی حکم سے کرےتجاوز اور یوں قصوروار
ٹھہرے تو جب28 بھی اُسے پتا لـگے کہ مجھ سے گناہ
ہوا ہے تو وہ قربانی کے لئے ایک بےعیب بکری لے
آئے۔ 29 وہ اپنا ہاتھ بکری کے سر پر رکھ کر اُسے وہاں
بھسمجہاںکرےذبح ہونے والی قربانیاں ذبح کی جاتی
ہیں۔ امام30 اپنی اُنگلی ڈالمیںخون کر اُسے اُس قربان
گاہ سینگوںچاروںکے پر پرجسلگائے جانور جلائے
جاتے ہیں۔ باقی خون وہ قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیلے۔ ا
31 پھر وہ اُس کی ساری چربی اُس طرح نکالے جس
طرح وہ سلامتی کی قربانیوں کی چربی نکالتا ہے۔ اِس
کے بعد وہ اُسے قربان گاہ پر جلا ایسیدے۔ قربانی کی
ربخوشبو کو پسند یوںہے۔ امام اُس آدمی کا کفارہ
دے گا اور اُسے معافی حاصل ہو جائے گی۔
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32 اگر وہ گناہ کی قربانی کے لئے بھیڑ کا بچہ لانا

چاہے تو وہ بےعیب مادہ ہو۔ 33 وہ اپنا ہاتھ اُس کے
سر پر رکھ کر اُسے وہاں کرےذبح جہاں بھسم ہونے
والی قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ امام34 اپنی اُنگلی خون
میں ڈال کر اُسے اُس قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر
جسلگائے پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ باقی خون وہ
قربان گاہ پائےکے پر ُنڈیلے۔ پھر35ا تمامکیاُسوہ چربی
اُس طرح طرحجسنکالے سلامتی کی قربانی کے لئے
ذبح کئے گئے جوان مینڈھے کی چربی نکالی جاتی ہے۔
اِس بعدکے امام چربی قربانکو گاہ پر اُن سمیتقربانیوں
دےجلا ربجو کے لئے جلائی جاتی ہیں۔ یوں امام
اُس آدمی کا دےکفارہ گا اور اُسے معافی مل جائے
گی۔

5
گناہ کی قربانیوں بارےکے ہدایاتخاصمیں

1 ہو سکتا ہے کسیکہ نے یوں گناہ کیا کہ اُس نے
جرمکوئی دیکھا یا اُسوہ کچھمیںبارےکے ہے۔جانتا
گواہوںجبتوبھی کو قَسم کے لئے بُلایا جاتا ہے تو وہ
گواہی دینے کے لئے منے سا نہیں آتا۔ اِس صورت میں
وہ قصوروار ٹھہرتا ہے۔

2 ہو سکتا ہے کہ کسی نے غیرارادی طور پر کسی
ناپاک چیز چھوکو لیا جانور،جنگلیکسیوہخواہہے،
مویشی یا رینگنے والے جانور لاشکی کیوں نہ ہو۔ اِس
صورت میں ناپاکوہ ہے اور قصوروار ٹھہرتا ہے۔

3 ہو سکتا ہے کہ کسی نے غیرارادی طور پر کسی
شخص کی ناپاکی کو چھو لیا ہے یعنی اُس کی ایسیکوئی
سےجسچیز ناپاکوہ ہو گیا اُسےجبہے۔ معلوم ہو
جاتا ہے تو وہ قصوروار ٹھہرتا ہے۔

ہو4 سکتا کرنےکچھسےبےپروائینےکسیکہہے
قَسمکی کھائی ہے، وہچاہے اچھا کام تھا یا جبغلط۔
وہ جان لیتا ہے کہ اُس نے کیا کِیا ہے تو وہ قصوروار
ٹھہرتا ہے۔

5 جو اِس طرح کسیکے گناہ کی بنا پر قصوروار ہو،
لازم ہے کہ وہ اپنا گناہ تسلیم کرے۔ 6 پھر وہ گناہ کی
قربانی ایکپرطورکے بھیڑ یوںکرے۔پیشبکرییا امام
اُس کا گا۔دےکفارہ

7 اگر شخصقصوروار غربت کے باعث بھیڑ یا بکری
دےنہ سکے تو ربوہ کو دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر
پیش ایککرے، گناہ قربانیکی کے لئے ایکاور بھسم
ہونے والی قربانی کے لئے۔ 8 وہ اُنہیں امام کے پاس
لے آئے۔ امام پہلے گناہ کی قربانی کے لئے پرندہ پیش
کرے۔ وہ اُس گردنکی مروڑ لیکنڈالے ایسے سرکہ
جدا نہ ہو جائے۔ 9 پھر وہ اُس کے خون میں سے کچھ
قربان گاہ ایککے پہلو پر چھڑکے۔ باقی خون وہ یوں
قربانوہکہدےنکلنے گاہ پائےکے پر ٹپکے۔ یہ گناہ کی
قربانی ہے۔ 10 پھر پرندےدوسرےامام کو قواعد کے
مطابق بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کرے۔
یوں امام اُس آدمی کا دےکفارہ گا اور اُسے معافی مل
جائے گی۔

11 اگر وہ شخص غربت کے باعث دو یاں قمر یا دو
جوان کبوتر بھی دےنہ سکے تو پھر وہ گناہ کی قربانی
کے لئے ڈیڑھ کلو بہترینگرام پیشمیدہ کرے۔ وہ اُس
پر نہ تیل ُنڈیلے، ا نہ لُبان رکھے، کیونکہ یہ غلہ کی نذر نہیں
بلـکہ گناہ کی قربانی ہے۔ 12 وہ اُسے امام پاسکے لے
آئے جو یادگار کا حصہ یعنی مٹھی بھر اُن قربانیوں کے
ساتھ دےجلا جو رب کے لئے جلائی جاتی ہیں۔ یہ
گناہ قربانیکی یوں13ہے۔ امام اُس آدمی دےکفارہکا
گا اور اُسے معافی مل جائے گی۔ غلہ کی نذر کی طرح
باقی میدہ امام کا حصہ “ہے۔

قصور کی قربانی
14 رب نے موسٰی سے کہا، 15 اگر” کسی نے

بےایمانی کر غیرارادیکے طور ربپر مخصوصکی اور
مُقّدس چیزوں کے سلسلے میں گناہ کیا ہو، ایسا شخص
قصور کی قربانی کے طور ربپر بےعیبکو قیمتاور
کے لحاظ سے مناسب مینڈھا یا بکرا پیش کرے۔ اُس
قیمتکی مقدِس کی شرح مطابقکے مقرر کی جائے۔
16 نقصانجتنا مقدِس کو ہوا ہے اُتنا ہی وہ اِسدے۔
کے علاوہ وہ مزید 20 فیصد ادا کرے۔ وہ اُسے امام
دےدےکو اور امام جانور کو قصور کی قربانی کے
طور پیشپر کر اُسکے کا یوںدے۔کفارہ اُسے معافی
مل جائے گی۔
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17 اگر کوئی غیرارادی طور پر گناہ کر کے رب کے

کسی حکم سے کرےتجاوز تو وہ قصوروار ہے، اور وہ
اُس کا ذمہ ٹھہرےدار گا۔ 18 وہ قصور کی قربانی کے
طور پر امام بےعیبایکپاسکے قیمتاور لحاظکے
مناسبسے مینڈھا لے آئے۔ اُس قیمتکی مقدِس کی
شرح مطابقکے مقرر کی جائے۔ پھر امام یہ قربانی اُس
گناہ کے لئے چڑھائے جو شخصقصوروار غیرارادینے
طور پر کیا ہے۔ یوں اُسے معافی مل جائے گی۔ 19 یہ
قصور کی قربانی ہے، کیونکہ وہ رب کا گناہ کر قصوروارکے ٹھہرا “ہے۔

6
نےرب1 موسٰی سے کہا، ہو”2 سکتا کسیہے نے

گناہ کر کے بےایمانی کی ًہے، مثلا اُس نے اپنے پڑوسی
کی کوئی واپسچیز نہیں کی جو اُس کے سپرد کی گئی
تھی یا جو گرویاُسے طورکے پر ملی تھی، یا اُس اُسنے
کوئیکی کی،چوریچیز یا اُس چیزکوئیسےکسینے
چھین لی، 3 یا اُس کسینے کی گم شدہ چیز بارےکے
جھوٹمیں اُسےجببولا مل گئی، یا اُس قَسمنے کھا
کر جھوٹ بولا ہے، یا اِس طرح کا کوئی اَور گناہ کیا
ہے۔ 4 اگر طرحاِسوہ کا گناہ کر ٹھہرےقصوروارکے
تو لازم ہے کہ وہ وہی چیز واپس کرے جو اُس نے
چوری کی یا چھین لی یا جو اُس کے سپرد کی گئی یا جو
گم شدہ ہو کر اُس کے پاس آ گئی ہے 5 یا جس کے
اُسمیںبارے قَسمنے کھا بولاجھوٹکر اُسوہہے۔
کا اُتنا واپسہی کر کے 20 فیصد یادہ ز دے۔ اور وہ
کچھسبیہ اُس وہجبکرےواپسدن اپنی قصور کی
پیشقربانی کرتا ہے۔ 6 قصور کی قربانی کے طور پر وہ
ایک بےعیب اور قیمت کے لحاظ سے مناسب مینڈھا
امام پاسکے لے آئے اور رب پیشکو کرے۔ اُس
قیمتکی مقدِس کی شرح مطابقکے مقرر کی جائے۔
7 پھر ربامام کے منے سا اُس کا دےکفارہ گا تو اُسے
معافی مل جائے “گی۔

بھسم ہونے والی قربانی
رب8 نے موسٰی سے کہا، 9 ہارون” اور اُس کے

بیٹوں کو بھسم ہونے والی قربانیوں بارےکے میں ذیل

کی ہدایات :دینا بھسم ہونے والی قربانی پوری رات
صبح تک قربان گاہ کی اُس جگہ پر رہے آگجہاں
جلتی آگہے۔ کو بجھنے نہ دینا۔ صبح10 کو امام کتان
لباسکا اور کتان کا پاجامہ پہن کر قربانی سے بچی ہوئی
راکھ قربان گاہ پاسکے زمین پر ڈالے۔ 11 پھر وہ اپنے
بدلکپڑے راکھکر خیمہکو گاہ پاککسیباہرکے
جگہ پر چھوڑ آئے۔ قربان12 گاہ آگپر جلتی رہے۔ وہ
کبھی بھی نہ بجھے۔ ہر صبح امام یاں لـکڑ چن کر اُس
پر بھسم ہونے والی قربانی ترتیب سے رکھے اور اُس پر
سلامتی کی قربانی کی چربی جلا دے۔ آگ13 ہمیشہ
جلتی رہے۔ وہ کبھی نہ بجھنے پائے۔

غلہ کی نذر
غلہ14 کی نذر بارےکے ہدایاتمیں یہ :ہیں ہارون

کے بیٹے اُسے قربان گاہ کے منے ربسا پیشکو کریں۔
15 پھر امام یادگار کا حصہ یعنی تیل سے ملایا گیا مٹھی
بھر بہترین میدہ اور قربانی کا تمام لُبان لے کر قربان
گاہ پر جلا دے۔ اِس کی خوشبو رب کو پسند ہے۔
ہارون16 اور اُس کے بیٹے قربانی کا باقی حصہ کھا لیں۔
لیکن وہ مُقّدساُسے جگہ پر ملاقاتیعنی خیمےکے کی
چاردیواری کے اندر کھائیں، اور اُس میں خمیر نہ ہو۔
17 اُسے پکانے کے لئے اُس میں خمیر نہ ڈالا جائے۔
مَیں نے جلنے والی قربانیوں میں سے یہ حصہ اُن کے لئے
مقرر کیا ہے۔ یہ گناہ کی قربانی اور قصور کی قربانی کی
طرح نہایت مُقّدس ہے۔ 18 ہارون کی اولاد کے تمام
مرد اُسے کھائیں۔ یہ اصول تکابد قائم رہے۔ جو بھی
اُسے چھوئے گا مخصوصوہ مُقّدسو ہو جائے “گا۔

رب19 نے موسٰی سے کہا، 20 جب” ہارون اور
اُس کے بیٹوں کو امام کی ذمہ داری اُٹھانے کے لئے
مخصوص کر کے تیل سے مسح کیا جائے گا تو وہ ڈیڑھ
کلو گرام بہترین میدہ پیش کریں۔ اُس کا آدھا حصہ
صبح کو اور آدھا حصہ شام پیشوقتکے کیا جائے۔
وہ غلہ کی یہ نذر روزانہ پیش کریں۔ 21 اُسے تیل کے
ساتھ ملا توےکر پر پکانا پھرہے۔ ٹکڑےٹکڑےاُسے کر
کے غلہ کی نذر کے طور پر پیش کرنا۔ اُس کی خوشبو
رب کو پسند ہے۔ 22 یہ قربانی ہمیشہ ہارون کی نسل
کا وہ آدمی کرےپیش جسے مسح کر کے اماِم اعظم
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کا عُہدہ دیا گیا ہے، اور وہ پورےاُسے طور ربپر کے
لئے دے۔جلا امام23 غلہکی نذرکی پورےہمیشہ طور
پر جلانا۔ اُسے نہ “کھانا۔

گناہ کی قربانی
رب24 نے موسٰی سے کہا، ہارون”25 اور اُس کے

بیٹوں کو گناہ کی قربانی بارےکے میں ذیل ہدایاتکی
:دینا گناہ کی قربانی کو رب کے منے سا وہیں ذبح کرنا
بھسمجہاںہے ہونے والی قربانی ذبح کی جاتی وہہے۔
نہایت مُقّدس ہے۔ 26 اُسے پیش کرنے والا امام اُسے
مُقّدس جگہ پر یعنی ملاقات کے خیمے کی چاردیواری
کے اندر کھائے۔ 27 جو بھی اِس قربانی کے گوشت
کو چھو لیتا ہے مخصوصوہ مُقّدسو ہو جاتا ہے۔ اگر
قربانی لباسکسیچھینٹےکےخونکے پر پڑ جائیں تو اُسے
مُقّدس جگہ پر دھونا ہے۔ 28 اگر گوشت کو ہنڈیا میں
پکایا گیا ہو تو اُس برتن کو بعد میں توڑ دینا ہے۔ اگر اُس
کے لئے پیتل کا برتن استعمال کیا گیا ہو تو اُسے خوب
مانجھ کر پانی صافسے کرنا۔ اماموں29 کے خاندانوں
میں سے تمام مرد اُسے کھا سکتے ہیں۔ یہ کھانا نہایت
مُقّدس ہے۔ 30 لیکن گناہ کی ہر وہ قربانی کھائی نہ
جسجائے کا خون ملاقات کے خیمے میں اِس لئے
لایا گیا ہے کہ مقدِس میں کسی کا کفارہ دیا جائے۔
اُسے جلانا ہے۔

7
قصور کی قربانی

1 قصور کی قربانی جو نہایت مُقّدس ہے اُس بارےکے ہدایاتمیں یہ :ہیں
2 قصور کی قربانی وہیں ذبح کرنی ہے جہاں بھسم

ہونے والی قربانی ذبح کی جاتی اُسہے۔ کا قربانخون
گاہ پہلوؤںچارکے پر تمامکیاُس3جائے۔چھڑکا چربی
نکال قربانکر گاہ پر چڑھانی یوںدُم،کیاُسیعنیہے انتڑ
پر کی چربی، گُردے4 اُس چربی سمیت جو اُن پر اور
کمر قریبکے ہوتی اورہے جوڑ کلیجی۔ اِن چیزوں کو
گُردوں ساتھکے الـگہی کرنا ہے۔ امام5 کچھسبیہ
رب کو قربان گاہ پر جلنے والی قربانی کے طور پر پیش
کرے۔ یہ قصور کی قربانی ہے۔ اماموں6 خاندانوںکے

میں تمامسے مرد اُسے کھا لیکنہیں۔سکتے مُقّدساُسے
جگہ پر کھایا جائے۔ یہ مُقّدسنہایت ہے۔

7 گناہ اور قصور کی قربانی کے لئے ایک ہی اصول
امامجوہے، قربانی پیشکو کر کفارہکے دیتا اُسہے
کو اُس گوشتکا ملتا ہے۔ اِس8 طرح جو امام کسی
جانور کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھاتا ہے
اُسی کو جانور کی کھال ملتی ہے۔ 9 اور اِسی طرح تنور
میں، کڑاہی میں توےیا پر پکائی گئی غلہ کی ہر نذر اُس
امام کو ملتی پیشاُسےنےجسہے کیا ہے۔ لیکن10
ہارون کے تمام بیٹوں کو غلہ کی باقی نذریں برابر برابر ملتی
رہیں، خواہ اُن میں تیل ملایا گیا ہو یا ہوں۔خشکوہ

سلامتی کی قربانی
سلامتی11 کی قربانی ربجو پیشکو کی جاتی ہے

اُس بارےکے میں ذیل ہدایاتکی :ہیں
12 اگر کوئی اِس قربانی سے اپنی شکرگزاری کا اظہار

کرنا چاہے تو وہ جانور کے ساتھ بےخمیری جسروٹی
میں تیل ڈالا گیا ہو، بےخمیری روٹی جس پر تیل لگایا
گیا ہو اور روٹی جس میں بہترین میدہ اور تیل ملایا گیا
پیشہو کرے۔ اِس13 کے علاوہ وہ خمیری روٹی بھی
پیش کرے۔ پیش14 کرنے والا قربانی کی ہر چیز کا
ایک حصہ اُٹھا لئےکےربکر یہکرے۔مخصوص اُس
امام کا حصہ ہے جو جانور کا قربانخون گاہ پر چھڑکتا
ہے۔ گوشت15 اُسی دن کھایا جائے جب جانور کو
ذبح کیا گیا ہو۔ اگلی تکصبح کچھ نہیں بچنا ہئے۔ چا

16 اِس قربانی کا گوشت صرف اِس صورت میں
اگلے دن کھایا جا سکتا کسیجبہے مَنتنے مان کر
یا پیشاُسےسےخوشیاپنی کیا ہے۔ 17 اگر گوشتکچھ
تیسرے دن تک بچ جائے تو اُسے جلانا ہے۔ 18 اگر
تیسرےاُسے دن بھی کھایا جائے ربتو یہ قربانی قبول
کرےنہیں گا۔ اُس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا بلـکہ اُسے
ناپاک قرار دیا جائے گا۔ جو بھی اُس سے کھائے گا
وہ ٹھہرےقصوروار گا۔ 19 اگر ناپاککسیگوشتیہ
چیز سے لـگ جائے تو اُسے نہیں کھانا ہے بلـکہ اُسے
پاکگوشتاگرجائے۔جلایا توہے خودجوشخصہر
پاک اُسےہے کھا سکتا ہے۔ لیکن20 شخصناپاکاگر
رب پیشکو کی گئی سلامتی کی قربانی کا یہ گوشت
کھائے تو اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا ہے۔ 21 ہو
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سکتا ہے کسیکہ ناپاککسینے چیز کو چھو لیا ہے
چاہے ناپاکوہ شخص، جانور یا کوئی اَور گھنونی اور
ناپاک چیز ہو۔ اگر ایسا شخص رب پیشکو کی گئی
قربانیکیسلامتی توکھائےگوشتکا اُسے اُس قومکی
میں سے مٹا ڈالنا “ہے۔

چربی اور خون کھانا منع ہے
اسرائیلیوں”23کہا،سےموسٰینےرب22 کو بتا دینا

کہ گائےبَیل اور یوں بھیڑبکر کی چربی کھانا تمہارے
لئے منع ہے۔ 24 فطریتم طور مرےپر ہوئے جانوروں
اور پھاڑے ہوئے جانوروں کی چربی دیگر کاموں کے
لئے استعمال کر سکتے ہو، لیکن اُسے کھانا منع ہے۔
25 جو بھی اُس چربی میں سے کھائے جو جلا ربکر
کو پیش کی جاتی ہے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا
ڈالنا ہے۔ 26 جہاں بھی تم ہتے ر ہو وہاں پرندوں یا
دیگر جانوروں کا خون کھانا منع ہے۔ 27 جو بھی خون
کھائے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا “جائے۔

قربانیوں میں سے امام کا حصہ
رب28 نے موسٰی سے کہا، 29 اسرائیلیوں” کو بتانا

کہ ربجو کو سلامتی کی کرےپیشقربانی ربوہ
کے لئے ایک مخصوصحصہ کرے۔ 30 وہ جلنے والی یہ
قربانی اپنے ہاتھوں ربسے پیشکو کرے۔ اِس کے
لئے وہ جانور کی چربی اور سینہ رب کے منے سا پیش
کرے۔ سینہ ہلانے والی قربانی ہو۔ 31 امام چربی کو
قربان گاہ پر جلا دے جبکہ سینہ ہارون اور اُس کے
بیٹوں کا حصہ ہے۔ 32 قربانی کی دہنی ران امام کو
اُٹھانے والی قربانی کے طور پر دی جائے۔ 33 وہ اُس
امام کا حصہ ہے جو سلامتی کی قربانی کا خون اور
چربی چڑھاتا ہے۔

34 اسرائیلیوں کی سلامتی کی قربانیوں میں سے مَیں
نے ہلانے والا سینہ اور اُٹھانے والی ران اماموں کو
دی ہے۔ یہ چیزیں ہمیشہ کے لئے اسرائیلیوں طرفکی
اماموںسے کا حق “ہیں۔

35 یہ اُس دن جلنے والی قربانیوں میں سے ہارون اور
اُس کے بیٹوں کا حصہ بن جبگئیں اُنہیں مقدِس میں
رب کی خدمت پیشمیں کیا گیا۔ رب36 نے اُس دن
اُنہیںجب تیل مسحسے کیا گیا حکم دیا تھا کہ اسرائیلی یہ
حصہ ہمیشہ اماموں کو دیا کریں۔

تمامہدایاتیہغرض37 قربانیوں بارےکے ہیںمیں
بھسمیعنی والیہونے قربانی، غلہ نذر،کی گناہ قربانی،کی
قصور کی قربانی، امام کو مقدِس میں خدمت کے لئے
مخصوص کرنے کی قربانی اور سلامتی کی قربانی کے
بارے میں۔ رب38 نے موسٰی کو یہ ہدایات سینا پہاڑ
پر دیں، اُس اُسجبدن اسرائیلیوںنے کو حکم دیا کہ
وہ دشِت سینا ربمیں کو اپنی پیشقربانیاں کریں۔

8
ہارون اور اُس بیٹوںکے مخصوصیتکی

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 ہارون” اور اُس کے
بیٹوں میرےکو حضور لے آنا۔ نیز اماموں کے لباس،
مسح کا تیل، گناہ کی قربانی کے لئے جوان بَیل، دو
مینڈھے اور بےخمیری روٹیوں کی ٹوکری لے آنا۔ 3 پھر
جماعتپوری کو خیمے دروازےکے پر جمع “کرنا۔

4 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ پوریجب جماعت اکٹھی
ہو گئی تو 5 اُس نے اُن سے کہا، اب” مَیں وہ کچھ
کرتا جسہوں کا ربحکم نے دیا “ہے۔ 6 موسٰی نے
ہارون اور اُس کے بیٹوں کو منے سا لا کر غسل کرایا۔
7 اُس نے ہارون کو کتان کا زیرجامہ پہنا کر کمربند
لپیٹا۔ پھر اُس نے چوغہ جسپہنایا پر اُس بالاپوشنے
کو مہارت سے بُنے ہوئے پٹکے سے باندھا۔ 8 اِس کے
بعد اُس نے سینے کا کیسہ لگا کر اُس میں دونوں قرعے
بنام اُوریم اور ُمیم ت رکھے۔ 9 پھر اُس نے ہارون کے سر
پر پگڑی جسرکھی کے منے سا والے حصے پر اُس نے
مُقّدس تاج یعنی سونے کی تختی لگا سبدی۔ کچھ اُس
حکم عینکے مطابق ہوا ربجو نے موسٰی کو دیا تھا۔

اِس10 کے بعد موسٰی نے مسح کے تیل سے مقدِس
کو اور جو کچھ اُس میں تھا مسح کر کے مخصوصاُسے
مُقّدسو کیا۔ اُس11 بارساتتیلیہنے جانور چڑھانے
کی قربان گاہ اور اُس کے سامان پر چھڑک دیا۔ اِسی
طرح اُس نے سات بار دھونے کے حوض اور اُس
ڈھانچے پر چھڑکتیل جسدیا حوضپر رکھا ہوا تھا۔
یوں یہ چیزیں مخصوص و مُقّدس ہوئیں۔ 12 اُس نے
ہارون کے سر پر مسح کا تیل ُنڈیل ا کر اُسے مسح کیا۔
یوں مخصوصوہ مُقّدسو ہوا۔
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13 پھر موسٰی نے ہارون کے بیٹوں کو منے سا لا کر

اُنہیں زیر جامے پہنائے، کمربند لپیٹے اور اُن کے سروں پر
یاں پگڑ باندھیں۔ سب کچھ اُس حکم کے عین مطابق ہوا
ربجو نے موسٰی کو دیا تھا۔

اب14 موسٰی نے گناہ کی قربانی کے لئے جوان بَیل
کو پیش کیا۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ
اُس کے سر پر رکھے۔ 15 موسٰی نے اُسے ذبح کر کے
اُس کے خون میں سے کچھ لے کر اپنی اُنگلی سے قربان
گاہ کے سینگوں پر لگا دیا تاکہ وہ گناہوں پاکسے ہو
جائے۔ باقی خون اُس نے قربان گاہ کے پائے پر ُنڈیل ا
دیا۔ یوں اُس مخصوصاُسےنے مُقّدسو کر اُسکے کا
کفارہ دیا۔ 16 موسٰی نے یوں انتڑ پر کی تمام چربی، جوڑ
کلیجی اور دونوں گُردے اُن کی چربی سمیت لے کر
قربان گاہ پر جلا دیئے۔ لیکن17 بَیل کی گوشتکھال،
اور یوں انتڑ کے گوبر اُسکو خیمہنے گاہ کے باہر لے
جا کر جلا دیا۔ سب کچھ اُس حکم کے مطابق ہوا جو
رب نے موسٰی کو دیا تھا۔

اِس18 کے بعد اُس نے بھسم ہونے والی قربانی کے
لئے پہلا پیشمینڈھا کیا۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں نے
اپنے ہاتھ اُس کے سر پر رکھ دیئے۔ 19 موسٰی نے اُسے
ذبح کر کے اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر
چھڑک دیا۔ 20 اُس نے مینڈھے ٹکڑےٹکڑےکو کر
کے ٹکڑےسر، اور چربی جلا دی۔ اُس21 نے یاں انتڑ
اور پنڈلیاں پانی سے صاف کر پورےکے مینڈھے کو
قربان گاہ پر جلا کچھسبدیا۔ اُس حکم عینکے مطابق
ہوا موسٰینےربجو کو دیا لئےکےربتھا۔ والیجلنے
یہ بھسمقربانی والیہونے قربانی تھی، اور اُس کی خوشبو
رب کو پسند تھی۔

اِس22 بعدکے موسٰی دوسرےنے مینڈھے پیشکو
کیا۔ اِس قربانی کا اماموںمقصد کو مقدِس خدمتمیں
کے لئے مخصوص کرنا تھا۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں
نے اپنے ہاتھ مینڈھے کے سر پر رکھ دیئے۔ 23 موسٰی
نے اُسے ذبح کر کے اُس کے خون میں سے کچھ لے کر
ہارون کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ
اور ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں پر لگایا۔ 24 یہی اُس نے
ہارون بیٹوںکے بھیساتھکے کیا۔ اُس اُنہیںنے منے سا

لا کر اُن کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُن کے ہنے د ہاتھ
اور ہنے د پاؤں انگوٹھوںکے پر خون لگایا۔ باقی خون اُس
قرباننے گاہ پہلوؤںچارکے دیا۔چھڑکپر اُس25 نے
مینڈھے کی چربی، دُم، یوں انتڑ پر ساریکی چربی، جوڑ
کلیجی، دونوں گُردے اُن کی چربی سمیت اور دہنی
الـگران کی۔ 26 پھر ربوہ کے منے بےخمیریپڑیسا
روٹیوں کی ٹوکری میں ایکسے سادہ ایکروٹی، روٹی
جس میں تیل ڈالا گیا تھا اور ایک روٹی جس پر تیل
لگایا گیا تھا لے کر چربی اور ران پر رکھ دی۔ 27 اُس
نے یہ سب کچھ ہارون اور اُس کے بیٹوں کے ہاتھوں
پر رکھ کر اُسے ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کو
پیش کیا۔ 28 پھر اُس نے یہ چیزیں اُن واپسسے لے کر
قربان گاہ پر بھسمپہلےپرجسدیںجلا قربانیوالیہونے
رکھی ربتھی۔گئی کے لئے جلنے والی یہ قربانی اماموں
مخصوصکو کرنے کے لئے چڑھائی گئی، اور اُس کی
ربخوشبو کو پسند تھی۔

موسٰی29 بھیسینہنے لیا اور اُسے ہلانے والی قربانی
کے طور پر رب کے منے سا ہلایا۔ یہ مخصوصیت کے
مینڈھے میں سے موسٰی کا تھا۔حصہ موسٰی اِسنے میں
سببھی ربکچھ کے حکم عینکے مطابق کیا۔

30 پھر اُس نے مسح کے تیل اور قربان گاہ پر کے
خون میں سے کچھ لے کر ہارون، اُس کے بیٹوں اور اُن
کپڑوںکے چھڑکپر دیا۔ یوں اُس اُنہیںنے اور اُن کے
کپڑوں مخصوصکو مُقّدسو کیا۔

31 موسٰی نے اُن سے کہا، گوشت” کو ملاقات
کے خیمے دروازےکے پر اُبال کر اُسے اُن روٹیوں کے
ساتھ کھانا جو مخصوصیت کی قربانیوں کی ٹوکری میں
پڑی ہیں۔ کیونکہ رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔
گوشت32 اور روٹیوں کا بقایا جلا دینا۔ سات33 دن
ملاقاتتک خیمےکے دروازےکے میں سے نہ نکلنا،
کیونکہ مقدِس خدمتمیں کے لئے تمہاری مخصوصیت
کے اِتنے ہی دن ہیں۔ 34 جو کچھ آج ہوا ہے وہ رب
کے حکم کے مطابق ہوا تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔
35 تمہیں سات رات اور دن تک خیمے دروازےکے
کے اندر رہنا ربہے۔ کی اِس ہدایت کو مانو ورنہ تم
مر جاؤ گے، کیونکہ یہ حکم ربمجھے طرفکی سے دیا
گیا “ہے۔
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36 ہارون اور اُس کے بیٹوں نے اُن تمام ہدایات پر

عمل کیا ربجو نے موسٰی معرفتکی اُنہیں دی تھیں۔
9

ہارون قربانیاں چڑھاتا ہے
مخصوصیت1 دنساتکے بعدکے موسٰی آٹھویںنے

دن ہارون، اُس کے بیٹوں اور اسرائیل کے بزرگوں کو
بُلایا۔ اُس2 ہاروننے سے کہا، بےعیبایک” بچھڑا
اور ایک بےعیب مینڈھا چن کر رب کو پیش کر۔
بچھڑا گناہ کی قربانی کے لئے اور مینڈھا بھسم ہونے والی
قربانی کے لئے ہو۔ 3 پھر اسرائیلیوں کو کہہ دینا کہ گناہ
قربانیکی لئےکے ایک بکرا بھسمجبکہ قربانیوالیہونے
لئےکے سالہیکبےعیبایک بچھڑا بےعیبایکاور
یک سالہ بھیڑ کا پیشبچہ کرو۔ ساتھ4 ہی سلامتی کی
قربانی کے لئے ایک بَیل ایکاور مینڈھا چنو۔ تیل کے
ساتھ ملائی ہوئی غلہ کی نذر بھی لے سبکر ربکچھ
پیشکو کرو۔ آجکیونکہ ربہی تم پر ظاہر ہو “گا۔

5 اسرائیلی موسٰی کی مطلوبہ تمام چیزیں ملاقات کے
خیمے کے منے سا لے آئے۔ پوری جماعت قریب آ کر
رب کے منے سا کھڑی ہو گئی۔ 6 موسٰی نے اُن سے
کہا، تمہیں” وہی کرنا جسہے کا ربحکم تمہیںنے
ربہیآجکیونکہہے۔دیا جلالکا تم پر ظاہر “گا۔ہو

7 پھر اُس نے ہارون سے کہا، قربان” گاہ پاسکے
جا کر گناہ قربانیکی اور بھسم والیہونے قربانی چڑھا کر
اپنا اور اپنی قوم کا کفارہ ربدینا۔ کے حکم مطابقکے
قوم کے لئے بھی پیشقربانی کرنا تاکہ اُس کا کفارہ دیا
“جائے۔

قربانہارون8 گاہ پاسکے آیا۔ اُس بچھڑےنے کو
ذبح کیا۔ یہ اُس کے لئے گناہ کی قربانی تھا۔ 9 اُس کے
بیٹے بچھڑے کا خون اُس پاسکے لے آئے۔ اُس نے
اپنی اُنگلی میںخون ڈبو کر اُسے قربان گاہ سینگوںکے پر
لگایا۔ باقی خون اُسکو قرباننے گاہ کے پائے پر ُنڈیل ا
دیا۔ 10 پھر اُس نے اُس کی چربی، گُردوں اور جوڑ
کلیجی کو قربان گاہ پر جلا دیا۔ ربجیسے نے موسٰی
کو حکم دیا تھا ویسے ہی ہارون نے کیا۔ بچھڑے11 کا
اُسکھالاورگوشت خیمہنے گاہ باہرکے لے جا جلاکر دی۔

12 اِس کے بعد ہارون نے بھسم ہونے والی قربانی
کو ذبح کیا۔ اُس کے بیٹوں نے اُسے اُس کا خون دیا،
اور اُس نے اُسے قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑک
اُنہوں13دیا۔ قربانیاُسےنے سمیتسرٹکڑےمختلفکے
اوردیئے، اُس اُنہیںنے قربان گاہ پر دیا۔جلا پھر14 اُس
نے اُس کی یاں انتڑ اور پنڈلیاں دھو کر بھسم ہونے والی
قربانی کی باقی چیزوں پر رکھ کر جلا دیں۔

اب15 ہارون نے قوم کے لئے قربانی چڑھائی۔ اُس
نے گناہ کی قربانی کے لئے بکرا ذبح کر کے اُسے پہلی
قربانی کی طرح چڑھایا۔ 16 اُس نے بھسم ہونے والی
قربانی بھی قواعد مطابقکے چڑھائی۔ اُس17 نے غلہ کی
پیشنذر کی اور اُس میں مٹھیسے بھر قربان گاہ پر جلا
دیا۔ یہ غلہ کی اُس نذر کے علاوہ تھی صبحجو بھسمکو
ہونے والی قربانی کے ساتھ چڑھائی گئی تھی۔ 18 پھر
اُس نے سلامتی کی قربانی کے لئے بَیل اور مینڈھے کو
ذبح کیا۔ یہ بھی قوم کے لئے تھی۔ اُس کے بیٹوں نے
اُسے جانوروں کا خون دیا، اور اُس نے اُسے قربان گاہ
کے چار پہلوؤں پر چھڑک دیا۔ لیکن19 اُنہوں نے بَیل
اور مینڈھے کو چربی، دُم، یوں انتڑ پر کی چربی اور جوڑ
کلیجی نکال کر 20 سینے کے ٹکڑوں پر رکھ دیا۔ ہارون
نے چربی کا حصہ قربان گاہ پر جلا دیا۔ 21 سینے کے
ٹکڑے اور دہنی رانیں اُس نے ہلانے والی قربانی کے
طور ربپر کے منے سا ہلائیں۔ اُس کچھسبنے موسٰی
کے حکم مطابقکے ہی کیا۔

تمام22 پیشقربانیاں کرنے کے بعد ہارون نے اپنے
ہاتھ اُٹھا کر قوم کو برکت دی۔ پھر وہ قربان گاہ سے
اُتر کر 23 موسٰی کے ملاقاتساتھ خیمےکے میں داخل
ہوا۔ جب دونوں باہر آئے تو اُنہوں نے قوم کو برکت
ربتبدی۔ کا پوریجلال قوم پر ظاہر ہوا۔ رب24
کے حضور نکلآگسے کر قربان گاہ پر اُتری اور بھسم
ہونے والی قربانی اور چربی ٹکڑےکے بھسم کر دیئے۔
یہ دیکھ خوشیلوگکر نعرےکے مارنے لـگے اور منہ
بلکے گر گئے۔

10
ندب اور ابیہو کا گناہ
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ہارون1 کے ندببیٹے اور ابیہو نے اپنے بخورداناپنے

لے کر اُن میں جلتے ہوئے کوئلے ڈالے۔ اُن پر بخور ڈال
کر ربوہ کے منے سا آئے تاکہ پیشاُسے کریں۔ لیکن
آگیہ ناجائز ربتھی۔ نے پیشیہ کرنے کا حکم نہیں
دیا تھا۔ اچانک2 رب کے حضور آگسے نکلی جس
اُنہیںنے بھسم کر دیا۔ ربوہیں کے منے سا وہ مر گئے۔

3 موسٰی نے ہارون سے کہا، اب” وہی ہوا ہے جو
رب نے فرمایا تھا کہ میرےجو قریب ہیں اُن سے مَیں
قدوسیتاپنی تماممَیںگا،کروںظاہر قوم منےکے ہیسا
اپنے جلال کا اظہار کروں “گا۔
ہارون خاموش رہا۔ 4 موسٰی نے ہارون کے چچا

عُزی ایل کے بیٹوں میسائیل اور اِلَصفن کو بُلا کر اِدھر”کہا، آؤ اور اپنے داروںرشتے مقدِسکو منےکے سےسا
اُٹھا باہرکےگاہخیمہکر وہ5“جاؤ۔لے اورآئے موسٰی
کے حکم کے عین مطابق اُنہیں اُن کے زیر جاموں سمیت
اُٹھا کر خیمہ گاہ کے باہر لے گئے۔

6 موسٰی نے ہارون اور اُس کے دیگر بیٹوں اِلی عزر
اور اِتمر سے کہا، ماتم” کا اظہار نہ کرو۔ نہ اپنے بال
بکھرنے دو، نہ کپڑےاپنے پھاڑو۔ ورنہ تم مر جاؤ گے
اور رب پوری جماعت ناراضسے ہو جائے گا۔ لیکن
تمہارے رشتے دار اور باقی تمام اسرائیلی ضرور اِن کا ماتم
کریں جن کو رب نے آگ سے ہلاک کر دیا ہے۔
ملاقات7 خیمےکے دروازےکے کے باہر نہ نکلو ورنہ
تم مر جاؤ گے، کیونکہ تمہیں رب کے تیل سے مسح کیا
گیا “ہے۔ چنانچہ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔

اماموں کے لئے ہدایات
رب8 نے ہارون سے کہا، 9 جب” بھی تجھے یا

تیرے بیٹوں ملاقاتکو کے خیمے میں داخل ہونا ہے
تو َمے یا کوئی اَور نشہ آور چیز پینا منع ہے، ورنہ تم
مر جاؤ گے۔ یہ اصول آنے والی نسلوں کے لئے بھی ابد
تک اَن مٹ ہے۔ 10 یہ بھی لازم ہے کہ تم مُقّدس
غیرمُقّدساور چیزوں پاکمیں، ناپاکاور چیزوں میں
امتیاز کرو۔ تمہیں11 اسرائیلیوں کو تمام پابندیاں سکھانی
ہیں جو مَیں نے تمہیں موسٰی معرفتکی بتائی “ہیں۔

موسٰی12 ہاروننے اور اُس بچےکے بیٹوںہوئے اِلی
عزر اور اِتمر غلہ”کہا،سے کی نذر کا کےربحصہجو

منے سا جلایا نہیں جاتا اُسے اپنے لئے لے کر بےخمیری
روٹی پکانا اور قربان گاہ کے پاس ہی کھانا۔ کیونکہ
وہ نہایت مُقّدس ہے۔ 13 اُسے مُقّدس جگہ پر کھانا،
کیونکہ وہ رب کی جلنے والی قربانیوں میں تمہارےسے
اور تمہارے بیٹوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ مجھے اِس کا
حکم دیا قربانیوالیہلانےسینہجو14ہے۔گیا اور دہنی
ران اُٹھانے والی قربانی طورکے پیشپر کی گئی وہہے،
تم تمہارےاور بیٹے بیٹیاں کھا سکتے ہیں۔ اُنہیں مُقّدس
جگہ پر کھانا ہے۔ اسرائیلیوں کی سلامتی کی قربانیوں
میں سے ٹکڑےیہ تمہارا حصہ ہیں۔ لیکن15 پہلے امام
ران اور سینے کو جلنے والی قربانیوں کی چربی کے ساتھ
پیش کریں۔ وہ اُنہیں ہلانے والی قربانی کے طور ربپر
کے منے سا ربہلائیں۔ فرماتا ہے کہ ٹکڑےیہ تکابد
تمہارے تمہارےاور بیٹوں کا حصہ “ہیں۔

16 موسٰی یافتنے در کیا کہ بکرےاُس گوشتکے
کا کیا ہوا جو گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھایا گیا تھا۔
اُسے پتا چلا کہ وہ بھی جل گیا تھا۔ یہ سن کر اُسے
ہارون کے بیٹوں اِلی عزر اور اِتمر پر غصہ آیا۔ اُس نے
پوچھا، تم”17 نے گناہ کی قربانی گوشتکا کیوں نہیں
کھایا؟ تمہیں اُسے مُقّدس جگہ پر کھانا تھا۔ یہ ایک
نہایت مُقّدس حصہ ہے جو رب نے تمہیں دیا تاکہ تم
جماعت کا قصور دُور کر ربکے کے منے سا لوگوں کا
کفارہ دو۔ 18 چونکہ بکرےاِس کا خون مقدِس میں نہ
لایا گیا اِس لئے تمہیں اُس گوشتکا مقدِس میں کھانا
طرحجستھا مَیں نے تمہیں حکم دیا “تھا۔

19 ہارون نے موسٰی کو جواب دے کر دیکھیں،”کہا، آج لوگوں نے اپنے لئے گناہ کی قربانی اور
بھسم ہونے والی ربقربانی پیشکو کی ہے جبکہ مجھ
پر یہ آفت گزری ہے۔ اگر مَیں آج گناہ کی قربانی سے
کھاتا تو کیا یہ رب کو اچھا “لگتا؟ 20 یہ بات موسٰی کو
اچھی لـگی۔

11
اورناپاکپاک جانور

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، اسرائیلیوں”2
کو بتانا کہ تمہیں زمین پر ہنے ر والے جانوروں میں سے
ذیل کے جانوروں کو کھانے کی اجازت :ہے جن3
کے ُکھر یا پاؤں ِچرےبالکل ہوئے ہیں اور جو جگالی



احبار 11:4-6 116 احبار 11:44

اُنہیںہیںکرتے اونٹ،6-4ہے۔اجازتکیکھانے ِبجُو
خرگوشیا کھانا منع ہے۔ تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں،
کیونکہ وہ جگالی تو کرتے ہیں لیکن اُن کے ُکھر یا پاؤں
ِچرے نہیںہوئے نہسؤر7ہیں۔ تمہارےوہکھانا۔ لئے
ناپاک ہے، کیونکہ اُس کے ُکھر تو ِچرے ہوئے ہیں
لیکن وہ جگالی نہیں کرتا۔ 8 نہ اُن کا گوشت کھانا، نہ
اُن کی لاشوں کو چھونا۔ تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں۔

اورسمندری9 یائی در لئےکےکھانےجانور ہیںجائز
اگر اُن کے پَر اور چھلـکے ہوں۔ لیکن10 جن کے پَر یا
نہیںچھلـکے ہیں تمہارےسبوہ لئے مکروہ ہیں، خواہ
وہ بڑی تعداد میں مل کر ہتے ر ہیں یا نہیں۔ 11 اِس لئے
اُن گوشتکا کھانا منع ہے، اور اُن کی لاشوں بھیسے
گھن کھانا ہے۔ پانی12 میں ہنے ر والے تمام جانور جن
کے پَر یا چھلـکے نہ تمہارےہوں لئے مکروہ ہیں۔

13 ذیل پرندےکے تمہارے لئے قابِل گھن ہوں۔
اِنہیں کھانا منع ہے، کیونکہ وہ مکروہ :ہیں عقاب،
لال14گِدھ،کالاگِدھ،دڑھیَل کالیکیقسمہرچیل،
چیل، 15 ہر قسم کا کوّا، 16 عقابی ُلّو، ا چھوٹے کان
والا ُلّو، ا بڑے کان والا ُلّو، ا ہر قسم کا باز، 17 چھوٹا
ُلّو، ا قوق، چنگھاڑنے والا ُلّو، ا 18 سفید ُلّو، ا دشتی ُلّو، ا
مصری گِدھ، لق19 لق، ہر قسم کا بُوتیمار، ہُد ہُد اور
*چمگادڑ۔

20 تمام پَر رکھنے والے کیڑے جو چار پاؤں پر چلتے
تمہارےہیں لئے مکروہ ہیں، 21 سوائے اُن کیجنکے
ٹانگوں کے دو ہیںحصے اور جو پُھدکتے ہیں۔ اُن کو تم
کھا ہو۔سکتے اِس22 ناتے سے قسممختلفتم ٹڈےکے
کھا سکتے ہو۔ 23 باقی سب پَر رکھنے کیڑےوالے جو
چار پاؤں پر چلتے تمہارےہیں لئے مکروہ ہیں۔

24-28 جو بھی ذیل کے جانوروں کی لاشیں چھوئے
وہ ناپاکتکشام رہے :گا (الف) ُکھر رکھنے والے
تمام جانور سوائے اُن کے جن کے ُکھر یا پاؤں پورے
طور پر ِچرے ہوئے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں،
(ب) تمام جانور جو اپنے چار پنجوں پر چلتے ہیں۔ یہ
تمہارےجانور لئے ناپاک اورہیں، بھیجو اُن لاشیںکی

اُٹھائے یا چھوئے لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑے دھو
لے۔ اِس کے باوجود بھی وہ ناپاکتکشام رہے گا۔

29-30 زمین پر رینگنے والے جانوروں میں سے
مختلفچھچھوندر، قسم کے چوہے اور مختلف قسم کی
تمہارےچھپکلیاں لئے ناپاک ہیں۔ بھیجو31 اُنہیں اور
اُن کی لاشیں چھو لیتا ہے وہ ناپاکتکشام رہے گا۔
32 اگر اُن میں چیزکسیلاشکیکسیسے پر پڑےگر تو
ناپاکبھیوہ ہو اِسگی۔جائے نہیںفرقکوئیسے پڑتا
کہ وہ لـکڑی، چمڑےکپڑے، ٹاٹیا کی بنی ہو، نہ اِس
فرقکوئیسے پڑتا لئےکےکامکسوہکہہے استعمال
کی جاتی ہے۔ اُسے ہر صورت میں پانی میں ڈبونا ہے۔
توبھی وہ ناپاکتکشام رہے گی۔ 33 اگر ایسی لاش
مٹی کے برتن میں گر جائے تو جو کچھ بھی اُس میں ہے
ناپاک ہو جائے گا اور تمہیں اُس برتن کو توڑنا ہے۔
34 ہر والیکھانے پرجسچیز ایسے برتن کا پانی ڈالا گیا
ناپاکہے ہے۔ اِسی طرح اُس برتن سے نکلی ہوئی ہر
پینے والی ناپاکچیز ہے۔ جس35 پر بھی لاشایسی گر
پڑے ناپاکوہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تنور یا چولھے پر گر
پڑے تو اُن کو توڑ دینا ہے۔ ناپاکوہ ہیں تمہارےاور
لئے ناپاک رہیں گے۔ جسلیکن36 چشمے حوضیا
میں گرےلاشایسی پاکوہ رہتا صرفہے۔ وہ جو
لاش کو چھو لیتا ناپاکہے ہو جاتا ہے۔ 37 اگر ایسی
لاش بیجوں پر پڑےگر جن کو ابھی بونا ہے تو پاکوہ
ہتے ر ہیں۔ لیکن38 اگر بیجوں پر پانی ڈالا گیا ہو اور پھر
لاش اُن پر پڑےگر تو ناپاکوہ ہیں۔

39 اگر ایسا جانور جسے کھانے کی اجازت ہے مر
جائے تو جو بھی اُس لاشکی چھوئے ناپاکتکشام
رہے گا۔ 40 جو اُس میں سے کچھ کھائے یا اُسے اُٹھا
کر لے جائے اُسے اپنے کپڑوں کو دھونا توبھیہے۔ وہ
ناپاکتکشام رہے گا۔

41 ہر جانور جو زمین پر رینگتا ہے قابِل گھن ہے۔
اُسے کھانا منع ہے، 42 چاہے وہ اپنے پیٹ پر چاہے
چار یا اِس سے زائد پاؤں پر چلتا ہو۔ 43 اِن تمام رینگنے
والوں سے آپاپنے گھنکو باعثکا ناپاکاور نہ بنانا،
ربمَیںکیونکہ44 تمہارا لازمہوں۔خدا تمکہہے اپنے

* 11:19 :چمگادڑ یاد رہے کہ قدیم زمانے کے اِن پرندوں کے اکثر متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا ہے، اِس لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو سکتا
ہے۔



احبار 11:45 117 احبار 13:12

آپ مخصوصکو و مُقّدس رکھو، کیونکہ مَیں قدوس
ہوں۔ اپنے آپ کو زمین پر رینگنے والے تمام جانوروں
ناپاکسے نہ بنانا۔ تمہیںمَیںہوں۔ربمَیں45 مصر سے
نکال لایا ہوں تاکہ تمہارا خدا بنوں۔ لہٰذا مُقّدس رہو،
کیونکہ قدوسمَیں ہوں۔

زمین46 پر چلنے والے جانوروں، پرندوں، آبی جانوروں
اور زمین پر رینگنے والے جانوروں بارےکے میں شرع
یہی ہے۔ لازم47 ہے کہ ناپاکتم پاکاور میں امتیاز
کرو، ایسے جانوروں میں جو کھانے کے لئے جائز اورہیں ایسوں میں جو ناجائز “ہیں۔

12
بچے پیدائشکی کے بعد ماں پر پابندیاں

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتا کہ
لڑکاکےعورتکسیجب پیدا ہو تو ماہواریوہ ایامکے
کی طرح سات ناپاکتکدن رہے گی۔ 3 آٹھویں دن
لڑکے کا ختنہ کروانا ہے۔ 4 پھر ماں دن33مزید انتظار
اِسکرے۔ بعدکے اُس کی وہ ناپاکی دُور ہو جائے گی
جو خون بہنے سے پیدا ہوئی ہے۔ اِس دوران وہ کوئی
مُقّدساورمخصوص نہچیز نہچھوئے، مقدِس پاسکے
جائے۔

5 اگر اُس کے لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ ماہواری کے
ایام کی ناپاکطرح ہے۔ یہ ناپاکی 14 دن تک رہے
گی۔ پھر وہ دن66مزید انتظار اِسکرے۔ بعدکے اُس
کی وہ ناپاکی دُور ہو جائے گی جو خون بہنے سے پیدا
ہوئی ہے۔

لڑکےجب6 یا لڑکی توجائیںگزردنیہمیںسلسلےکے
ملاقاتوہ خیمےکے دروازےکے پر امام کو ذیل کی
:دےچیزیں بھسم ہونے والی قربانی کے لئے یکایک
سالہ بھیڑ کا بچہ اور گناہ کی قربانی کے لئے ایک جوان
کبوتر یا قمری۔ امام7 یہ ربجانور پیشکو کر اُسکے
کا کفارہ دے۔ پھر خون بہنے باعثکے پیدا ہونے والی
ناپاکی دُور ہو جائے گی۔ ایکاصول ہی ہے، چاہے
لڑکا ہو یا لڑکی۔

8 اگر غربتوہ باعثکے بھیڑ کا بچہ سکےدےنہ تو
پھر وہ دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر لے ایکآئے، بھسم
ہونے والی قربانی کے لئے اور دوسرا گناہ کی قربانی کے

لئے۔ یوں امام اُس کا اوردےکفارہ پاکوہ ہو جائے
“گی۔

13
ِجلدی یاں بیمار

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 2 اگر” کسی
ِجلدکی سوجنمیں پپڑییا یا داغسفید ہو اور خطرہ ہے
کہ وبائی ِجلدی بیماری ہو تو اُسے اماموں یعنی ہارون یا
اُس کے بیٹوں پاسکے لے آنا ہے۔ 3 امام اُس جگہ کا
معائنہ کرے۔ اگر اُس بالکے سفید ہو گئے ہوں اور وہ
ِجلد میں دھنسی ہوئی ہو تو وبائی بیماری جبہے۔ امام
کو یہ معلوم ہو تو وہ ناپاکاُسے قرار دے۔ لیکن4 ہو
سکتا ہے کہ ِجلد کی جگہ سفید تو ہے لیکن ِجلد میں
دھنسی نہیںہوئی نہہے، اُس بالکے سفید ہیں۔ہوئے
اِس صورت میں امام شخصاُس ساتکو دن کے لئے
علیٰحدگی میں رکھے۔ 5 ساتویں دن امام دوبارہ اُس کا
معائنہ کرے۔ اگر وہ دیکھے کہ متاثرہ جگہ ویسی ہی
اورہے پھیلی نہیں تو وہ اُسے دنساتمزید علیٰحدگی میں
رکھے۔ 6 ساتویں دن وہ ایک اَور مرتبہ اُس کا معائنہ
کرے۔ اُساگر جگہ رنگکا ِجلدمندصحتدوبارہ کے
رنگ کی مانند ہو رہا ہو اور پھیلی نہ ہو تو وہ پاکاُسے
قرار دے۔ اِس کا مطلب ہے کہ یہ مرض عام پپڑی
سے یادہ ز نہیں مریضہے۔ کپڑےاپنے دھو لے تو وہ
پاک ہو جائے گا۔ لیکن7 اگر اِس کے بعد متاثرہ جگہ
پھیلنے لـگے تو وہ دوبارہ آپاپنے کو امام کو دکھائے۔
8 امام اُس کا معائنہ کرے۔ اگر جگہ واقعی پھیل گئی
ہو تو امام ناپاکاُسے قرار دے، کیونکہ یہ ِجلدیوبائی
مرض ہے۔

9 اگر کسی جسمکے پر وبائی مرضِجلدی نظر آئے
تو اُسے امام پاسکے لایا جائے۔ 10 امام اُس کا معائنہ
کرے۔ اگر متاثرہ ِجلد میں سفید سوجن ہو، اُس کے
بال بھی سفید ہو گئے ہوں، اور اُس میں کچا گوشت
اِستو11ہوموجود مطلبکا بیماریِجلدیوبائیکہہے
پرانی لئےکےدنساتکوشخصاُسامامہے۔ علیٰحدگی
میں رکھ کر انتظار نہ کرے بلـکہ اُسے ً ناپاکفورا قرار
دے، کیونکہ یہ اُس کی ناپاکی ثبوتکا ہے۔ لیکن12



احبار 13:13 118 احبار 13:37

اگر بیماری جلدی سے پھیل گئی ہو، یہاں تک کہ سر
سے لے کر پوریتکپاؤں ِجلد متاثر ہوئی ہو 13 تو امام
یہ دیکھ مریضکر پاککو قرار دے۔ چونکہ پوری
ِجلد سفید ہو گئی ہے اِس لئے پاکوہ ہے۔ لیکن14
بھیجب کہیں نظرگوشتکچا آئے وقتاُس ناپاکوہ
ہو جاتا ہے۔ امام15 یہ دیکھ مریضکر ناپاککو قرار
دے۔ کچا گوشت ہر صورت ناپاکمیں ہے، کیونکہ
اِس کا مطلب ہے کہ وبائی ِجلدی بیماری لـگ گئی
16ہے۔ گوشتکچےاگر بھرزخمیہکا اورجائے متاثرہ
جگہ کی ِجلد سفید ہو جائے تو مریض امام کے پاس
جائے۔ 17 اگر امام دیکھے کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے
اور متاثرہ ِجلد سفید ہو گئی ہے تو وہ اُسے پاک دے۔قرار

18 اگر کسی کی ِجلد پر پھوڑا ہو لیکن وہ ٹھیک
ہو جائے 19 اور اُس کی جگہ سفید سوجن یا سرخی
مائل سفید داغ نظر آئے مریضتو آپاپنے کو امام کو
دکھائے۔ 20 اگر وہ اُس کا معائنہ کر کے دیکھے کہ
متاثرہ جگہ ِجلد کے اندر دھنسی ہوئی ہے اور اُس کے
بال سفید ہو ہیںگئے تو مریضوہ ناپاککو قرار دے۔
کیونکہ اِس مطلبکا ہے جہاںکہ پہلے پھوڑا تھا وہاں
وبائی ِجلدی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن21 اگر امام
دیکھے کہ متاثرہ جگہ کے بال سفید نہیں ہیں، وہ ِجلد
میں دھنسی ہوئی نظر نہیں آتی اور اُس رنگکا دوبارہ
صحت مند ِجلد کی مانند ہو رہا ہے تو وہ اُسے سات دن
کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ 22 اگر اِس دوران بیماری
مزید پھیل جائے تو مریضامام ناپاککو قرار دے،
کیونکہ اِس کا مطلب ہے کہ وبائی ِجلدی بیماری لـگ
گئی ہے۔ 23 لیکن اگر داغ نہ پھیلے تو اِس کا مطلب
ہے کہ یہ صرف بھرےاُس ہوئے زخم کا نشان ہے
پھوڑےجو سے پیدا ہوا تھا۔ مریضامام پاککو دے۔قرار

24 اگر کسی کی ِجلد پر جلنے کا لـگزخم جائے اور
متاثرہ جگہ پر سرخی مائل سفید داغ یا سفید داغ پیدا ہو
جائے 25 تو امام متاثرہ جگہ کا معائنہ کرے۔ اگر معلوم
ہو جائے کہ متاثرہ جگہ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور
وہ ِجلد میں دھنسی ہوئی ہے تو اِس کا مطلب ہے کہ
کیچوٹ جگہ پر لـگمرضِجلدیوبائی گیا امامہے۔
ناپاکاُسے قرار دے، کیونکہ وبائی ِجلدی لـگبیماری

گئی ہے۔ لیکن26 اگر امام نے معلوم کیا ہے کہ داغ
میں بال سفید نہیں ہیں، وہ ِجلد میں دھنسا ہوا نظر نہیں
آتا اور اُس مندصحترنگکا ِجلد مانندکی ہو رہا توہے
مریضوہ 27رکھے۔میںعلیٰحدگیتکدنساتکو اگر
کرےمعلومدنساتویںوہ متاثرہکہ پھیلجگہ گئی ہے
تو وہ ناپاکاُسے قرار دے۔ کیونکہ اِس مطلبکا ہے
لـگبیماریِجلدیوبائیکہ گئی ہے۔ لیکن28 اگر داغ
پھیلا ہوا نظر نہیں آتا اور متاثرہ ِجلد رنگکا صحت مند
ِجلد رنگکے کی مانند ہو گیا ہے تو اِس مطلبکا ہے
کہ یہ صرف اُس بھرے ہوئے زخم کا نشان ہے جو
جلنے سے پیدا ہوا تھا۔ مریضامام پاککو قرار دے۔

29 اگر کسی کے سر یا داڑھی کی ِجلد میں نشان نظر
آئے 30 تو امام متاثرہ جگہ کا معائنہ کرے۔ اگر وہ
دھنسی ہوئی نظر آئے اور اُس کے رنگبال کے لحاظ
چمکتےسے ہوئے مانندکیسونے باریکاور ہوں تو امام
مریض کو ناپاک قرار دے۔ اِس کا مطلب ہے کہ
ایسی وبائی ِجلدی بیماری سر یا داڑھی کی ِجلد پر لـگ
گئی ہے جو خارش پیدا کرتی ہے۔ لیکن31 اگر امام
نے معلوم کیا کہ متاثرہ جگہ ِجلد میں دھنسی ہوئی نظر
نہیں آتی اگرچہ اُس کے بالوں رنگکا بدل گیا ہے تو وہ
اُسے سات دن کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ ساتویں32
دن امام ِجلد کی متاثرہ جگہ کا معائنہ کرے۔ اگر وہ
پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی اور اُس بالوںکے چمکرنگکا
دار سونے کی مانند نہیں ساتھہے، ہی وہ جگہ ِجلد میں
دھنسی ہوئی بھی دکھائی نہیں دیتی، 33 تو مریض اپنے
بال منڈوائے۔ صرف وہ بال رہ جائیں جو متاثرہ جگہ
سے نکلتے ہیں۔ مریضامام کو ساتمزید دن علیٰحدگی
میں رکھے۔ ساتویں34 دن وہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر
متاثرہ جگہ نہیں پھیلی اور وہ ِجلد میں دھنسی ہوئی نظر
نہیں آتی تو امام اُسے پاک قرار دے۔ وہ اپنے کپڑے
دھو لے تو پاکوہ ہو جائے گا۔ لیکن35 اگر اِس کے
بعد ِجلد کی متاثرہ جگہ پھیلنا شروع ہو جائے 36 تو امام
دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ جگہ واقعی پھیلی
ہوئی نظر آئے ناپاکمریضتو ہے، چاہے متاثرہ جگہ
کے بالوں کا رنگ چمکتے سونے کی مانند ہو یا نہ ہو۔
لیکن37 اگر اُس کے خیال میں متاثرہ جگہ پھیلی ہوئی
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نظر نہیں آتی بلـکہ اُس میں سے رنگکالے بالکے نکل
ہیںرہے تو اِس مطلبکا بحالصحتکیمریضکہہے
ہو گئی امامہے۔ پاکاُسے قرار دے۔

38 اگر کسی مرد یا عورت کی ِجلد پر سفید داغ پیدا
ہو جائیں 39 تو امام اُن کا معائنہ کرے۔ اگر اُن کا سفید
رنگ ہلکا سا ہو تو پپڑیبےضررصرفیہ مریضہے۔
پاک ہے۔

40-41 اگر کسی مرد کا سر ماتھے طرفکی یا پیچھے
کی طرف گنجا ہے تو پاکوہ ہے۔ لیکن42 اگر اُس
جہاںجگہ وہ گنجا مائلسرخیہے داغسفید ہو تو اِس
کا مطلب ہے کہ وہاں وبائی ِجلدی بیماری لـگ گئی
ہے۔ 43 امام اُس کا معائنہ کرے۔ اگر گنجی جگہ پر
سرخی مائل سفید سوجن ہو جو وبائی ِجلدی بیماری کی
مانند نظر آئے 44 مریضتو کو وبائی لـگبیماریِجلدی
گئی امامہے۔ ناپاکاُسے قرار دے۔

مریضناپاک سلوککا
45 وبائی ِجلدی بیماری کا مریض پھٹے کپڑے پہنے۔

اُس کے بکھرےبال رہیں۔ وہ اپنی مونچھوں کو کسی
اورچھپائےسےکپڑے پکارتا رہے، ناپاک،’ ‘ناپاک۔
جس46 وقت تک وبائی ِجلدی بیماری لـگی رہے وہ
ناپاک ہے۔ وہ اِس دوران خیمہ گاہ کے باہر جا کر
تنہائی میں رہے۔

پھپھوندی سے نپٹنے کا یقہ طر
47 ہو سکتا ہے کہ اُون یا کتان کے کسی لباس پر

لـگپھپھوندی گئی ہے، 48 یا پھپھوندیکہ اُون یا کتان
کے کپڑےکسی ٹکڑےکے یا چمڑےکسی چمڑےیا
کی کسی چیز پر لـگ گئی ہے۔ 49 اگر پھپھوندی کا
رنگ ہرا یا لال سا ہو تو وہ پھیلنے پھپھوندیوالی اورہے،
لازم ہے کہ اُسے امام کو دکھایا جائے۔ 50 امام اُس
کا معائنہ کر کے اُسے سات دن کے لئے علیٰحدگی میں
رکھے۔ ساتویں51 دن وہ دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔
اگر پھپھوندی پھیل گئی ہو تو اِس کا مطلب ہے کہ وہ
نقصان متاثرہہے۔دہ ناپاکچیز ہے۔ امام52 اُسے جلا
دے، کیونکہ پھپھوندییہ نقصان دہ لازمہے۔ ہے کہ
اُسے جلا دیا جائے۔ لیکن53 اگر دنوںساتاِن بعدکے
پھپھوندی پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی 54 تو امام حکم دے
متاثرہکہ چیز کو دُھلوایا جائے۔ پھر وہ اُسے ساتمزید

دن کے لئے علیٰحدگی میں رکھے۔ 55 اِس کے بعد وہ
دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ معلوم کرے کہ
پھپھوندی تو پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن اُس رنگکا
ویسے کا ویسا ہے تو وہ ناپاک ہے۔ اُسے جلا دینا،
چاہے پھپھوندی متاثرہ چیز کے منے سا والے حصے یا
پچھلے حصے میں لـگی ہو۔ لیکن56 اگر معلوم ہو جائے
کہ پھپھوندی رنگکا ماند پڑ گیا ہے تو امام کپڑے یا
میںچمڑے متاثرہسے پھاڑجگہ نکالکر دے۔ توبھی57
ہو سکتا ہے پھپھوندیکہ دوبارہ کپڑےاُسی چمڑےیا
پر نظر آئے۔ اِس مطلبکا ہے کہ پھیلوہ رہی اورہے
اُسے جلا دینا لازم ہے۔ لیکن58 اگر پھپھوندی دھونے
غائببعدکے ہو توجائے ایکاُسے اَور دفعہ ہے۔دھونا
پھر متاثرہ پاکچیز ہو گی۔

اِسی59 پھپھوندیطرح سے نپٹنا ہے، چاہے اُونوہ یا
کتان لباسکسیکے لـگکو ہو،گئی اُونچاہے یا کتان
کے ٹکڑےکسی چمڑےیا کی کسی چیز لـگکو گئی
ہو۔ اِن ہی اصولوں تحتکے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکچیزمتاثرہ ہے یا “ناپاک۔

14
وبائی ِجلدی بیماری مریضکے کی شفا پر قربانی

موسٰینےرب1 اگر”2کہا،سے ِجلدیشخصکوئی
بیماری سے شفا پائے اور اُسے پاک صاف کرانا ہے تو
اُسے امام پاسکے لایا جائے گاہخیمہجو3 باہرکے جا
کر اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ دیکھے مریضکہ کی
صحت واقعی بحال ہو گئی ہے 4 تو امام اُس کے لئے دو
زندہ پاکاور پرندے، دیودار کی لـکڑی، رنگقرمزی
کا دھاگا اور زوفا منگوائے۔ 5 امام کے حکم پر پرندوں
میں ایکسے تازہکو پانی بھرےسے مٹیہوئے برتنکے
کے اوپر ذبح کیا جائے۔ 6 امام پرندےزندہ کو دیودار
کی لـکڑی، رنگقرمزی کے دھاگے اور زوفا کے ساتھ
ذبح کئے پرندےگئے کے اُس خون میں دےڈبو جو مٹی
کے برتن کے پانی میں آ گیا ہے۔ 7 وہ پانی سے ملایا ہوا
خون سات بار پاک ہونے والے شخص پر چھڑک کر
پاکاُسے قرار دے، پھر پرندےزندہ کو کھلے میدان
میں چھوڑ دے۔ 8 جو آپاپنے صافپاککو کرا رہا
ہے وہ کپڑےاپنے دھوئے، اپنے تمام بال منڈوائے اور
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نہا اِسلے۔ بعدکے وہابہے۔پاکوہ میںگاہخیمہ
داخل ہو سکتا اگرچہہے وہ دنساتمزید ڈیرےاپنے
میں نہیں جا سکتا۔ ساتویں9 دن وہ دوبارہ اپنے سر کے
بال، اپنی داڑھی، اپنے ابرو اور باقی تمام بال منڈوائے۔
وہ کپڑےاپنے دھوئے اور نہا تبلے۔ پاکوہ ہے۔

آٹھویں10 دن وہ دو بھیڑ کے نر بچے یکایکاور سالہ
بھیڑ چن لے بےعیبجو ہوں۔ ساتھ ہی وہ غلہ کی نذر
کے لئے تیل ساتھکے ملایا گیا 4ساڑھے کلو بہترینگرام
میدہ اور 300 ملی لٹر تیل لے۔ 11 پھر جس امام نے
پاکاُسے قرار دیا وہ اُسے اِن ملاقاتسمیتقربانیوں کے
خیمے دروازےکے ربپر پیشکو کرے۔ 12 بھیڑ کا
ایک نر بچہ ملی300اور لٹر تیل قصور قربانیکی کے لئے
ہے۔ امام اُنہیں ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے
منے پھر13ہلائے۔سا وہ بھیڑ کےخیمےکوبچےاِسکے
دروازے پر کرےذبح جہاں گناہ کی قربانیاں اور بھسم
ہونے والی قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ گناہ کی قربانیوں
طرحکی قصور کی یہ قربانی امام کا حصہ نہایتاورہے
مُقّدس ہے۔ 14 امام خون میں سے کچھ لے کر پاک
ہونے والے کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُس کے ہنے د
ہاتھ اور ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں پر لگائے۔ اب15 وہ
300 ملی لٹر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ
کی ہتھیلی پر ڈالے۔ 16 اپنے ہنے د ہاتھ انگوٹھےکے کے
والیساتھ اُنگلی تیلاِس میں ڈبو کر وہ رببارساتاُسے
منےکے اپنیوہ17چھڑکے۔سا ہتھیلی پر سےمیںتیلکے
کچھ اَور لے پاککر ہونے والے کے ہنے د کان کی لَو
پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں
پر دےلگا یعنی اُن جگہوں پر جہاں وہ قصور کی قربانی
کا خون لگا چکا ہے۔ 18 امام اپنی ہتھیلی پر کا باقی تیل
پاک ہونے والے سرکے پر ڈال ربکر کے منے سا اُس
کا کفارہ دے۔

19 اِس کے بعد امام گناہ کی قربانی چڑھا کر پاک
ہونے والے کا کفارہ دے۔ آخر میں وہ بھسم ہونے
والی قربانی کا جانور ذبح کرے۔ 20 وہ اُسے غلہ کی نذر
ساتھکے قربان گاہ پر چڑھا کر اُس کا کفارہ تبدے۔
پاکوہ ہے۔

21 اگر شفایاب شخص غربت کے باعث یہ قربانیاں

نہیں چڑھا سکتا تو پھر وہ قصور کی قربانی کے لئے بھیڑ
کا صرف ایک نر بچہ لے آئے۔ کافی ہے کہ کفارہ
دینے کے لئے یہی رب کے منے سا ہلایا جائے۔ ساتھ
ساتھ غلہ کی نذر کے لئے ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ تیل
کے ساتھ ملا پیشکر کیا جائے اور 300 ملی لٹر تیل۔
22 اِس کے علاوہ وہ دو یاں قمر یا دو جوان پیشکبوتر
ایککرے، کو گناہ کی قربانی کے لئے اور دوسرے
کو بھسم ہونے والی قربانی کے لئے۔ 23 آٹھویں دن وہ
اُنہیں ملاقات کے خیمے دروازےکے پر امام پاسکے
اور رب کے منے سا لے آئے تاکہ وہ پاک صاف ہو
جائے۔ امام24 بھیڑ بچےکے 300کو ملی لٹر سمیتتیل
لے کر ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے منے سا
ہلائے۔ وہ25 قصور قربانیکی کے لئے بھیڑ بچےکے کو
کرےذبح اور اُس کے خون میں سے کچھ لے پاککر
ہونے والے کے ہنے د کان کی لَو پر اور اُس کے ہنے د
ہاتھ اور ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں پر لگائے۔ اب26 وہ
300 ملی لٹر تیل میں سے کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی
پر ڈالے 27 اور اپنے ہنے د ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ
والی اُنگلی اِس تیل میں ڈبو کر اُسے سات بار رب کے
منے چھڑکسا دے۔ 28 وہ اپنی ہتھیلی پر کے تیل میں
اَورکچھسے لے پاککر ہونے والے ہنےکے کیکاند
لَو پر اور اُس کے ہنے د ہاتھ اور ہنے د پاؤں کے انگوٹھوں
پر دےلگا یعنی اُن جگہوں پر جہاں وہ قصور کی قربانی
کا خون لگا چکا ہے۔ 29 اپنی ہتھیلی پر کا باقی تیل وہ
پاک ہونے والے کے سر پر ڈال دے تاکہ رب کے
منے سا اُس کا کفارہ دے۔ اِس30 کے بعد شفایابوہ
شخص کی گنجائش کے مطابق دو یاں قمر یا دو جوان
کبوتر چڑھائے، ایک31 کو گناہ کی قربانی کے لئے اور
دوسرے بھسمکو ہونے والی قربانی لئے۔کے ساتھ ہی
وہ غلہ کی نذر پیش کرے۔ یوں امام رب کے منے سا
اُس کا کفارہ دیتا ہے۔ یہ32 شخصایسےاصول کے لئے
ہے جو وبائی ِجلدی بیماری سے شفا پا گیا لیکنہے اپنی
غربت کے پاکباعث ہو جانے کے لئے پوری قربانی
پیش نہیں کر “سکتا۔

گھروں پھپھوندیمیں
رب33 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، جب”34 تم
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ملـِک کنعان میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں دوں گا
تو وہاں ایسے مکان ہوں میںجنگے مَیں پھپھوندینے
پھیلنے دی ہے۔ ایسے35 گھر مالـککا جا کر امام کو
بتائے کہ مَیں نے اپنے گھر میں پھپھوندی جیسی کوئی
چیز دیکھی ہے۔ 36 تب امام حکم دے کہ گھر کا
معائنہ کرنے سے پہلے گھر کا پورا سامان نکالا جائے۔
ورنہ اگر گھر کو ناپاک قرار دیا جائے تو سامان کو
بھی ناپاک قرار دیا جائے گا۔ اِس کے بعد امام اندر
جا کر مکان کا معائنہ کرے۔ 37 وہ دیواروں کے ساتھ
لـگی پھپھوندیہوئی کا معائنہ کرے۔ اگر متاثرہ جگہیں
ہری یا لال سی ہوں اور دیوار کے اندر دھنسی ہوئی
نظر آئیں 38 تو پھر امام گھر سے نکل کر سات دن کے
لئے تالا لگائے۔ 39 ساتویں دن وہ واپس آ کر مکان کا
معائنہ کرے۔ اگر پھپھوندی پھیلی ہوئی نظر آئے 40 تو
وہ دےحکم کہ متاثرہ پتھروں کو نکال کر آبادی کے
باہر ناپاککسی جگہ پر پھینکا جائے۔ 41 نیز وہ حکم
دے کہ اندر کی دیواروں کو یدا کُر جائے اور یدی کُر
ہوئی مٹی کو آبادی کے باہر ناپاککسی جگہ پر پھینکا
جائے۔ 42 لوگپھر نئے پتھر لگا کر گھر گارےکونئے
سے پلستر کریں۔ لیکن43 اگر اِس کے باوجود پھپھوندی
دوبارہ پیدا ہو جائے تو44 امام آ کر دوبارہ اُس کا معائنہ
کرے۔ اگر وہ دیکھے پھپھوندیکہ گھر میں پھیل گئی
ہے تو اِس کا مطلب ہے کہ پھپھوندی نقصان دہ ہے،
اِس لئے ناپاکگھر ہے۔ 45 لازم ہے کہ پورےاُسے
طور پر ڈھا دیا جائے اور سب کچھ یعنی اُس کے پتھر،
لـکڑی اور پلستر کو آبادی کے باہر ناپاککسی جگہ پر
پھینکا جائے۔

46 اگر امام نے کسی گھر کا معائنہ کر کے تالا لگا
دیا ہے اور پھر بھی کوئی اُس گھر میں داخل ہو جائے
تو وہ شام ناپاکتک رہے گا۔ 47 جو ایسے گھر میں
سوئے یا کھانا کھائے لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑے
دھو لے۔ 48 لیکن اگر گھر کو نئے سرے سے پلستر
کرنے کے بعد امام آ کر اُس کا دوبارہ کرےمعائنہ اور
دیکھے کہ پھپھوندی دوبارہ نہیں نکلی تو اِس کا مطلب
ہے کہ پھپھوندی ختم ہو گئی ہے۔ وہ پاکاُسے قرار
دے۔ 49 اُسے گناہ صافپاکسے کرانے کے لئے وہ

دو پرندے، دیودار کی لـکڑی، قرمزی رنگ کا دھاگا
اور زوفا لے لے۔ 50 وہ پرندوں میں ایکسے کو تازہ
پانی بھرےسے ہوئے مٹی برتنکے کے اوپر ذبح کرے۔
اِس51 بعدکے وہ دیودار کی لـکڑی، رنگقرمزیزوفا،
کا دھاگا اور زندہ پرندہ لے کر اُس تازہ پانی میں ڈبو
دے جس کے ساتھ ذبح کئے ہوئے پرندے کا خون
ملایا گیا ہے اور اِس پانی کو سات بار گھر پر چھڑک
52دے۔ وہسےچیزوںاِن گناہکوگھر صافپاکسے
کرتا ہے۔ 53 آخر میں وہ پرندےزندہ آبادیکو کے باہر
کھلے میدان میں چھوڑ دے۔ یوں وہ گھر کا کفارہ
دے گا، اور صافپاکوہ ہو جائے گا۔

54-56 لازم ہے کہ ہر قسم کی وبائی بیماری سے
ایسے نپٹو جیسے بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ وبائی ِجلدی
یاں بیمار ہوں مثلاً) خارش، سوجن، پپڑی یا سفید
،(داغ چاہے کپڑوں یا گھروں پھپھوندیمیں ہو۔ 57 اِن
اصولوں تحتکے فیصلہ کرنا ہے کہ شخصکوئی یا چیز
پاک ہے یا “ناپاک۔

15
مردوں کی ناپاکی

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، اسرائیلیوں”2
کو بتانا کہ اگر کسی مرد کو یان جر کا مرض ہو تو
وہ خارج ہونے والے مائع کے سبب ناپاکسے ہے،
3 مائعچاہے بہتا رہتا ہو رُکیا بھیپرچیزجس4ہو۔گیا
مریض لیٹتا یا بیٹھتا ہے ناپاکوہ ہے۔ 5-6 جو بھی اُس
کے لیٹنے کی جگہ کو چھوئے یا اُس کے بیٹھنے کی جگہ
پر بیٹھ جائے وہ اپنے کپڑے دھو کر نہا لے۔ وہ شام
ناپاکتک رہے گا۔ اِسی7 طرح جو بھی مریضایسے
کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھو کر نہا لے۔ وہ شام
ناپاکتک رہے گا۔ 8 شخصپاککسیمریضاگر پر
تھوکے تو کچھیہی کرنا اورہے ناپاکتکشامشخصوہ
رہے گا۔ جب9 ایسا مریض کسی جانور پر سوار ہوتا
توہے ہر پرجسچیز بیٹھوہ جاتا ناپاکہے جو10ہے۔
بھی ایسی چیز چھوئے یا اُسے اُٹھا کر لے جائے وہ اپنے
کپڑے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔
جس11 کسی کو بھی مریض اپنے ہاتھ دھوئے بغیر
چھوئے وہ اپنے کپڑے دھو کر نہا لے۔ وہ شام تک
ناپاک گا۔رہے مٹی12 کا برتنجو مریضایسا چھوئے
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اُسے توڑ دیا جائے۔ لـکڑی کا جو برتن وہ چھوئے اُسے
خوب یا دھو جائے۔

13 جسے اِس مرض سے شفا ملی ہے وہ سات دن
انتظار کرے۔ اِس کے بعد وہ تازہ پانی سے کپڑےاپنے
دھو کر نہا لے۔ پھر وہ پاک ہو جائے گا۔ 14 آٹھویں
دن وہ دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر لے ملاقاتکر کے
خیمے دروازےکے پر رب کے منے سا امام کو دے۔
15 امام اُن میں سے ایک کو گناہ کی قربانی کے طور
پر اور دوسرے کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر
چڑھائے۔ یوں وہ رب کے منے سا اُس کا دےکفارہ
گا۔

16 اگر کسی مرد کا نطفہ خارج ہو جائے تو وہ اپنے
پورے جسم کو دھو لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔
17 ہر کپڑا یا جسچمڑا سے لـگنطفہ گیا ہو اُسے دھونا
ہے۔ وہ بھی ناپاکتکشام رہے گا۔ 18 اگر مرد اور
عورت کے ہم بستر ہونے پر نطفہ خارج ہو جائے تو
لازم ہے کہ دونوں نہا لیں۔ وہ شام ناپاکتک رہیں
گے۔

عورتوں کی ناپاکی
ماہواری19 کے وقت عورت سات ناپاکتکدن

ہے۔ جو بھی اُسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے
گا۔ 20 اِس دوران جس چیز پر بھی وہ لیٹتی یا بیٹھتی
ہے ناپاکوہ ہے۔ 21-23 بھیجو اُس کے لیٹنے کی جگہ
کو چھوئے یا اُس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ جائے وہ
کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے
گا۔ 24 اگر مرد عورت سے ہم بستر ہو اور اُسی وقت
ماہواری کے دن شروع ہو جائیں تو مرد خون لـگنے کے
باعث سات ناپاکتکدن رہے جسگا۔ چیز پر بھی
وہ لیٹتا ہے ناپاکوہ ہو جائے گی۔

25 اگر کسی عورت کو ماہواری کے دن چھوڑ
کر کسی اَور وقت کئی دنوں تک خون آئے یا خون
ماہواری کے دنوں کے بعد بھی جاری رہے تو وہ
ماہواری کے دنوں کی طرح ناپاکتکوقتاُس رہے
تکجبگی خون رُک نہ جائے۔ جس26 چیز پر بھی
وہ لیٹتی یا بیٹھتی ناپاکوہہے ہے۔ 27 ایسیبھیجو چیز
وہچھوئےکو دھوکپڑےاپنے کر نہا تکشاموہلے۔
ناپاک گا۔رہے جانےرُککےخون28 مزیدعورتپر

سات دن انتظار کرے۔ پھر پاکوہ ہو گی۔ آٹھویں29
دن وہ دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر لے ملاقاتکر کے
خیمے دروازےکے پر امام پاسکے آئے۔ 30 امام اُن
میں ایکسے کو گناہ کی قربانی کے لئے اور دوسرے
کو بھسم ہونے والی قربانی کے لئے چڑھائے۔ یوں وہ
رب کے منے سا اُس کی ناپاکی کا گا۔دےکفارہ

31 لازم ہے کہ اسرائیلیوں کو ایسی چیزوں سے دُور
رکھا جائے جن سے ناپاکوہ ہو جائیں۔ ورنہ میرا وہ
مقدِس جو اُن کے درمیان ہے اُن ناپاکسے ہو جائے
گا اور ہلاکوہ ہو جائیں گے۔

32 لازم ہے کہ اِس قسم کے معاملوں سے ایسے نپٹو
جیسے بیان کیا گیا ہے۔ اِس میں وہ مرد شامل ہے جو
یان جر مریضکا ہے اور وہ جو نطفہ خارج ہونے کے
ناپاکباعث ہے۔ اِس33 میں عورتوہ بھی شامل ہے
جس ماہواریکے کے ایام ہیں اور وہ مرد ناپاکجو
عورت سے ہم بستر ہو جاتا “ہے۔

16
یوِم کفارہ

ہارونجب1 کے دو رببیٹے قریبکے آ ہلاککر
اِستوہوئے اُس2ہوا۔کلامہمسےموسٰیرببعدکے
نے اپنے”کہا، بھائی ہارون کو بتانا کہ صرفوہ وقتمقررہ
پردےپر مُقّدسپیچھےکے داخلمیںکمرےترین ہو کر
عہد ڈھکنےکےصندوقکے منےکے سا کھڑا ہو جائے،
ورنہ وہ مر جائے گا۔ کیونکہ مَیں خود اُس ڈھکنے کے
اوپر بادل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہوں۔ 3 اور جب
بھی وہ داخل ہو تو گناہ کی قربانی کے لئے ایک جوان
بَیل اور بھسم ہونے والی قربانی کے لئے ایک مینڈھا
پیش کرے۔ پہلے4 وہ نہا کر امام کے کتان مُقّدسکے
پہنکپڑے یعنیلے زیر جامہ، اُس نیچےکے پاجامہ، پھر
کمربند اور پگڑی۔ اسرائیل5 کی جماعت ہارون کو گناہ
کی قربانی کے لئے بکرےدو اور بھسم ہونے والی قربانی
کے لئے ایک مینڈھا دے۔

پہلے6 ہارون اپنے اور اپنے گھرانے کے لئے جوان
بَیل کو گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ 7 پھر وہ
دونوں بکروں کو ملاقات کے خیمے کے دروازے پر
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رب کے منے سا لے آئے۔ وہاں8 وہ قرعہ ڈال ایککر
لئےکےربکو دوسرےاورچنے یلکو عزاز لئے۔کے
9 جو بکرا رب کے لئے ہے اُسے وہ گناہ کی قربانی کے
طور پیشپر کرے۔ 10 دوسرا بکرا جو قرعے یعےکے ذر
یل عزاز کے لئے چنا گیا اُسے زندہ حالت میں رب کے
منے سا کھڑا کیا جائے تاکہ جماعتوہ کا کفارہ دے۔
وہاں سے اُسے یگستان ر میں یل عزاز کے پاس بھیجا
جائے۔

لیکن11 پہلے ہارون بَیلجوان کو گناہ کی قربانی کے
طور پر چڑھا کر اپنا اور اپنے گھرانے کا کفارہ دے۔
اُسے ذبح کرنے کے بعد 12 وہ بخور کی قربان گاہ سے
جلتے ہوئے کوئلوں سے بھرا ہوا برتن لے کر اپنی دونوں
مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور مُقّدس
کمرےترین میں داخل ہو جائے۔ وہاں13 ربوہ کے
حضور بخور کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دے۔ اِس
سے پیدا ہونے والا دھواں عہد کے صندوق کا ڈھکنا
دےچھپا گا تاکہ ہارون مر نہ جائے۔ جوانوہاب14
بَیل کے خون میں سے کچھ لے کر اپنی اُنگلی سے ڈھکنے
کے منے سا والے حصے پر چھڑکے، پھر کچھ اپنی اُنگلی
سے سات بار اُس کے منے سا زمین پر چھڑکے۔ 15 اِس
کے بعد وہ اُس بکرے کو ذبح کرے جو قوم کے لئے
گناہ کی قربانی وہہے۔ اُس مُقّدسخونکا کمرےترین
میں لے آئے اور اُسے بَیل کے خون کی طرح عہد کے
ڈھکنےکےصندوق پر بارساتاور اُس منےکے زمینسا پر
چھڑکے۔ یوں16 مُقّدسوہ کمرےترین کا دےکفارہ
گا جو اسرائیلیوں کی ناپاکیوں اور تمام گناہوں سے متاثر
ہوتا رہتا اِسہے۔ سے ملاقاتوہ پورےکے خیمے کا
بھی دےکفارہ گا گاہخیمہجو درمیانکے ہونے کے
باعث اسرائیلیوں کی ناپاکیوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔

17 جتنا وقت ہارون اپنا، اپنے گھرانے کا اور
اسرائیل کی پوری جماعت کا کفارہ دینے کے لئے
مُقّدس ترین کمرے میں رہے گا اِس دوران کسی
دوسرے کو ملاقات کے خیمے میں ٹھہرنے کی
پھر18ہے۔نہیںاجازت نکلسےکمرےترینمُقّدسوہ
کر خیمے میں رب کے منے سا پڑی قربان گاہ کا کفارہ
دے۔ وہ بَیل بکرےاور کے خون میں سے کچھ لے کر
اُسے قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر لگائے۔ 19 کچھ

خون وہ اپنی اُنگلی سے سات بار اُس پر چھڑک دے۔
یوں وہ اُسے اسرائیلیوں کی ناپاکیوں سے پاک کر کے
مخصوص کرےمُقّدسو گا۔

ترینمُقّدس20 ملاقاتکمرے، قرباناورخیمےکے
گاہ ہارونبعدکےدینےکفارہکا بکرےزندہ منےکو سا
لائے۔ 21 وہ اپنے دونوں ہاتھ اُس کے سر پر رکھے
اور اسرائیلیوں کے تمام قصور یعنی اُن کے تمام جرائم اور
گناہوں کا اقرار کر بکرےاُنہیںکے سرکے پر ڈال دے۔
پھر وہ اُسے یگستان ر میں بھیج دے۔ اِس کے لئے وہ
بکرے کو ایک آدمی کے سپرد کرے جسے یہ ذمہ
دیداری گئی ہے۔ 22 بکرا آپاپنے پر اُن کا تمام قصور
اُٹھا کر کسی ویران جگہ میں لے جائے گا۔ وہاں ساتھ
والا آدمی اُسے چھوڑ آئے۔

اِس23 بعدکے ملاقاتہارون میںخیمےکے جائے
اور کتان کپڑےوہکے اُسجو مُقّدسنے کمرےترین
میں داخل ہونے سے پیشتر پہن لئے تھے اُتار کر وہیں
دے۔چھوڑ مُقّدسوہ24 جگہ پر نہا کےخدمتاپنیکر
کپڑےعام پہن لے۔ پھر وہ باہر آ کر اپنے اور اپنی قوم
کے لئے بھسم والیہونے کرےپیشقربانی تاکہ اپنا اور
اپنی قوم کا کفارہ دے۔ اِس25 کے علاوہ وہ گناہ کی
قربانی کی چربی قربان گاہ پر جلا دے۔

یلآدمیجو26 عزاز لئےکے بکرے یگستانکو میںر
چھوڑ آیا ہے وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا لے۔ اِس کے
بعد وہ خیمہ گاہ میں آ سکتا ہے۔

جس27 بَیل اور بکرے کو گناہ کی قربانی کے لئے
پیش کیا گیا جناور لئےکےدینےکفارہخونکا مُقّدس
ترین کمرے میں لایا گیا، لازم ہے کہ اُن کی کھالیں،
گوشت اور گوبر خیمہ گاہ کے باہر جلا دیا جائے۔
28 یہ چیزیں جلانے والا بعد میں اپنے کپڑے دھو کر
نہا لے۔ پھر وہ خیمہ گاہ میں آ سکتا ہے۔

29 لازم ہے کہ ساتویں مہینے کے دسویں دن اسرائیلی
اور اُن درمیانکے ہنے ر پردیسیوالے اپنی جان دُکھکو
دیں اور کام نہ کریں۔ یہ تمہارےاصول لئے تکابد قائم
رہے۔ اِس30 دن تمہارا کفارہ دیا جائے گا تاکہ تمہیں
پاک کیا تبجائے۔ ربتم کے منے سا اپنے تمام گناہوں
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پاکسے ٹھہرو گے۔ 31 پورا دن آرام کرو اور اپنی جان
کو دُکھ دو۔ یہ اصول تکابد قائم رہے۔

32 اِس دن اماِم اعظم تمہارا کفارہ دے، وہ امام
جسے اُس باپکے کی جگہ مسح کیا گیا اور اختیار دیا
گیا ہے۔ وہ کتان کپڑےمُقّدسکے پہن کر مُقّدس33
ترین ملاقاتکمرے، قربانخیمے،کے اماموںگاہ، اور
جماعت تمامکے لوگوں کا دے۔کفارہ لازم34 کہہے
ایکمیںسال دفعہ اسرائیلیوں تمامکے گناہوں کا کفارہ
دیا جائے۔ یہ تمہارےاصول لئے تکابد قائم “رہے۔
سب کچھ ویسے ہی کیا گیا جیسا رب نے موسٰی کو

حکم دیا تھا۔
17

قربانی چڑھانے کا مقام
1 رب نے موسٰی سے کہا، 2 ہارون،” اُس کے

بیٹوں اور تمام اسرائیلیوں ہدایتکو دینا 3-4 کہ جو بھی
اسرائیلی اپنی گائے یا بھیڑبکری ملاقات کے خیمے کے
دروازے پر رب کو قربانی کے طور پر پیش نہ کرے
بلـکہ خیمہ گاہ کے اندر یا باہر کسی اَور جگہ پر ذبح
کرے خونوہ بہانے کا ٹھہرےقصوروار گا۔ اُس نے
بہایاخون لازماورہے، سےمیںقومکیاُساُسےکہہے
مٹایا جائے۔ اِس5 ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیلی
اب سے اپنی قربانیاں کھلے میدان میں ذبح نہ کریں بلـکہ
رب پیشکو کریں۔ وہ اپنے جانوروں ملاقاتکو کے
خیمے دروازےکے پر امام پاسکے لا رباُنہیںکر کو
سلامتی کی قربانی کے طور پیشپر کریں۔ 6 امام اُن کا
ملاقاتخون دروازےکےخیمےکے پر قربانکی گاہ پر
چھڑکے اور اُن کی چربی اُس پر جلا ایسیدے۔ قربانی
کی خوشبو رب کو پسند ہے۔ اب7 سے اسرائیلی اپنی
قربانیاں اُن بکروں دیوتاؤںکے پیشکو نہ کریں جن کی
پیروی کر اُنہوںکے نے زنا کیا یہہے۔ اُن کے لئے اور اُن
بعدکے آنے والی نسلوں کے لئے ایک دائمی اصول ہے۔

لازم8 ہے کہ ہر اسرائیلی تمہارےاور درمیان ہنے ر
والا پردیسی اپنی بھسم ہونے والی قربانی یا کوئی اَور
قربانی ملاقات9 کے خیمے دروازےکے پر لا ربکر
کو پیش کرے۔ ورنہ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا
جائے گا۔

خون کھانا منع ہے
10 خون کھانا بالکل منع ہے۔ جو بھی اسرائیلی یا

درمیانتمہارے ہنے ر پردیسیوالا اُسمَیںکھائےخون
خلافکے ہو جاؤں گا اور اُسے اُس کی قوم میں سے
مٹا ڈالوں گا۔ 11 کیونکہ مخلوقہر میںخونکے اُس کی
مَیںہے۔جان دےتمہیںاُسےنے دیا تاکہہے قربانوہ
گاہ پر تمہارا کےجاناُسہیخونکیونکہدے۔کفارہ
یعے ذر جو اُس میں ہے تمہارا کفارہ دیتا ہے۔ 12 اِس
لئے مَیں کہتا ہوں کہ نہ کوئی اسرائیلی نہ پردیسیکوئی
خون کھائے۔

13 اگر کوئی بھی اسرائیلی یا پردیسی کسی جانور
یا پرندے کا شکار کر کے پکڑے جسے کھانے کی
اجازت ہے تو وہ اُسے ذبح کرنے کے بعد اُس کا پورا
زمینخون پر اوردےبہنے خون پر مٹی ڈالے۔ 14 کیونکہ
ہر مخلوق کا خون اُس کی جان ہے۔ اِس لئے مَیں نے
اسرائیلیوں کو کہا ہے کہ کسی بھی مخلوق کا خون نہ
کھاؤ۔ مخلوقہر کا خون اُس کی جان ہے، اور جو بھی
اُسے کھائے اُسے قوم میں سے مٹا دینا ہے۔

15 اگر کوئی بھی اسرائیلی یا پردیسی ایسے جانور کا
گوشت کھائے فطریجو طور پر مر گیا یا جسے جنگلی
جانوروں نے پھاڑ ڈالا ہو تو وہ کپڑےاپنے دھو کر نہا
لے۔ وہ ناپاکتکشام رہے گا۔ 16 جو ایسا نہیں کرتا
اُسے اپنے قصور کی سزا پڑےبھگتنی “گی۔

18
ناجائز تعلقاتجنسی

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ
مَیں رب تمہارا خدا ہوں۔ مصریوں3 کی طرح زندگی نہ
گزارنا جن میں تم ہتے ر تھے۔ ملـِک کنعان کے لوگوں
بھیطرحکی زندگی نہ پاسکےجنگزارنا مَیں تمہیں لے
جا رہا ہوں۔ اُن کے رسم و رواج نہ اپنانا۔ میرے4 ہی
احکام پر عمل کرو اور میری ہدایات کے مطابق چلو۔
ربمَیں تمہارا اورہدایاتمیری5ہوں۔خدا احکام کے
مطابق چلنا، کیونکہ کرےیوںجو گا وہ جیتا رہے گا۔
ربمَیں ہوں۔

6 تم میں سے کوئی بھی اپنی قریبی رشتے دار سے ہم
بستر نہ ہو۔ ربمَیں ہوں۔
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7 اپنی ماں سے ہم بستر نہ ہونا، تیرےورنہ باپ کی

ہوبےحرمتی گی۔جائے تیریوہ ماں اِسہے، لئے اُس
سے ہم بستر نہ ہونا۔

8 اپنے باپ کی کسی بھی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا،
باپتیرےورنہ کی بےحرمتی ہو جائے گی۔

اپنی9 بہن سے ہم بستر نہ ہونا، چاہے باپتیرےوہ
یا تیری ماں کی بیٹی ہو، چاہے تیرےوہ ہی گھر میں یا
کہیں اَور پیدا ہوئی ہو۔

10 اپنی پوتی یا نواسی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیری
اپنی بےحرمتی ہو جائے گی۔

11 باپاپنے بیویکی کی بیٹی ہمسے بستر نہ ہونا۔ وہ
تیری بہن ہے۔

اپنی12 پھوپھی ہمسے بستر نہ ہونا۔ باپتیرےوہ کی
قریبی رشتے دار ہے۔

13 اپنی خالہ سے ہم بستر نہ ہونا۔ وہ تیری ماں کی
قریبی رشتے دار ہے۔

14 باپاپنے کے بھائی کی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا،
باپتیرےورنہ کے بھائی کی بےحرمتی ہو جائے گی۔
اُس بیویکی تیری چچی ہے۔

اپنی15 بہو ہمسے بستر نہ ہونا۔ تیرےوہ بیٹے بیویکی
ہے۔

16 اپنی بھابی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیرے بھائی
کی بےحرمتی ہو جائے گی۔

17 اگر عورتکسیتعلقجنسیتیرا ہوسے تو اُس کی
بیٹی، پوتی یا نواسی سے ہم بستر ہونا منع ہے، کیونکہ وہ
اُس کی قریبی رشتے دار ہیں۔ ایسا کرنا بڑی شرم ناک
حرکت ہے۔

اپنی18 بیوی کے جیتے جی اُس کی بہن شادیسے نہ
کرنا۔

عورتکسی19 سے اُس ماہواریکی کے دنوں میں
ہم بستر نہ ہونا۔ اِس دوران ناپاکوہ ہے۔

دوسرےکسی20 مرد بیویکی ہمسے بستر نہ ہونا،
ورنہ تُو آپاپنے کرےناپاککو گا۔

21 اپنے بھیکسی بچے ـِککو مَل دیوتا کو قربانی کے
طور پیشپر کر کے جلا دینا منع حرکتایسیہے۔ سے
تُو اپنے خدا کے نام کو داغ لگائے گا۔ ربمَیں ہوں۔

22 مرد دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلقات نہ
حرکتایسیرکھے۔ قابِل گھن ہے۔

کسی23 جانور سے جنسی تعلقات نہ رکھنا، ورنہ تُو
ناپاک ہو جائے گا۔ عورتوں کے لئے بھی ایسا کرنا منع
ہے۔ بڑییہ حرکتناکشرم ہے۔

ایسی24 حرکتوں سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا۔
کیونکہ جو قومیں مَیں تمہارے آگے ملـک سے نکالوں
گا وہ اِسی ناپاکطرح ہوتی رہیں۔ ملـک25 خود بھی
ناپاک ہوا۔ اِس لئے مَیں نے اُسے اُس کے قصور کے
سےسبب سزا اوردی، نتیجے میں اُس نے باشندوںاپنے
کو اُگل دیا۔ لیکن26 تم میری ہدایات اور احکام کے
مطابق چلو۔ نہ دیسی اور نہ پردیسی ایسی کوئی گھناؤنی
حرکت کریں۔ 27 کیونکہ یہ تمام قابِل گھن باتیں اُن سے
ہوئیں جو تم سے پہلے اِس ملـک میں ہتے ر تھے۔ یوں
ناپاکملـک ہوا۔ 28 لہٰذا اگر تم ملـکبھی ناپاککو
کرو گے تو وہ تمہیں اِسی طرح دےاُگل طرحجسگا
اُس نے تم سے پہلے موجود قوموں کو اُگل دیا۔ 29 جو
بھی مذکورہ گھناؤنی حرکتوں میں کرےایکسے اُسے
اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ میرے30 احکام کے
مطابق چلتے رہو اور ایسے قابِل گھن رسم و رواج نہ اپنانا
تمہارےجو آنے پہلےسے رائج تھے۔ اِن سے آپاپنے کو
ناپاک نہ کرنا۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

19
مُقّدس قوم کے لئے ہدایات

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کی پوری
جماعت کو بتانا مُقّدسکہ رہو، کیونکہ ربمَیں قدوسخداتمہارا ہوں۔

3 تم میں ایکہرسے باپماںاپنے کرے۔عزتکی
ہفتے دنکے کام نہ کرنا۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔ نہ4
بُتوں رجوعطرفکی کرنا، نہ اپنے لئے دیوتا ڈھالنا۔ مَیں
ربہی تمہارا خدا ہوں۔

جب5 ربتم کو سلامتی کی پیشقربانی کرتے ہو
تو یوںاُسے چڑھاؤ کہ تم منظور اُس6جاؤ۔ہو گوشتکا
اُسی دن یا اگلے دن کھایا جائے۔ جو بھی تیسرے
دن تک بچ جاتا ہے اُسے جلانا ہے۔ 7 اگر کوئی اُسے
تیسرے دن کھائے تو اُسے علم ہونا ہئے چا کہ یہ قربانی
ناپاک ہے اور رب کو پسند نہیں ہے۔ 8 ایسے شخص
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کو اپنے قصور کی سزا پڑےاُٹھانی گی، کیونکہ اُس نے
اُس چیز حالتمُقّدسکی ختم کی ہے ربجو کے لئے
مخصوص کی گئی تھی۔ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا
جائے۔

کٹائی9 پورےفصلاپنیوقتکے طور پر نہ کاٹنا بلـکہ
کھیت کناروںکے پر کچھ چھوڑ دینا۔ اِس طرح جو کچھ
کٹائی کرتے وقت کھیت میں بچ جائے اُسے چھوڑنا۔
10 انگور کے باغوں میں بھی جو کچھ انگور توڑتے وقت
بچ جائے اُسے چھوڑ دینا۔ جو انگور زمین پر گر جائیں
اُنہیں اُٹھا کر نہ جانا۔لے اُنہیں غریبوں اور پردیسیوں کے
لئے چھوڑ دینا۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

نہچوری11 نہجھوٹکرنا، دوسرےایکبولنا، کو
دھوکا نہ دینا۔

میرے12 نام کی قَسم کھا کر دھوکا نہ دینا، ورنہ تم
میرے نام کو داغ لگاؤ ربمَیںگے۔ ہوں۔

دوسرےایک13 کو نہ دبانا اور نہ لُوٹنا۔ کسی کی
مزدوری اُسی دن کی دےتکشام دینا اور اُسے اگلی
تکصبح روکے نہ رکھنا۔

بہرے14 کو نہ کوسنا، نہ اندھے کے راستے میں
کوئی چیز رکھنا جس سے وہ ٹھوکر کھائے۔ اِس میں
بھی اپنے خدا خوفکا ماننا۔ ربمَیں ہوں۔

عدالت15 میں کسی کی حق تلفی نہ کرنا۔ فیصلہ
کرتے وقت کسی کی بھی جانب داری نہ کرنا، چاہے
غریبوہ یا اثر رسوخو والا انصافہو۔ سے پڑوسیاپنے
عدالتکی کر۔

اپنی16 میںقوم اِدھر اُدھر پھرتے بہتانپرکسیہوئے
نہ لگانا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ جسکرنا کسیسے کی
میںخطرےجان پڑ جائے۔ ربمَیں ہوں۔

میںدل17 بھائیاپنے نفرتسے کرنا۔نہ کیکسیاگر
سرزنش کرنی ہے تو برُو رُو کرنا، ورنہ تُو اُس کے سبب
سے ٹھہرےقصوروار گا۔

انتقام18 نہ لینا۔ اپنی قوم شخصکسیکے پر تکدیر
تیرا غصہ نہ رہے بلـکہ پڑوسیاپنے محبتویسیسے رکھنا
جیسی تُو آپاپنے سے رکھتا ربمَیںہے۔ ہوں۔

میری19 ہدایات پر عمل کرو۔ دو مختلف قسم کے
جانوروں ملاپکو نہ کرنے دینا۔ اپنے کھیت میں دو

قسم کے بیج نہ بونا۔ ایسا کپڑا نہ پہننا جو مختلفدو قسم
دھاگوںکے کا بُنا ہوا ہو۔

20 اگر کوئی آدمی لونڈیکسی جسسے کی منگنی
کسی اَور سے ہو چکی ہو ہم بستر ہو جائے اور لونڈی
کو اب تک نہ پیسوں سے نہ ویسے ہی آزاد کیا گیا ہو
تو مناسب سزا دی جائے۔ لیکن اُنہیں سزائے موت
نہ دی جائے، کیونکہ اُسے اب تک آزاد نہیں کیا گیا۔
21 قصوروار آدمی ملاقات کے خیمے دروازےکے پر
ایک مینڈھا لے آئے تاکہ وہ رب کو قصور کی قربانی
کے طور پیشپر کیا جائے۔ امام22 اِس قربانی ربسے
کے منے سا اُس کے گناہ کا کفارہ دے۔ یوں اُس کا
گناہ معاف کیا جائے گا۔ جب23 ملـِک کنعان میں
داخل ہونے بعدکے تم پھل درختدار لگاؤ گے تو پہلے
تین سال اُن کا پھل نہ کھانا بلـکہ اُسے *ممنوع سمجھنا۔
سالچوتھے24 اُن مُقّدسکےخوشیپھلتمامکا نذرانے
کے طور ربپر کے لئے مخصوص کیا جائے۔ پانچویں25
سال تم اُن پھلکا کھا بڑھائیفصلتمہارییوںہو۔سکتے
جائے گی۔ ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

26 ایسا گوشت نہ کھانا جس میں خون ہو۔ فال یا
شگون نہ نکالنا۔

27 اپنے سر بالکے گول شکل میں نہ کٹوانا، نہ اپنی
داڑھی تراشنا۔کو 28 آپاپنے مُردوںکو سےسببکے
کاٹ زخمیکر نہ کرنا، نہ اپنی ِجلد نقوشپر ربمَیںگدوانا۔ ہوں۔

29 اپنی بیٹی کو کسبی نہ بنانا، ورنہ اُس کی مُقّدس
جاتیحالت زناکاریملـکاورگیرہے باعثکے حرام
کاری سے بھر جائے گا۔

30 ہفتے آرامدنکے کرنا مقدِسمیرےاور احترامکا
کرنا۔ ربمَیں ہوں۔

ایسے31 لوگوں پاسکے نہ جانا مُردوںجو سے رابطہ
کرتے ہیں، نہ غیب دانوں طرفکی رجوع کرنا، ورنہ
تم اُن ناپاکسے ہو جاؤ ربمَیںگے۔ تمہارا خدا ہوں۔

32 بوڑھے لوگوں کے منے سا اُٹھ کر کھڑا ہو جانا،
بزرگوں عزتکی کرنا اور اپنے خدا کا احترام کرنا۔ مَیں
رب ہوں۔

* 19:23 :ممنوع لفظی :ترجمہ نامختون۔
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33 جو پردیسی تمہارے ملـک میں تمہارے درمیان

رہتا ہے اُسے نہ دبانا۔ 34 اُس کے ساتھ سلوکایسا کر
جیسا اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کرتا جسہے۔ طرح
تُو آپاپنے محبتسے رکھتا اُسیہے طرح اُس سے بھی
محبت رکھنا۔ یاد رہے کہ تم پردیسیمیںمصرخود تھے۔
ربمَیں تمہارا خدا ہوں۔

35 ناانصافی نہ کرنا۔ نہ عدالت میں، نہ لمبائی ناپتے
وقت، نہ لتے تو وقت اور نہ کسی چیز کی مقدار ناپتے
وقت۔ 36 صحیح ترازو، صحیح باٹ اور صحیح پیمانہ
استعمال کرنا۔ مَیں رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر
نکالسے لایا ہوں۔

اورہدایاتتماممیری37 تمام احکام مانو اور اُن عملپر
کرو۔ ربمَیں “ہوں۔

20
جرائم کی سزائیں

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ
تم میں سے جو بھی اپنے بچے ـِککو مَل دیوتا کو قربانی
کے طور پر پیش کرے اُسے سزائے موت دینی ہے۔
اِس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ اسرائیلی ہے یا پردیسی۔
جماعت لوگکے اُسے سنگسار کریں۔ مَیں3 خود ایسے
شخص خلافکے ہو جاؤں گا اور اُسے اُس کی قوم میں
سے مٹا ڈالوں گا۔ کیونکہ اپنے بچوں ـِککو مَل پیشکو
کرنے سے اُس نے میرے مقدِس کو ناپاک کیا اور
میرے نام داغکو لگایا ہے۔ 4 جماعتاگر لوگکے اپنی
آنکھیں بند کر حرکتیںکیشخصایسےکے نظرانداز کریں
اور اُسے تو5دیںنہموتسزائے مَیںپھر شخصایسےخود
اور اُس کے گھرانے کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا۔
مَیں اُسے اور اُن تمام لوگوں کو قوم میں سے مٹا ڈالوں گا
جنہوں نے اُس کے لـگپیچھے ـِککر مَل دیوتا کو سجدہ
کرنے سے زنا کیا ہے۔

6 شخصجو مُردوں سے رابطہ کرنے اور غیب دانی
کرنے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے مَیں اُس کے
خلاف گا۔جاؤںہو اُن پیرویکی وہسےکرنے زنا کرتا
مَیںہے۔ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالوں گا۔ 7 اپنے
آپ کو میرے لئے مخصوص و مُقّدس رکھو، کیونکہ
مَیں رب تمہارا خدا ہوں۔ میری8 ہدایات مانو اور اُن

پر عمل کرو۔ ربمَیں ہوں جو مخصوصتمہیں مُقّدسو
کرتا ہوں۔

جس9 نے بھی اپنے باپ یا ماں پر لعنت بھیجی ہے
اُسے موتسزائے دی جائے۔ حرکتاِس سے وہ اپنی
موت کا خود ذمہ دار ہے۔

10 کسیاگر مرد بیویکیکسینے ساتھکے زنا کیا
ہے تو دونوں کو موتسزائے دینی ہے۔

11 جو مرد اپنے باپ کی بیوی سے ہم بستر ہوا ہے
اُس نے اپنے باپ کی بےحرمتی کی ہے۔ دونوں کو
موتسزائے دینی ہے۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ ہیں۔دار

12 اگر کوئی مرد اپنی بہو سے ہم بستر ہوا ہے تو
دونوں کو سزائے موت دینی ہے۔ جو کچھ اُنہوں نے
کیا ہے نہایتوہ ناکشرم ہے۔ وہ موتاپنی کے خود
ذمہ دار ہیں۔

13 اگر کوئی مرد کسی دوسرے مرد سے جنسی
تعلقات رکھے تو دونوں کو اِس گھناؤنی حرکت کے
باعث سزائے موت دینی ہے۔ وہ اپنی موت کے خود
ذمہ دار ہیں۔

14 اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے علاوہ اُس کی ماں
سے بھی کرےشادی تو یہ ایک نہایت ناکشرم بات
ہے۔ دونوں کو جلا دینا ہے تاکہ تمہارے درمیان
باتخبیثایسیکوئی نہ رہے۔

15 جو مرد کسی جانور سے جنسی تعلقات رکھے
اُسے سزائے موت دینا ہے۔ اُس جانور کو بھی مار دیا
جائے۔ 16 جو عورت کسی جانور سے جنسی تعلقات
رکھے اُسے سزائے موت دینی ہے۔ اُس جانور کو بھی
مار دیا جائے۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ دار ہیں۔

بہناپنینےمردجس17 کیشادیسے اُسہے نے
ناکشرم حرکت کی ہے، چاہے باپوہ کی بیٹی ہو یا
ماں کی۔ اُنہیں اسرائیلی قوم کی نظروں سے مٹایا جائے۔
ایسے شخص نے اپنی بہن کی بےحرمتی کی ہے۔ اِس
لئے اُسے خود اپنے قصور برداشتنتیجےکے پڑیںکرنے
گے۔

18 اگر کوئی ماہواریمرد ایامکے عورتکسیمیں
ہمسے بستر ہوا توہے دونوں کو اُن کی قوم میں سے مٹانا
ہے۔ کیونکہ دونوں عورتنے کے خون کے منبع سے
پردہ اُٹھایا ہے۔
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اپنی19 خالہ پھوپھییا ہمسے بستر نہ ہونا۔ کیونکہ جو

ایسا کرتا ہے وہ اپنی قریبی رشتے دار کی بےحرمتی کرتا
ہے۔ دونوں کو اپنے قصور کے نتیجے برداشت کرنے
پڑیں گے۔

20 جو اپنی چچی یا تائی سے ہم بستر ہوا ہے اُس نے
اپنے چچا یا تایا کی بےحرمتی کی ہے۔ دونوں کو اپنے
قصور کے نتیجے برداشت کرنے پڑیں گے۔ وہ بےاولاد
مریں گے۔

جس21 نے اپنی بھابی سے شادی کی ہے اُس نے
ایک نجس حرکت کی ہے۔ اُس نے اپنے بھائی کی
بےحرمتی کی ہے۔ وہ بےاولاد رہیں گے۔

میری22 ہدایاتتمام اور احکام کو مانو اور اُن عملپر
تمہیںمَیںمیںملـکجسورنہکرو۔ لے جا ہوںرہا وہ
تمہیں دےاُگل گا۔ 23 اُن قوموں کے رسم و رواج کے
مطابق زندگی نہ تمہارےمَیںجنہیںگزارنا آگے نکالسے
دوں مجھےگا۔ سبباِس سے اُن گھنسے آنے لـگی کہ
لیکن24تھے۔کرتےکچھسبیہوہ تم مَیںسے کہا،نے
تم’ ہی اُن کی زمین پر قبضہ کرو مَیںگے۔ ہی اُسے تمہیں
دوںدے گا، کثرتمیںجسملـکایسا دودھکا اور
شہد ‘ہے۔ مَیں رب تمہارا خدا ہوں، جس نے تم کو
الـگکرچنسےمیںقوموںدیگر کر اِس25ہے۔دیا لئے
لازم ہے کہ تم زمین پر چلنے والے جانوروں اور پرندوں
پاکمیں ناپاکاور کا امتیاز کرو۔ آپاپنے ناپاککو
جانور کھانے سے قابِل گھن نہ بنانا، چاہے وہ زمین پر
چلتے یا رینگتے ہیں، چاہے ہَوا میں اُڑتے ہیں۔ مَیں ہی
نے اُنہیں تمہارے لئے ناپاک قرار دیا ہے۔ 26 تمہیں
میرے لئے مخصوص و مُقّدس ہونا ہے، کیونکہ مَیں
قدوس ہوں، اور مَیں تمہیںنے دیگر قوموں میں چنسے
کر اپنے لئے الـگ کر لیا ہے۔

27 تم میں سے جو مُردوں سے رابطہ یا غیب دانی
کرتا ہے اُسے سزائے موت دینی ہے، خواہ عورت ہو
یا مرد۔ اُنہیں سنگسار کرنا۔ وہ موتاپنی کے خود ذمہ
دار “ہیں۔

21
اماموں کے لئے ہدایات

موسٰینےرب1 سے ہارون”کہا، بیٹوںکے کو جو
امام ہیں بتا دینا کہ امام آپاپنے کسیکو اسرائیلی کی
لاش کے قریب جانے ناپاکسے نہ کرے 2 سوائے
اپنے قریبی رشتے داروں کے یعنی ماں، باپ، بیٹا، بیٹی،
بھائی اور3 غیرشادیجو اُسبہنشدہ میںگھرکے رہتی
ہے۔ 4 وہ اپنی قوم کسیمیں اَور باعثکے آپاپنے کو
ناپاک نہ کرے، ورنہ اُس حالتمُقّدسکی جاتی رہے
گی۔

امام5 اپنے سر کو نہ منڈوائیں۔ وہ نہ اپنی داڑھی کو
تراشیں اور نہ کاٹنے سے آپاپنے کو زخمی کریں۔

6 وہ اپنے خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو رہیں اور
اپنے خدا کے نام کو داغ نہ لگائیں۔ چونکہ وہ رب کو
جلنے والی قربانیاں یعنی اپنے خدا کی روٹی پیش کرتے
اِسہیں لئے لازم امام7رہیں۔مُقّدسوہکہہے زناکار
عورت، مندر کی کسبی طلاقیا عورتیافتہ شادیسے
نہ کریں، وہکیونکہ لئےکےرباپنے مُقّدسومخصوص
ہیں۔ 8 امام کو مُقّدس سمجھنا، کیونکہ تیرےوہ خدا
کی روٹی کو قربان گاہ پر چڑھاتا ہے۔ وہ تیرے لئے
ٹھہرےمُقّدس کیونکہ مَیں قدوسرب ہوں۔ مَیں ہی
مُقّدستمہیں کرتا ہوں۔

کسی9 امام کی جو بیٹی زناکاری سے اپنی مُقّدس
حالت کو ختم کر دیتی ہے وہ اپنے باپ کی مُقّدس
حالت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اُسے جلا دیا جائے۔

10 اماِم اعظم سرکے پر مسح تیلکا ُنڈیلا ا گیا اورہے
اُسے اماِم اعظم کپڑےمُقّدسکے پہننے کا اختیار دیا گیا
اِسہے۔ لئے وہ رنج کے عالم میں اپنے بالوں کو بکھرنے
نہ دے، نہ کبھی اپنے کپڑوں پھاڑے۔کو 11 کسیوہ
لاش قریبکے نہ جائے، چاہے وہ اُس باپکے یا ماں
کی لاش کیوں نہ ہو، ورنہ وہ ناپاک ہو جائے گا۔
تکجب12 کوئی لاش اُس کے گھر میں پڑی رہے
وہ مقدِس کو چھوڑ کر اپنے گھر نہ جائے، ورنہ وہ
مقدِس کرےناپاککو گا۔ کیونکہ اُسے اُس کے خدا
تیلکے مخصوصسے کیا گیا 13ہوں۔ربمَیںہے۔ اماِم
اعظم صرفکو کنواری سے شادی اجازتکی ہے۔
14 وہ بیوہ، طلاق یافتہ عورت، مندر کی کسبی یا زناکار
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عورت سے شادی نہ کرے بلـکہ صرف اپنے قبیلے کی
کنواری سے، 15 ورنہ اُس کی مخصوصاولاد مُقّدسو
نہیں ہو گی۔ کیونکہ مَیں رب ہوں جو اُسے اپنے لئے
مخصوص مُقّدسو کرتا “ہوں۔

رب16 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، 17 ہارون” کو
بتانا کہ تیری اولاد میں سے کوئی بھی جس کے جسم
نقصمیں میرےہو حضور آ کر اپنے خدا کی روٹی نہ
چڑھائے۔ یہ اصول آنے والی نسلوں کے لئے بھی اٹل
ہے۔ بھیکوئیکیونکہ18 میرےمعذور نہحضور آئے،
نہ اندھا، نہ لنگڑا، نہ جسوہ ناککی ِچری ہوئی ہو یا
جس کسیکے عضو میں کمی بیشی ہو، 19 نہ جسوہ
پاؤںکا یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، نہ20 ُکبڑا، نہ بونا، نہ جسوہ
کی آنکھ نقصمیں ہو یا جسے وبائی ِجلدی بیماری ہو یا
جس کے خصیے کچلے ہوئے ہوں۔ 21 ہارون امام کی
کوئی بھی اولاد جس کے جسم میں نقص ہو میرے
حضور آ ربکر کو جلنے والی قربانیاں پیش نہ کرے۔
چونکہ اُس میں نقص ہے اِس لئے وہ میرے حضور
آ کر اپنے خدا کی روٹی نہ چڑھائے۔ 22 اُسے الله کی
مُقّدس ترینمُقّدسبلـکہ قربانیوں میں اماموںبھیسے کا
حصہ اجازتکیکھانے ہے۔ لیکن23 اُسچونکہ میں
نقص اِسہے لئے کمرےترینمُقّدسوہ دروازےکے
پردےکے کے قریب نہ جائے، نہ قربان گاہ پاسکے
آئے۔ ورنہ وہ میری مُقّدس چیزوں کو ناپاک کرے
گا۔ کیونکہ مَیں رب ہوں جو اُنہیں اپنے لئے مخصوص
مُقّدسو کرتا “ہوں۔

24 موسٰی نے یہ ہدایات ہارون، اُس کے بیٹوں اور
تمام اسرائیلیوں کو دیں۔

22
قربانی گوشتکا کھانے ہدایاتکی

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 ہارون” اور اُس کے
بیٹوں کو بتانا کیاسرائیلیوںکہ قربانیوںاُن احترامکا کرو
جو تم میرےنے لئے مخصوص مُقّدسو کی ہیں، ورنہ
میرےتم نام داغکو لگاؤ ہوں۔ربمَیںگے۔ امامجو3
ناپاک ہونے کے باوجود اُن قربانیوں پاسکے آ جائے
جو اسرائیلیوں نے میرے لئے مخصوص و مُقّدس کی

ہیں میرےاُسے منے سا سے مٹانا اصولیہہے۔ آنے والی
نسلوں کے لئے بھی اٹل ربمَیںہے۔ ہوں۔

بیماریِجلدیوبائیبھیجوسےمیںاولادکیہارون4
یا یان جر کا مریض ہو اُسے مُقّدس قربانیوں میں سے
اپنا حصہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے وہ پاک
ہو جائے۔ جو ایسی کوئی بھی چیز چھوئے جو لاش
ناپاکسے ہو گئی ہو یا ایسے آدمی کو جسچھوئے
کا نطفہ نکلا ہو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ 5 وہ ناپاک
رینگنے والے جانور شخصناپاکیا کو چھونے بھیسے
ناپاک ہو جاتا خواہہے، سبببھیکسیوہ ناپاکسے
کیوں نہ ہوا ہو۔ 6 جو ایسی کوئی بھی چیز چھوئے وہ
ناپاکتکشام رہے گا۔ اِس کے علاوہ لازم ہے کہ
وہ مُقّدس قربانیوں میں سے اپنا حصہ کھانے سے پہلے
نہا لے۔ سورج7 کے غروب ہونے پر وہ پاک ہو گا
اور مُقّدس قربانیوں میں سے اپنا حصہ کھا سکے گا۔
کیونکہ وہ اُس روزیکی ہیں۔ امام8 ایسے جانوروں کا
گوشت نہ کھائے جو فطری طور پر مر گئے یا جنہیں
جنگلی جانوروں نے پھاڑ ڈالا ہو، ورنہ وہ ناپاک ہو
جائے گا۔ ربمَیں ہوں۔

9 امام میری ہدایات کے مطابق چلیں، ورنہ وہ
قصوروار بن جائیں گے مُقّدساور چیزوں کی بےحرمتی
کرنے سببکے سے مر جائیں گے۔ مَیں رب ہوں جو
اُنہیں اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا ہوں۔

صرف10 امام خاندانکے کے مُقّدسافراد قربانیوں
میں سے کھا سکتے ہیں۔ غیرشہری یا مزدور اجازتکو
نہیں ہے۔ لیکن11 امام کا غلام یا لونڈی اُس میں سے
کھا سکتے ہیں، چاہے اُنہیں خریدا گیا ہو یا وہ اُس کے
میںگھر پیدا ہوں۔ہوئے 12 اگر امام کی بیٹی کسینے
شخصایسے شادیسے کی ہے جو امام نہیں ہے تو اُسے
مُقّدس قربانیوں میں سے کھانے اجازتکی نہیں ہے۔
لیکن13 ہو سکتا کہہے وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو اور اُس
کے بچے نہ ہوں۔ جب وہ اپنے باپ کے گھر لوٹ کر
ایسےوہاں اپنیجیسےگیرہے میںجوانی تو وہ باپاپنے
اُسکے میںکھانے سے سکتیکھا میںقربانیوںجوہے
باپسے کا لیکنہے۔حصہ امامجو خاندانکے فردکا
نہیں ہے اُسے کھانے اجازتکی نہیں ہے۔
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شخصجس14 نے نادانستہ طور پر مُقّدس قربانیوں
میں سے امام کے حصے سے کچھ کھایا ہے وہ امام کو
واپسکچھسب فیصد20علاوہکےکرنے یادہ دے۔ز
قربانیوںہوئیکیپیشکوربامام15 حالتمُقّدسکی
یوں ختم نہ کریں 16 کہ وہ دوسرے اسرائیلیوں کو یہ
مُقّدس چیزیں کھانے دیں۔ ایسی حرکت سے وہ اُن کو
بڑا قصوروار بنا دیں ہوںربمَیںگے۔ اُنہیںجو اپنے لئے
مخصوص مُقّدسو کرتا “ہوں۔

جانوروں کی قربانیوں بارےکے ہدایاتمیں
رب17 نے موسٰی سے کہا، 18 ہارون،” اُس کے

بیٹوں اور اسرائیلیوں کو بتانا کہ اگر تم میں سے کوئی
اسرائیلی یا پردیسی رب کو بھسم ہونے والی پیشقربانی
کرنا چاہے تو یِق طر کار میں فرقکوئی نہیں ہے، چاہے
وہ یہ مَنت مان کر یا ویسے ہی دلی خوشی سے کر رہا
ہو۔ اِس19 کے لئے لازم ہے کہ بےعیبایکتم بَیل،
مینڈھا یا بکرا پیش کرو۔ پھر ہی اُسے قبول کیا جائے
گا۔ قربانی20 کے لئے بھیکبھی ایسا پیشجانور نہ کرنا
نقصمیںجس ہو، ورنہ اُستم باعثکے نہیںمنظور ہو
گے۔ 21 اگر ربکوئی کو سلامتی کی پیشقربانی کرنا
چاہے تو یِق طر کار میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ
یہ مَنت مان کر یا ویسے ہی دلی خوشی سے کر رہا ہو۔
اِس کے لئے لازم ہے کہ وہ گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ
میں سے بےعیب جانور چنے۔ پھر اُسے قبول کیا جائے
گا۔ ایسےکورب22 پیشجانور نہ کرنا جو اندھے ہوں،
جن کے اعضا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں، جن کو رَسولی
ہو یا جنہیں وبائی ِجلدی بیماری لـگ گئی ہو۔ رب کو
اُنہیں جلنے والی قربانی کے طور پر قربان گاہ پر پیش نہ
کرنا۔ 23 لیکن جس گائےبَیل یا بھیڑبکری کے کسی
بیشیکمیمیںعضو ہو پیشاُسے کیا جا شرطہے۔سکتا
یہ ہے پیشکہ کرنے والا اُسے ویسے ہی دلی خوشی
چڑھائے۔سے اگر وہ اُسے مانمَنتاپنی کرےپیشکر
تو نہیںقبولوہ کیا کورب24گا۔جائے ایسا پیشجانور
نہ توڑےکچلے،خصیےکےجسکرنا یا کٹے ہوں۔ہوئے
اپنے ملـک میں جانوروں کو اِس طرح خصی نہ بنانا،
25 نہ ایسے جانور کسی غیرملـکی سے خرید کر اپنے خدا
کی روٹی کے طور پر پیش کرنا۔ تم ایسے جانوروں کے

باعث نہیںمنظور ہو کیونکہگے، “ہے۔نقصاورخرابیمیںاُن
رب26 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، 27 کسیجب”

گائے، بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لازم ہے کہ
وہ پہلے سات دن اپنی ماں کے پاس رہے۔ آٹھویں دن
سے ربپہلے اُسے جلنے والی قربانی کے طور پر قبول نہیں
گا۔کرے گائے،کسی28 بھیڑ بکرییا بچےکے اُسکو
کی ایکسمیتماں ہی دن ذبح نہ کرنا۔ جب29 ربتم
کو سلامتی کی کوئی قربانی چڑھانا ہتے چا ہو تو اُسے یوں
پیش کرنا کہ تم منظور ہو جاؤ۔ اگلی30 تکصبح کچھ
بچا نہ رہے بلـکہ اُسیاُسے دن ہوں۔ربمَیںہے۔کھانا

میرے31 احکام مانو اور اُن پر عمل کرو۔ مَیں رب
ہوں۔ میرے32 نام کو داغ نہ لگانا۔ لازم ہے مجھےکہ
اسرائیلیوں قدوسدرمیانکے مانا ہوںربمَیںجائے۔
تمہیںجو اپنے لئے مخصوص مُقّدسو کرتا ہوں۔ مَیں33
تمہیں مصر نکالسے لایا ہوں تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ ربمَیں “ہوں۔

23
رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ

یہ میری، رب کی عیدیں ہیں جن پر تمہیں لوگوں کو
مُقّدس اجتماع کے لئے جمع کرنا ہے۔

سبت کا دن
طرحہردنساتواںلیکنکرنا،کامدنچھمیںہفتے3

آرامسے مُقّدسدناُسہے۔دنکا اجتماع جہاںہو۔
بھی تم ہتے ر ہو وہاں کام نہ کرنا۔ یہ دن رب کے لئے
سبتمخصوص ہے۔

فسح کی عید اور بےخمیری روٹی کی عید
لوگوںتمہیںپرجنہیںعیدیںکیربیہ4 مُقّدسکو

اجتماع کے لئے جمع کرنا ہے۔
5 فسح کی عید پہلے مہینے کے چودھویں دن شروع

ہوتی ہے۔ اُس دن سورج کے غروب ہونے پر رب
کی خوشی منائی جائے۔ 6 اگلے دن رب کی یاد میں
روٹیبےخمیری کی عید شروع ہوتی تکدنساتہے۔
تمہاری روٹی میں خمیر نہ ہو۔ 7 اِن سات دنوں کے پہلے
دن مُقّدس اجتماع ہو اور لوگ اپنا ہر کام چھوڑیں۔
8 اِن سات دنوں میں روزانہ رب کو جلنے والی قربانی
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پیش کرو۔ ساتویں دن مُقّدسبھی اجتماع ہو لوگاور
اپنا ہر کام “چھوڑیں۔

پہلے پُولے کی عید
موسٰینےرب9 کہا،سے اسرائیلیوں”10 کو بتانا کہ

جب تم ملـکاُس میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں دوں
گا اور اناجوہاں فصلکی کاٹو گے تو تمہیں امام کو پہلا
پُولا دینا ہے۔ 11 اتوار کو امام یہ پُولا رب کے منے سا
ہلائے تاکہ تم منظور ہو جاؤ۔ اُس12 دن بھیڑ ایککا
یک سالہ بےعیب بچہ بھی رب کو پیش کرنا۔ اُسے
قربان گاہ پر بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھانا۔
ساتھ13 ہی غلہ کی نذر کے لئے تیل سے ملایا گیا 3 کلو
بہترینگرام میدہ پیشبھی کرنا۔ جلنے والی یہ ربقربانی
کو پسند ہے۔ اِس کے علاوہ َمے کی نذر کے لئے ایک
لٹر َمے پیشبھی کرنا۔ پہلے14 کچھسبیہ کرو، پھر ہی
تمہیں نئی فصل اناجکے سے اجازتکیکھانے ہو گی،
وہخواہ بُھنا ہوا ہو، خواہ کچا یا میںصورتکیروٹی پکایا
گیا ہو۔ بھیجہاں تم ہتے ر ہو وہاں ایسا ہی کرنا یہہے۔
اصول تکابد قائم رہے۔

ہفتوں کی عید پنتکُستیعنی
دنجس15 تم اناجنے کا پیشپُولا کیا اُس دن سے

ساتپورے ہفتے گنو۔ دنپچاسویں16 یعنی ساتویں اتوار
ربکو کو نئے اناج کی قربانی چڑھانا۔ 17 ہر گھرانے
کی طرف سے رب کو ہلانے والی قربانی کے طور پر
دو روٹیاں پیش کی جائیں۔ ہر روٹی کے لئے 3 کلو
گرام بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ اُن میں خمیر ڈال
کر پکانا ہے۔ یہ فصل کی پہلی پیداوار کی قربانی ہیں۔
18 اِن روٹیوں کے ایکساتھ جوان بَیل، دو مینڈھے اور
بھیڑ کے سات بےعیب اور یک سالہ بچے پیش کرو۔
اُنہیں رب کے حضور بھسم ہونے والی قربانی کے طور
پر چڑھانا۔ اِس کے علاوہ غلہ کی نذر اور َمے کی نذر بھی
پیش کرنی ہے۔ جلنے والی اِس قربانی کی خوشبو رب
کو پسند ہے۔ 19 پھر گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا
اور سلامتی کی قربانی کے لئے یکدو سالہ بھیڑ بچےکے
چڑھاؤ۔ امام20 بھیڑ یہکے بچےدو سمیتروٹیوںمذکورہ
ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے منے سا ہلائے۔

ربیہ کے لئے مخصوص مُقّدسو ہیں اور قربانیوں میں
سے امام کا حصہ ہیں۔ اُسی21 دن لوگوں کو مُقّدس
اجتماع کے لئے جمع کرو۔ کوئی بھی کام نہ کرنا۔ یہ
اصول تکابد قائم رہے، اور اِسے ہر جگہ ماننا ہے۔

22 کٹائی کے وقت اپنی پورےفصل طور پر نہ کاٹنا
بلـکہ کھیت کے کناروں پر کچھ چھوڑ دینا۔ اِس طرح
جو کچھ کٹائی کرتے وقت کھیت میں بچ جائے اُسے
چھوڑنا۔ بچا پردیسیوںاورغریبوںاناجہوا لئےکے چھوڑ
دینا۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

نئے سال کی عید
رب23 نے موسٰی سے کہا، 24 اسرائیلیوں” کو بتانا

کہ ساتویں مہینے کا پہلا دن آرام کا دن ہے۔ اُس دن
مُقّدس اجتماع ہو جس پر یاد دلانے کے لئے نرسنگا
پھونکا جائے۔ 25 کوئی بھی کام نہ کرنا۔ رب کو جلنے
والی پیشقربانی “کرنا۔

کفارہ کا دن
26 رب نے موسٰی سے کہا، 27 ساتویں” مہینے کا

دسواں دن کفارہ کا دن ہے۔ اُس مُقّدسدن اجتماع
ہو۔ اپنی جان کو دُکھ دینا رباور کو جلنے والی قربانی
پیش کرنا۔ 28 اُس دن کام نہ کرنا، کیونکہ یہ کفارہ
کا دن ہے، جب تمہارےرب خدا کے منے سا تمہارا
کفارہ دیا جاتا ہے۔ 29 جو اُس دن اپنی جان کو دُکھ
نہیں دیتا اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ 30 جو
اُس دن کام کرتا اُسےہے مَیں اُس کی قوم میں نکالسے
گا۔کروںہلاککر بھیکوئی31 کام نہ کرنا۔ اصولیہ
تکابد قائم رہے، اور اِسے ہر جگہ ماننا ہے۔ 32 یہ دن
آرام دنخاصکا تمہیںمیںجسہے اپنی جان دُکھکو
اِسےہے۔دینا مہینے نویںکے اگلیکرلےسےشامکیدن
تکشام “منانا۔

یوں جھونپڑ کی عید
رب33 نے موسٰی سے کہا، 34 اسرائیلیوں” کو بتانا

کہ ساتویں مہینے کے پندرھویں دن یوں جھونپڑ کی عید
شروع ہوتی اِسہے۔ کا دنساتدورانیہ ہے۔ پہلے35
36کرنا۔نہکامکوئیدناِسہو۔اجتماعمُقّدسدن اِن
سات دنوں کے دوران رب کو جلنے والی قربانیاں پیش
کرنا۔ آٹھویں مُقّدسدن اجتماع ربہو۔ کو جلنے والی
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قربانی پیش کرو۔ خاصاِس اجتماع کے دن بھی کام
نہیں کرنا ہے۔

ربیہ37 عیدیںکی ہیں جن پر مُقّدستمہیں اجتماع
کرنا ہے تاکہ رب کو روزمرہ کی مطلوبہ جلنے والی
قربانیاں اور َمے کی نذریں پیش کی جائیں یعنی بھسم
ہونے والی قربانیاں، غلہ کی نذریں، ذبح کی قربانیاں اور
َمے کی نذریں۔ یہ38 قربانیاں اُن قربانیوں کے علاوہ ہیں
سبتجو ہیںجاتیچڑھائیدنکے اور جو تم نے ہدیئے
طورکے پر مانمَنتیا کر یا اپنی ہیں۔کیپیشسےخوشیدلی

39 چنانچہ ساتویں مہینے کے پندرھویں دن فصل کی
کٹائی کے اختتام پر رب کی یہ عید یعنی یوں جھونپڑ کی
عید مناؤ۔ اِسے سات دن منانا۔ پہلا اور آخری دن آرام
کے دن ہیں۔ پہلے40 دن اپنے لئے درختوں کے بہترین
پھل، ڈالیاںکیکھجور اور درختوںگھنے اور کیسفیدہ
شاخیں توڑنا۔ سات تکدن رب اپنے خدا کے منے سا
خوشی مناؤ۔ 41 ہر سال ساتویں مہینے ربمیں خوشیکی
میں یہ عید منانا۔ یہ اصول ابد تک قائم رہے۔ 42 عید
ہفتےکے یوںدورانکے میںملـکتمامرہنا۔میںجھونپڑ
آباد اسرائیلی ایسا کریں۔ 43 پھر تمہاری اولاد جانے گی
کہ اسرائیلیوں کو مصر سے لتے نکا وقت مَیں نے اُنہیں
یوں جھونپڑ میں بسایا۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

44 موسٰی نے اسرائیلیوں کو رب کی عیدوں کے
بارے میں یہ باتیں بتائیں۔

24
رب کے منے سا شمع دان اور روٹیاں

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو حکم
پاستیرےوہکہدے زیتونوںہوئےکوٹے خالصکا
تیل آئیںلے کمرےمُقّدستاکہ شمعکے دان چراغکے
متواتر جلتے رہیں۔ ہارون3 اُنہیں مسلسل، شام سے لے
ربتکصبحکر سنبھالےحضورکے یعنی جہاںوہاں
پردےکےکمرےترینمُقّدسوہ منےکے پڑےسا ہیں،
پردےاُس کے منے جسسا کے پیچھے عہد کا صندوق
ہے۔ یہ اصول ابد تک قائم رہے۔ 4 وہ خالص سونے
کے شمع دان پر لـگے چراغوں کی دیکھ بھال کرےیوں
کہ یہ ربہمیشہ کے منے سا جلتے رہیں۔

5 بارہ روٹیاں پکانا۔ ہر روٹی کے لئے 3 کلو گرام
بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ اُنہیں6 دو قطاروں میں
منےکےرب میزکیسونےخالصسا پر قطارہر7رکھنا۔
پر خالص لُبان ڈالنا۔ یہ لُبان روٹی کے لئے یادگاری کی
قربانی ہے جسے بعد میں رب کے لئے جلانا ہے۔ 8 ہر
ہفتے منےکےربکو سا تازہ ترتیباِسیروٹیاں میزسے پر
رکھنی ہیں۔ یہ اسرائیلیوں کے لئے ابدی عہد کی لازمی
شرط ہے۔ 9 میز کی روٹیاں ہارون اور اُس بیٹوںکے کا
حصہ ہیں، اور وہ اُنہیں مُقّدس جگہ پر کھائیں، کیونکہ
وہ جلنے والی قربانیوں مُقّدسکا ترین حصہ ہیں۔ یہ ابد
تک اُن کا حق رہے “گا۔

الله کی توہین، خوں ریزی اور زخمی کرنے کی
سزائیں

10-11 خیمہ گاہ میں ایک آدمی تھا جس کا باپ
مصری اور ماں اسرائیلی تھی۔ ماں کا نام سلومیت تھا۔
وہ دِبری کی بیٹی اور دان کے قبیلے کی تھی۔ ایک دن
یہ آدمی خیمہ گاہ میں کسی اسرائیلی سے جھگڑنے لگا۔
لڑتے لڑتے اُس ربنے کے نام پر بککفر کر اُس پر
لعنت بھیجی۔ یہ سن لوگکر اُسے موسٰی پاسکے لے
آئے۔ اُنہوںوہاں12 میںپہرےاُسےنے بٹھا کیربکر
ہدایت کا انتظار کیا۔

تب13 رب نے موسٰی سے کہا، 14 لعنت” کرنے
والے کو خیمہ گاہ کے باہر لے جاؤ۔ جنہوں نے
اُس کی یہ باتیں سنی ہیں وہ سب اپنے ہاتھ اُس کے
سر پر رکھیں۔ پھر پوری جماعت اُسے سنگسار کرے۔
15 اسرائیلیوں سے کہنا کہ جو بھی اپنے خدا پر لعنت
بھیجے اُسے اپنے قصور کے نتیجے برداشت کرنے پڑیں
گے۔ 16 جو بھی رب کے نام پر کفر بکے اُسے سزائے
موت دی جائے۔ پوری جماعت اُسے سنگسار کرے۔
جس ربنے کے نام پر کفر بکا ہو اُسے ضرور سزائے
موت دینی ہے، دیسیخواہ ہو یا پردیسی۔

جس17 نے کسی کو مار ڈالا ہے اُسے سزائے
دیموت جائے۔ کسینےجس18 جانورکے کو مار
ڈالا ہے وہ اُس کا معاوضہ جاندے۔ کے بدلے جان
دی جائے۔ 19 اگر کسی نے کسی کو زخمی کر دیا
ہے تو وہی کچھ اُس کے ساتھ کیا جائے جو اُس نے
دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ 20 دوسرےاگر کی کوئی
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ہڈی ٹوٹ جائے تو اُس کی وہی ہڈی توڑی جائے۔
دوسرےاگر کی آنکھ ضائع ہو جائے تو اُس کی آنکھ
ضائع جائے۔دیکر دوسرےاگر ٹوٹدانتکا جائے
تو اُس کا وہی دانت توڑا جائے۔ جو بھی زخم اُس
دوسرےنے کو پہنچایا وہی زخم اُسے پہنچایا جائے۔
جس21 نے کسی جانور کو مار ڈالا ہے وہ اُس کا
معاوضہ دے، لیکن جس نے کسی انسان کو مار دیا
ہے اُسے سزائے موت دینی ہے۔ دیسی22 اور پردیسی
کے لئے تمہارا ایک ہی قانون ہو۔ مَیں رب تمہارا “ہوں۔خدا

23 پھر موسٰی نے اسرائیلیوں باتسے کی، اور اُنہوں
ربنے لعنتپر بھیجنے والے کو خیمہ گاہ باہرسے لے
جا اُسےکر اُنہوںکیا۔سنگسار نے ہیویسا کیا ربجیسا
نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

25
زمین کے لئے سبت کا سال

رب1 نے سینا پہاڑ پر موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2
کو بتانا کہ جب تم اُس ملـک میں داخل ہو گے جو
مَیں تمہیں دوں گا تو لازم ہے کہ رب کی تعظیم میں
ایکزمین سال آرام کرے۔ سالچھ3 دورانکے اپنے
کھیتوں میں بیج بونا، اپنے انگور کے باغوں کی کانٹ
چھانٹ کرنا اور اُن کی فصلیں جمع کرنا۔ لیکن4 ساتواں
سال زمین کے لئے آرام کا سال ربہے، کی تعظیم میں
سبت کا سال۔ اُس سال نہ اپنے کھیتوں میں بیج بونا، نہ
اپنے انگور باغوںکے چھانٹکانٹکی کرنا۔ 5 اناججو
خود بخود اُگتا اُسہے کی کٹائی نہ کرنا اور جو انگور اُس
سال لـگتے ہیں اُن کو توڑ کر جمع نہ کرنا، کیونکہ زمین
ایککو سال کے لئے آرام کرنا ہے۔ 6 البتہ جو بھی یہ
زمین آرام کے سال میں پیدا کرے گی اُس سے تم اپنی
روزانہ کی یات ضرور پوری کر سکتے ہو یعنی تُو، تیرے
غلام اور تیرےلونڈیاں، تیرےمزدور، تیرےغیرشہری،
ساتھ ہنے ر والے پردیسی، تیرے7 مویشی اور تیری زمین
پر ہنے ر والے جنگلی جانور۔ جو کچھ بھی یہ زمین پیدا
کرتی ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔

بحالی کا سال

سات8 سبت کے سال یعنی 49 سال کے بعد ایک
اَور کام کرنا ہے۔ پچاسویں9 سال کے ساتویں مہینے کے
دسویں دن یعنی کفارہ کے دن ملـکاپنے کی ہر جگہ
نرسنگا بجانا۔ 10 پچاسواں مخصوصسال و مُقّدس کرو
اور پورے ملـک میں اعلان کرو کہ تمام باشندوں کو
آزاد کر دیا جائے۔ یہ بحالی کا سال ہو جس میں ہر
شخص کو اُس واپسملـکیتکی کی جائے اور ہر غلام
کو آزاد کیا جائے تاکہ وہ اپنے رشتے داروں کے پاس
واپس جا سکے۔ 11 یہ پچاسواں سال بحالی کا سال ہو،
اِس لئے نہ اپنے کھیتوں میں بیج بونا، نہ خود بخود
اُگنے والے اناج کی کٹائی کرنا، اور نہ انگور توڑ کر جمع
کرنا۔ 12 کیونکہ یہ بحالی کا سال ہے تمہارےجو لئے
مخصوص مُقّدسو ہے۔ روزانہ اُتنی ہی پیداوار لینا کہ
ایک دن کی یات ضرور پوری ہو جائیں۔ 13 بحالی کے
میںسال جائے۔کیواپسملـکیتکیاُسکوشخصہر

14 چنانچہ جب کبھی تم اپنے کسی ہم وطن بھائی
کو زمین بیچتے یا اُس سے خریدتے ہو تو اُس سے ناجائز
فائدہ نہ اُٹھانا۔ زمین15 قیمتکی حساباِس سے مقرر
کی جائے کہ وہ اگلے بحالی کے سال تک کتنے سال
فصلیں کرےپیدا گی۔ 16 اگر بہت سال رہ گئے ہوں تو
اُس قیمتکی یادہ ز ہو گی، اور اگر سالکم رہ ہوںگئے
تو اُس قیمتکی کم ہو گی۔ کیونکہ اُن فصلوں کی تعداد
بِک رہی ہے زمینجو اگلے بحالی تکسالکے پیدا کر
سکتی ہے۔

17 اپنے ہم وطن سے ناجائز فائدہ نہ اُٹھانا بلـکہ رب
اپنے خدا کا خوف ماننا، کیونکہ مَیں رب تمہارا خدا
ہوں۔

میری18 ہدایات پر عمل کرنا اور میرے احکام کو
مان کر اُن تبچلنا۔مطابقکے تم محفوظمیںملـکاپنے
رہو گے۔ 19 زمین اپنی پوری پیداوار دے گی، تم سیر
ہو جاؤ گے اور محفوظ رہو گے۔ 20 ہو سکتا ہے کوئی
پوچھے، ہم’ ساتویں سال میں کیا کھائیں گے جبکہ ہم
بیج نہیں بوئیں گے اور فصل نہیں کاٹیں ‘گے؟ جواب21
یہ مَیںکہہے زمینمیںسالچھٹے دوںبرکتاِتنیکو گا
کہ اُس سال کی پیداوار تین سال کے لئے کافی ہو گی۔
جب22 تم آٹھویں بیجسال بوؤ گے پاستمہارےتو چھٹے
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اِتنیکیسال پیداوار باقی ہو گی کہ تککٹائیکیفصلتم
گزارہ کر سکو گے۔

موروثی زمین حقوقکے
23 کوئی زمین بھی ہمیشہ کے لئے نہ بیچی جائے،

کیونکہ ملـک کی تمام زمین میری ہی ہے۔ تم میرے
حضور صرف پردیسی اور غیرشہری ہو۔ ملـک24 میں
جہاں بھی زمین بِک جائے وہاں مالـکموروثی کا یہ
حق مانا جائے کہ وہ اپنی واپسزمین خرید سکتا ہے۔

25 اگر تیرا غریببھائیوطنہمکوئی ہو اپنیکر کچھ
زمین بیچنے پر مجبور ہو جائے تو لازم ہے کہ اُس سبکا
سے قریبی رشتے دار اُسے واپس خرید لے۔ 26 ہو سکتا
ہے کہ ایسے شخص کا کوئی قریبی رشتے دار نہ ہو جو
اُس کی زمین واپس خرید سکے، لیکن وہ خود کچھ دیر
کے بعد اِتنے پیسے جمع کرتا ہے کہ وہ اپنی واپسزمین
خرید سکتا ہے۔ 27 اِس صورت میں وہ کرےحساب
کہ خریدنے والے کے لئے اگلے بحالی کے سال تک
کتنے سال رہ گئے ہیں۔ جتنا نقصان خریدنے والے کو
زمین کو بحالی سالکے واپسپہلےسے دینے پہنچےسے
گا اُتنے ہی پیسے اُسے دینے ہیں۔ لیکن28 اگر اُس کے
پاس اِتنے پیسے نہ ہوں تو زمین اگلے بحالی تکسالکے
خریدنے والے ہاتھکے میں رہے گی۔ پھر اُسے موروثی
مالـک واپسکو دیا جائے گا۔

29 اگر کسی کا گھر فصیل دار شہر میں ہے تو جب
وہ اُسے بیچے گا تو اپنا واپسگھر خریدنے صرفحقکا
ایک سال تک رہے گا۔ 30 اگر پہلا مالـک اُسے پہلے
سال کے اندر اندر نہ خریدے تو وہ ہمیشہ کے لئے
خریدنے والے کی موروثی ملـکیت بن جائے گا۔ وہ
بحالی سالکے میں واپسبھی نہیں کیا جائے گا۔

لیکن31 جو آبادیایسیگھر میں فصیلکیجسہے
نہ ہو وہ دیہات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اُس کے موروثی
مالـک کو حق حاصل ہے کہ ہر وقت اپنا واپسگھر
بحالیسکے۔خرید اِسمیںسالکے ًکوگھر واپسلازما
کر دینا ہے۔

لیکن32 یوں لاو کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے
وہ گھر ہر وقت خرید سکتے ہیں جو اُن کے لئے مقرر
33ہیں۔میںشہروںہوئےکئے اگر ایسا لاویکسیگھر
فروختہاتھکے کیا جائے واپساور نہ خریدا جائے تو
ًاُسے لازما بحالی کے سال میں واپس کرنا ہے۔ کیونکہ

لاوی کے جو گھر اُن کے مقررہ شہروں میں ہوتے ہیں
وہ اسرائیلیوں میں اُن کی ملـکیتموروثی ہیں۔ لیکن34
جو زمینیں شہروں کے ارد گرد مویشی چَرانے کے لئے
اُنہیںہیںمقرر بیچنے نہیںاجازتکی وہہے۔ اُن دائمیکی
ملـکیت ہیں۔

غریبوں کے لئے قرضہ
35 اگر تیرا کوئی ہم وطن بھائی غریب ہو جائے اور

گزارہ نہ کر سکے تو اُس کی مدد کر۔ اُس طرح اُس کی
مدد کرنا جس طرح پردیسی یا غیرشہری کی مدد کرنی
ہوتی ہے تاکہ وہ تیرے ساتھ ہتے ر ہوئے زندگی گزار
سکے۔ 36 اُس سے کسی طرح کا سود نہ لینا بلـکہ اپنے
خدا خوفکا ماننا تاکہ تیرا تیرےبھائی ساتھ زندگی گزار
37سکے۔ اگر وہ دارقرضتیرا ہو تو اُس لینا۔نہسودسے
خوراکطرحاِسی وقتبیچتے اُس نفعسے نہ لینا۔ مَیں38
رب تمہارا خدا ہوں۔ مَیں تمہیں اِس لئے مصر سے نکال
لایا کہ تمہیں ملـِک کنعان دوں اور تمہارا خدا ہوں۔

اسرائیلی غلاموں حقوقکے
39 اگر تیرا کوئی اسرائیلی غریببھائی ہو کر آپاپنے

تیرےکو ہاتھ بیچ ڈالے تو اُس سے غلام کا سا کام نہ
کرانا۔ اُس40 ساتھکے مزدور یا غیرشہری کا سلوکسا
کرنا۔ وہ تیرے لئے بحالی کے سال تک کام کرے۔
41 پھر وہ اور اُس کے بال بچے آزاد ہو کر اپنے رشتے
زمینموروثیاورداروں چونکہ42جائیں۔واپسپاسکے
میرےاسرائیلی خادم ہیں جنہیں مَیں مصر سے نکال لایا
اِس لئے اُنہیں غلامی میں نہ بیچا جائے۔ ایسے43 لوگوں پر
سختی سے حکمرانی نہ کرنا بلـکہ اپنے خدا ماننا۔خوفکا

44 تم پڑوسی ممالـک سے اپنے لئے غلام اور لونڈیاں
حاصل کر سکتے ہو۔ 45 جو پردیسی غیرشہری کے طور
پر تمہارے ملـک میں آباد ہیں اُنہیں بھی تم خرید سکتے
ہو۔ اُن میں وہ بھی شامل ہیں تمہارےجو ملـک میں
پیدا ہیں۔ہوئے ملـکیتتمہاریوہی بن کر تمہارے46
بیٹوں کی میراث میں آ جائیں اور وہی ہمیشہ تمہارے
غلام لیکنرہیں۔ اپنے بھائیوںوطنہم حکمرانیسختپر
نہ کرنا۔

47 اگر تیرے ملـک میں ہنے ر والا کوئی پردیسی یا
غیرشہری امیر ہو جائے جبکہ تیرا کوئی ہم وطن بھائی
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غریب ہو کر آپاپنے کو پردیسیاُس یا غیرشہری یا اُس
خاندانکے فردکسیکے بیچکو بِکتو48ڈالے جانے
بعدکے آزادیاُسے خریدنے کوئیہے۔حاصلحقکا
بھائی، چچا،49 تایا، چچا یا تایا کا بیٹا یا اَورکوئی قریبی رشتے
دار واپساُسے خرید سکتا ہے۔ وہ خود بھی اپنی آزادی
خرید سکتا اُساگرہے اِس50ہوں۔کافیپیسےپاسکے
صورت میں وہ مالـکاپنے سے مل کر وہ سال گنے جو
اُس کے خریدنے سے لے کر اگلے بحالی کے تکسال
باقی ہیں۔ اُس کی آزادی کے پیسے اُس قیمت پر مبنی
ہوں جو مزدور کو اِتنے سالوں کے لئے دیئے جاتے
ہیں۔ 51-52 جتنے سال باقی رہ گئے ہیں اُن کے مطابق
اُس کی بِک جانے کی قیمت میں سے پیسے واپس کر
دیئے جائیں۔ اُس53 ساتھکے سال بہ سال مزدور کا سا
سلوک کیا جائے۔ اُس مالـککا اُس پر سخت حکمرانی
نہ کرے۔ 54 اگر وہ اِس طرح کے کسی یقے طر سے
آزاد نہ ہو جائے تو اُسے اور اُس کے بچوں کو حالتہر
اگلےمیں بحالی میںسالکے آزاد کر دینا ہے، میرےاسرائیلیکیونکہ55 ہی خادم ہیں۔ میرےوہ ہی خادم ہیں
نکالسےمصرمَیںجنہیں ربمَیںلایا۔ تمہارا ہوں۔خدا

26
فرماں برداری کا اجر

1 اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ نہ اپنے لئے دیوتا کے مجسمے
یا پتھر مخصوصکے کئے ہوئے کھڑےستون کرنا، نہ
سجدہ لئےکےکرنے ایسےمیںملـکاپنے پتھر جنرکھنا
میں دیوتا کی تصویر کندہ کی گئی ہو۔ مَیں رب تمہارا
خدا ہوں۔ سبت2 کا دن منانا اور میرے مقدِس کی
تعظیم کرنا۔ ربمَیں ہوں۔

3 اگر ہدایاتمیریتم پر ماناحکاممیرےاورچلو کر
اُن پر عمل کرو 4 تو مَیں وقت پر بارش بھیجوں گا، زمین
اپنی پیداوار دے گی اور درخت اپنے اپنے پھل لائیں
گے۔ کثرت5 باعثکے اناج کی فصل کی کٹائی انگور
جاریتکوقتتوڑتے اورگیرہے انگور اُسفصلکی
توڑیتکوقت جائے بیجتکجبگی بونے کا موسم
آئے گا۔ ملےخوراکاِتنی گی کہ تم کبھی بھوکے نہیں
ہو گے۔ اور تم ملـکاپنے محفوظمیں رہو گے۔

6 ملـکمَیں کو امن و امان بخشوں گا۔ تم آرام سے
لیٹ جاؤ گے، کیونکہ کسی خطرے سے ڈرنے کی
ضرورت نہیں ہو گی۔ مَیں وحشی ملـکجانور سے دُور
کر دوں گا، اور وہ تلوار کی قتل و غارت سے بچا رہے
گا۔ 7 تم اپنے دشمنوں غالبپر آ کر اُن تعاقبکا کرو گے،
اور وہ تمہاری تلوار مارےسے جائیں گے۔ تمہارے8
پانچ آدمی َسو دشمنوں کا پیچھا یں کر گے، اور تمہارے
َسو آدمی اُن کے دس ہزار آدمیوں کو بھگا دیں گے۔
تمہارے تمہاریدشمن تلوار مارےسے جائیں گے۔

میری9 نظرِ کرم تم پر ہو گی۔ مَیں تمہاری اولاد کی
تعداد بڑھاؤں گا تمہارےاور ساتھ اپنا عہد قائم رکھوں
گا۔ ایک10 سال اِتنی فصل ہو گی جبکہ اگلی فصل
کی کٹائی ہو گی تو اناجنئے کے لئے جگہ بنانے کی خاطر
پرانے اناج کو پھینک دینا پڑے گا۔ 11 مَیں تمہارے
درمیان اپنا مسکن قائم کروں گا اور تم سے گھن نہیں
کھاؤں گا۔ 12 مَیں تم میں پھروں گا، اور تم میری قوم
ہو گے۔

ربمَیں13 تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال
لایا تاکہ تمہاری غلامی کی حالت ختم ہو جائے۔ مَیں
نے تمہارے جوئے کو توڑ ڈالا، اور اب تم آزاد اور
سیدھے ہو کر چل سکتے ہو۔

فرماں بردار نہ ہونے کی سزا
لیکن14 اگر تم میری نہیں سنو گے اور اِن تمام احکام

پر نہیں چلو گے، 15 اگر تم میری ہدایات کو رد کر کے
میرے احکام سے گھن کھاؤ گے اور اُن پر عمل نہ کر
کے میرا عہد توڑو گے 16 تو میںجوابمَیں تم اچانکپر
دہشت طاری کر دوں گا۔ جسم کو ختم کرنے والی
یوں بیمار اور بخار سے تمہاری آنکھیں ضائع ہو جائیں گی
اور تمہاری جان چھن جائے گی۔ جب تم بیج بوؤ گے
تو بےفائدہ، دشمنکیونکہ اُس فصلکی کھا گا۔جائے
17 مَیں تمہارے خلاف ہو جاؤں گا، اِس لئے تم اپنے
دشمنوں کے ہاتھ شکستسے کھاؤ گے۔ تم نفرتسے
رکھنے والے تم پر حکومت کریں گے۔ اُس وقت بھی
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جب کوئی تمہارا تعاقب نہیں کرے گا تم بھاگ جاؤ
گے۔

18 اگر اِستم میریبھیبعدکے نہ سنو تمہارےمَیںتو
گناہوں کے سبب سے تمہیں سات گُنا یادہ ز سزا دوں
گا۔ مَیں19 تمہارا سخت خاکغرور میں ملا دوں گا۔
تمہارے اوپر آسمان لوہے جیسا اور تمہارے نیچے زمین
پیتل جیسی ہو گی۔ 20 جتنی بھی محنت کرو گے وہ
بےفائدہ ہو گی، کیونکہ تمہارے کھیتوں میں فصلیں
نہیں پکیں گی پھلدرختتمہارےاور نہیں لائیں گے۔

21 اگر تم پھر بھی میری مخالفت کرو گے اور میری
نہیں سنو گے تو مَیں اِن گناہوں میںجوابکے تمہیں اِس
سے بھی سات گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔ 22 مَیں تمہارے
جنگلیخلاف بھیججانور دوں گا تمہارےجو بچوں کو
پھاڑ کھائیں گے تمہارےاور مویشی برباد کر دیں گے۔
آخر میں تمہاری تعداد اِتنی کم ہو جائے گی کہ تمہاری
سڑکیں ویران ہو جائیں گی۔

23 اگر تم پھر بھی میری تربیت قبول نہ کرو بلـکہ
میرے مخالف رہو 24 تو مَیں خود تمہارے خلاف ہو
جاؤں گا۔ اِن گناہوں میںجوابکے مَیں ساتتمہیں گُنا
یادہ ز سزا دوں گا۔ مَیں25 تم پر تلوار چلا کر اِس کا بدلہ
لوں گا کہ تم میرےنے عہد کو توڑا جبہے۔ تم اپنی
حفاظت کے لئے شہروں میں بھاگ کر جمع ہو گے تو
تمہارےمَیں درمیان وبائی یاں بیمار پھیلاؤں گا اور تمہیں
دشمنوں اناج26گا۔دوںدےمیںہاتھکے اِتنیکی کمی
ہو گی تمہاریعورتیںدسکہ پوری ایکروٹی ہی تنور
میں پکا سکیں گی، اور وہ اُسے احتیاطبڑی تولسے تول
کر تقسیم کریں گی۔ تم کھا کر بھی بھوکے رہو گے۔

27 اگر تم پھر بھی میری نہیں سنو گے بلـکہ میرے
مخالف رہو گے 28 تو میرا غصہ بھڑکے گا اور مَیں
خلافتمہارے ہو تمہارےکر گناہوں جوابکے میں
تمہیں سات گُنا یادہ ز سزا دوں گا۔ 29 تم مصیبت کے
باعث اپنے بیٹے بیٹیوں کا گوشت کھاؤ گے۔ 30 مَیں
تمہاری اونچی جگہوں کی قربان گاہیں اور تمہاری بخور
کی قربان گاہیں برباد کر دوں گا۔ مَیں تمہاری لاشوں
کے تمہارےڈھیر بےجان بُتوں پر لگاؤں گا اور تم سے
گا۔کھاؤںگھن تمہارےمَیں31 شہروں کھنڈراتکو

بدلمیں مندروںتمہارےکر بربادکو تمہاریگا۔کروں
قربانیوں کی خوشبو مجھے پسند نہیں آئے گی۔ 32 مَیں
ملـکتمہارے ستیاناسکا یوں کروں گا کہ جو دشمن
اُس میں آباد ہو جائیں گے اُن کے رونگٹے کھڑے ہو
جائیں گے۔ 33 مَیں تمہیں مختلف ممالـک میں منتشر کر
اپنیبھیوہاںلیکنگا،دوں تلوار میںہاتھکو لئے تمہارا
پیچھا کروں گا۔ تمہاری زمین ویران ہو گی تمہارےاور
شہر کھنڈرات بن جائیں گے۔ 34 اُس وقت جب تم
اپنے دشمنوں ملـککے میں رہو تمہاریگے زمین ویران
حالت میں آرام کے وہ سال منا سکے گی جن سے وہ
محروم رہی ہے۔ 35 اُن تمام دنوں جبمیں وہ برباد رہے
اُسےگی وہ آرام ملے گا اُسےجو نہ جبملا ہتےمیںملـکتم ر تھے۔

36 تم میں سے جو بچ کر اپنے دشمنوں ممالـککے میں
رہیں گے اُن کے دلوں پر مَیں دہشت طاری کروں گا۔
وہ ہَوا کے جھونکوں سے گرنے والے پتے کی آواز سے
چونک کر بھاگ جائیں گے۔ وہ فرار ہوں گے یا گو
کوئی ہاتھ میں تلوار لئے اُن تعاقبکا کر رہا ہو۔ اور وہ
گر جائیںمرکر کوئیحالانکہگے اُن کا پیچھا نہیں کر رہا
ہو گا۔ 37 دوسرےایکوہ سے ٹکرا کر لڑکھڑائیں گے
یا تلوارکوئیگو لے کر اُن چلپیچھےکے رہا ہو حالانکہ
کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ تم اپنے دشمنوں کا سامنا نہیں کر
سکو گے۔ 38 تم دیگر قوموں میں منتشر ہو ہلاککر ہو
جاؤ گے، تمہارےاور دشمنوں کی زمین تمہیں ہڑپ کر
لے گی۔

39 تم میں سے لوگباقی اپنے اور اپنے باپ دادا کے
قصور کے باعث اپنے دشمنوں کے ممالـک میں گل سڑ
جائیں گے۔ ایکلیکن40 وقت آئے گا کہ وہ اپنے اور
اپنے باپ دادا کا قصور مان لیں گے۔ وہ میرے ساتھ
اپنی بےوفائی اور وہ مخالفت تسلیم کریں گے جس41
سببکے سے مَیں اُن خلافکے ہوا اور اُنہیں اُن کے
دشمنوں ملـککے میں دھکیل دیا تھا۔ پہلے اُن کا ختنہ
ظاہریصرف طور پر ہوا تھا، لیکن اب اُن کا دل عاجز
ہو جائے گا اور وہ اپنے قصور قیمتکی ادا کریں گے۔
42 پھر مَیں ابراہیم کے ساتھ اپنا عہد، اسحاق کے ساتھ
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اپنا عہد اور یعقوب کے ساتھ اپنا عہد یاد کروں گا۔
مَیں ملـِک کنعان بھی یاد کروں گا۔ 43 لیکن پہلے وہ
زمین کو چھوڑیں گے تاکہ وہ اُن کی غیرموجودگی میں
ویران ہو کر آرام کے سال منائے۔ یوں اسرائیلی اپنے
قصور کے نتیجے بھگتیں گے، اِس سبب سے کہ اُنہوں
میرےنے احکام رد کئے اور میری ہدایات سے گھن
کھائی۔ 44 اِس کے باوجود بھی مَیں اُنہیں دشمنوں کے
ملـک میں چھوڑ کر رد نہیں کروں گا، نہ یہاں تک اُن
کھاؤںگھنسے گا کہ وہ بالکل تباہ ہو جائیں۔ کیونکہ
مَیں اُن کے ساتھ اپنا عہد نہیں توڑنے کا۔ مَیں رب اُن
کا خدا ہوں۔ مَیں45 اُن کی خاطر اُن باپکے دادا کے
ساتھ بندھا ہوا عہد یاد کروں گا، اُن لوگوں کے ساتھ
عہد جنہیں مَیں دوسری قوموں کے دیکھتے دیکھتے مصر
نکالسے لایا تاکہ اُن کا خدا ہوں۔ ربمَیں “ہوں۔

46 رب نے موسٰی کو اسرائیلیوں کے لئے یہ تمام
ہدایات اور احکام سینا پہاڑ پر دیئے۔

27
مخصوص کی ہوئی چیزوں واپسیکی

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا
کہ اگر کسی مَنتنے مان کر کسی ربکو کے لئے
مخصوص کیا ہو تو وہ اُسے ذیل کی دےرقم کر آزاد کر
سکتا ہے مقدِسِسکےمستعمل) ِسکوںکے کے
برابر :(ہوں اُس3 آدمی کے لئے کیجس 20عمر 60اور
سال کے درمیان چاندیہے کے 50 ِسکے، اِسی4 عمر
عورتکی کے لئے چاندی کے 30 ِسکے، 5 اُس لڑکے
کے لئے جس کی عمر 5 اور 20 سال کے درمیان ہو
چاندی 20کے اِسیِسکے، عمر کی لڑکی کے لئے چاندی
کے 10 ِسکے، ایک6 ماہ سے لے کر 5 تکسال کے
لڑکے لئےکے چاندی 5کے اِسیِسکے، عمر لڑکیکی کے
لئے 3کےچاندی آدمیبڑےسےسالساٹھ7ِسکے، کے
لئے چاندی کے 15 ِسکے اور اِسی عمر کی عورت کے
لئے چاندی کے 10 ِسکے۔

8 مَنتاگر ماننے والا مقررہ رقم ادا نہ کر سکے تو وہ
مخصوص کئے شخصہوئے کو امام پاسکے لے آئے۔
پھر ایسیامام رقم کرےمقرر مَنتجو ماننے والا ادا کر
سکے۔

9 اگر کسی مَنتنے مان کر ایسا مخصوصجانور کیا
قربانیوںکیربجو کے لئے استعمال ہو سکتا توہے ایسا
مخصوصجانور و مُقّدس ہو جاتا ہے۔ 10 وہ اُسے بدل
نہیں سکتا۔ نہ وہ اچھے جانور کی جگہ ناقص، ناقصنہ
جانور کی جگہ اچھا جانور دے۔ اگر وہ ایک جانور
دوسرے کی دےجگہ تو مخصوصدونوں مُقّدسو ہو
جاتے ہیں۔

11 اگر کسی نے مَنت مان کر کوئی ناپاک جانور
مخصوص کیا ربجو کی قربانیوں کے لئے استعمال نہیں
ہو سکتا تو وہ اُس کو امام پاسکے لے آئے۔ 12 امام
اُس کی رقم اُس کی اچھی اور بُری صفتوں کا لحاظ کر
کے مقرر کرے۔ اِس مقررہ قیمت میں کمی بیشی نہیں
ہو سکتی۔ 13 اگر مَنت ماننے والا اُسے واپس خریدنا
چاہے تو وہ قیمتمقررہ جمع 20 فیصد ادا کرے۔

14 اگر کوئی اپنا لئےکےربگھر مُقّدسومخصوص
کرے تو امام اُس اچھیکی بُریاور صفتوں لحاظکا کر
اُسکے رقمکی اِسکرے۔مقرر کمیمیںقیمتمقررہ
بیشی نہیں ہو سکتی۔ 15 اگر گھر مخصوصکو کرنے
والا اُسے واپس خریدنا چاہے تو وہ مقررہ رقم جمع 20
فیصد ادا کرے۔

16 اگر کوئی اپنی موروثی زمین میں سے کچھ رب
کے لئے مخصوص کرےمُقّدسو تو اُس قیمتکی اُس
بیج کی مقدار کے مطابق مقرر کی جائے جو اُس میں
بونا ہوتا کھیتجسہے۔ میں 135 کلو گرام َجو کا
بیج یا بو جائے اُس کی قیمت چاندی کے 50 ِسکے ہو
گی۔ شرط17 یہ ہے کہ وہ اپنی زمین بحالی کے سال
کے عین بعد مخصوص کرے۔ پھر اُس کی یہی قیمت
مقرر کی جائے۔ 18 اگر زمین مالـککا اُسے بحالی کے
سال کچھکے دیر کرےمخصوصبعد تو امام اگلے بحالی
کے سال تک ہنے ر والے سالوں کے مطابق زمین کی
قیمت مقرر کرے۔ جتنے کم سال باقی ہیں اُتنی کم اُس
قیمتکی ہو گی۔ 19 مخصوصاگر کرنے والا اپنی واپسزمین خریدنا چاہے تو وہ قیمتمقررہ 20جمع فیصد ادا
کرے۔ 20 مخصوصاگر کرنے والا اپنی زمین ربکو
خریدےواپسسے بغیر اُسے کسی اَور کو بیچے تو اُسے
واپس خریدنے حقکا ختم ہو گا۔جائے اگلے21 بحالی
مُقّدسومخصوصزمینیہسالکے کیرباورگیرہے
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ملـکیتدائمی ہو چنانچہگی۔جائے وہ امام ملـکیتکی
ہو گی۔

22 اگر کوئی اپنا موروثی کھیت نہیں بلـکہ اپنا خریدا
ہوا کھیت رب کے لئے مخصوص کرے 23 تو امام
اگلے بحالی کے سال تک ہنے ر والے سالوں کا لحاظ
کر کے اُس کی قیمت مقرر کرے۔ کھیت کا مالـک
اُسی دن اُس پیسےکے ادا کرے۔ یہ ربپیسے کے لئے
مخصوص مُقّدسو ہوں گے۔ 24 بحالی کے سال میں یہ
واپسپاسکےشخصاُسکھیت آئے اُسےنےجسگا
بیچا تھا۔

واپس25 خریدنے کے لئے مستعمل ِسکے مقدِس
کے ِسکوں کے برابر ہوں۔ اُس کے چاندی کے ِسکوں
کا وزن 11 گرام ہے۔

لیکن26 کوئی بھی کسی مویشی کا پہلوٹھا رب کے
لئے مخصوص نہیں کر سکتا۔ وہ تو پہلے سے رب کے
لئے مخصوص ہے۔ اِس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ
بَیلگائے، یا بھیڑ 27ہو۔ اُساگر ناپاککوئینے جانور
مخصوص کیا ہو تو وہ اُسے مقررہ قیمت جمع 20 فیصد
کے لئے واپس خرید سکتا ہے۔ اگر وہ اُسے واپس نہ
خریدے تو وہ قیمتمقررہ کے لئے بیچا جائے۔

28 لیکن اگر کسی نے اپنی ملـکیت میں سے کچھ
غیرمشروط طور ربپر کے لئے مخصوص کیا ہے تو اُسے
بیچا واپسیا نہیں خریدا جا سکتا، خواہ وہ انسان، جانور یا
زمین ہو۔ جو اِس مخصوصطرح کیا گیا ہو وہ رب کے
لئے نہایت مُقّدس ہے۔ اِسی29 طرح شخصجس کو
تباہی کے لئے مخصوص کیا گیا ہے اُس کا فدیہ نہیں دیا
جا سکتا۔ لازم ہے کہ اُسے دیموتسزائے جائے۔

30 ہر فصل کا دسواں ربحصہ کا ہے، چاہے وہ
اناج ہو یا پھل۔ ربوہ لئےکے مخصوص مُقّدسو ہے۔
31 اگر کوئی اپنی فصل کا دسواں حصہ چھڑانا چاہتا
ہے تو وہ اِس کے لئے اُس کی مقررہ قیمت جمع 20
فیصد دے۔ اِسی32 گائےبَیلوںطرح اور یوں بھیڑبکر کا
دسواں رببھیحصہ کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے،
ہر دسواں جانور جو گلہ بان ڈنڈےکے کے نیچے سے
گا۔گزرے یہ33 جانور چننے پہلےسے اُن کا معائنہ نہ کیا
جائے اچھےجانورسےکونکہ یا کمزور ہیں۔ یہ بھی نہ
کرنا کہ دسویں حصے کسیکے جانور کے بدلے کوئی

اَور جانور دیا جائے۔ اگر پھر بھی اُسے بدلا جائے تو
دونوں ربجانور کے لئے مخصوص مُقّدسو ہوں گے۔
اور واپساُنہیں خریدا نہیں جا “سکتا۔

یہ34 وہ احکام ہیں ربجو نے سینا پہاڑ پر موسٰی کو
اسرائیلیوں کے لئے دیئے۔



1:1ِگنتی 139 1:54ِگنتی

ِگنتی
اسرائیلیوں کی پہلی شماریمردم

اسرائیلیوں1 کو مصر سے نکلے ایکہوئے سال سے
یادہ ز عرصہ گزر گیا تھا۔ اب تک وہ دشِت سینا میں
سالدوسرےتھے۔ دوسرےکے مہینے پہلےکے ربدن
ملاقات کے خیمے میں موسٰی سے ہم کلام ہوا۔ اُس
نے کہا،

2 تُو” اور ہارون تمام اسرائیلیوں کی مردم شماری
اورکنبوں آبائی کرنا۔مطابقکےگھرانوں اُن تمام مردوں
فہرستکی بنانا 3 جو کم از بیسکم سال کے جنگاور
لڑنے کے قابل ہوں۔ 4 اِس میں ہر قبیلے کے ایک
خاندان تمہاریسرپرستکا مدد کرے۔ یہ5 اُن نامکے
:ہیں
روبن قبیلےکے سے اِلی صور بن شدیور،
شمعون6 قبیلےکے سے سلومی ایل بن صوری شدی،
7 یہوداہ قبیلےکے سے نحسون بن عمی نداب،
8 اِشکار قبیلےکے سے نتنی ایل بن ُضغر،
زبولون9 قبیلےکے اِلیابسے بن حیلون،
یوسف10 بیٹےکے افرائیم قبیلےکے اِلیسے عمیبنسمع

ہود،
یوسف کے بیٹے منسّی کے قبیلے سے جملی ایل بن ہصور،فدا
بن11 یمین قبیلےکے سے ابدان بن جدعونی،
دان12 قبیلےکے سے اخی عزر بن عمی شدی،
آشر13 قبیلےکے سے فجعی ایل بن عکران،
جد14 قبیلےکے اِلیاسفسے بن دعوایل،
نفتالی15 کے قبیلے سے اخیرع بن “عینان۔
16 یہی مرد جماعت سے اِس کام کے لئے بُلائے

گئے۔ وہ اپنے قبیلوں کے راہنما اور کنبوں سرپرستکے
تھے۔ 17 اِن کی مدد سے موسٰی اور ہارون نے اُسی18
دن پوری جماعت کو اکٹھا کیا۔ ہر اسرائیلی مرد جو کم
از سال20کم کا تھا درجمیںرجسٹر کیا گیا۔ رجسٹر کی
ترتیب اُن کنبوںکے اور آبائی گھرانوں مطابقکے تھی۔

سب19 کچھ ویسا ہی کیا گیا جیسا رب نے حکم دیا
تھا۔ موسٰی نے سینا کے یگستان ر میں لوگوں کی مردم
شماری کی۔ نتیجہ یہ :نکلا

روبن21- 20 قبیلےکے کے 46,500 مرد،
شمعون23- 22 قبیلےکے کے 59,300 مرد،
جد25- 24 قبیلےکے کے 45,650 مرد،
26 -27 یہوداہ قبیلےکے کے 74,600 مرد،
28 -29 اِشکار قبیلےکے کے 54,400 مرد،
زبولون31- 30 قبیلےکے کے 57,400 مرد،
یوسف33- 32 کے بیٹے افرائیم کے قبیلے کے 40,500

مرد،
یوسف35- 34 کے بیٹے منسّی کے قبیلے کے مرد،32,200
بن37- 36 یمین قبیلےکے کے 35,400 مرد،
دان39- 38 قبیلےکے کے 62,700 مرد،
آشر41- 40 قبیلےکے کے 41,500 مرد،
نفتالی43- 42 کے قبیلے کے 53,400 مرد۔
44 موسٰی، ہارون اور قبیلوں کے بارہ راہنماؤں نے

اِن تمام آدمیوں کو گنا۔ 45 -46 اُن کی پوری تعداد
6,03,550 تھی۔

لیکن47 یوں لاو کی شماریمردم نہ ہوئی، 48 کیونکہ
رب نے موسٰی سے کہا تھا، 49 اسرائیلیوں” کی مردم
شماری میں یوں لاو شاملکو نہ کرنا۔ اِس50 کے بجائے
اُنہیں شریعت کی سکونت گاہ اور اُس کا سارا سامان
لنے سنبھا کی ذمہ داری دینا۔ وہ سفر کرتے وقت یہ
خیمہ اور اُس کا سارا سامان اُٹھا کر لے جائیں، اُس کی
خدمت کے لئے حاضر رہیں اور رُکتے وقت اُسے اپنے
خیموں رکھیں۔گھیرےسے روانہ51 وقتہوتے وہی
خیمے کو سمیٹیں اور رُکتے وقت وہی اُسے لگائیں۔ اگر
کوئی اَور اُس قریبکے آئے تو اُسے موتسزائے دی
جائے گی۔ 52 باقی اسرائیلی خیمہ گاہ میں اپنے اپنے
دستے کے مطابق اور اپنے اپنے علَم کے ارد گرد اپنے
خیمے لگائیں۔ لیکن53 لاوی اپنے خیموں شریعتسے
گاہسکونتکی کو لیںگھیر تاکہ غلطکسیغضبمیرا
نزدیککےشخص اسرائیلیوںسےآنے جماعتکی نازلپر
نہ ہو جائے۔ یوں یوں لاو کو شریعت کی سکونت گاہ
کو سنبھالنا “ہے۔

اسرائیلیوں54 نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسٰی
کو حکم دیا تھا۔
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2
خیمہ گاہ میں قبیلوں ترتیبکی

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا 2 کہ اسرائیلی
فاصلےکچھخیمےاپنے ملاقاتپر گرداردکےخیمےکے
لگائیں۔ ایکہر اپنے اپنے علَم اور اپنے آبائیاپنے گھرانے
نشانکے کے ساتھ خیمہ زن ہو۔

3 ہدایاتاِن مقدِسمطابقکے میںمشرقکے یہوداہ
کا علَم تھا جس کے ارد گرد تین دستے خیمہ زن تھے۔
پہلے، یہوداہ کا جسقبیلہ ندابعمیبننحسونکمانڈرکا
تھا، 4 اور جس کے لشکر کے 74,600 فوجی تھے۔
5 دوسرے، اِشکار کا قبیلہ جس کا کمانڈر نتنی ایل بن
ُضغر تھا، کےجساور6 لشکر 54,400کے فوجی تھے۔
7 تیسرے، زبولون کا قبیلہ جس کا کمانڈر اِلیاب بن
حیلون لشکرکےجساور8تھا تھے۔فوجی57,400کے
9 تینوں قبیلوں کے فوجیوں کی کُل تعداد 1,86,400
تھی۔ روانہ وقتہوتے یہ آگے چلتے تھے۔

مقدِس10 جنوبکے میں روبن کا علَم جستھا کے
ارد گرد تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، روبن کا قبیلہ
جس کا کمانڈر اِلی صور بن شدیور تھا، 11 اور جس
کے 46,500 فوجی تھے۔ 12 دوسرے، شمعون کا قبیلہ
جس کا کمانڈر سلومی ایل بن صوری شدی تھا، 13 اور
جدتیسرے،14تھے۔فوجی59,300کےجس قبیلہکا
جس کا اِلیاسفکمانڈر بن دعوایل تھا، جساور15 کے
45,650 فوجی تھے۔ 16 تینوں قبیلوں کے فوجیوں کی
کُل تھی۔1,51,450تعداد روانہ وقتہوتے یہ مشرقی
قبیلوں پیچھےکے چلتے تھے۔

17 اِن جنوبی قبیلوں کے بعد ملاقاتلاوی کا خیمہ
اُٹھا قبیلوںکر میںبیچعینکے قبیلےتھے۔چلتے ترتیباُس
سے روانہ ہوتے تھے جس ترتیب سے وہ اپنے خیمے
لگاتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے علَم پیچھےکے چلتا تھا۔

مقدِس18 مغربکے میں افرائیم کا علَم جستھا کے
ارد گرد تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، افرائیم کا قبیلہ
جس کا کمانڈر اِلی سمع بن عمی ہود تھا، 19 اور جس
کے 40,500 فوجی تھے۔ 20 دوسرے، منسّی کا قبیلہ
جس کا کمانڈر جملی ایل بن فدا ہصور تھا، 21 جساور
کے 32,200 فوجی تھے۔ 22 تیسرے، بن یمین کا قبیلہ
جس کا کمانڈر ابدان بن جدعونی تھا، 23 جساور کے

35,400 فوجی تھے۔ 24 تینوں قبیلوں کے فوجیوں کی
کُل تھی۔1,08,100تعداد روانہ وقتہوتے یہ جنوبی
قبیلوں پیچھےکے چلتے تھے۔

مقدِس25 شمالکے میں دان کا علَم جستھا اردکے
گرد تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، دان کا قبیلہ جس
کا کمانڈر اخی عزر بن عمی شدی تھا، 26 اور جس کے
آشردوسرے،27تھے۔فوجی62,700 کاجسقبیلہکا
کمانڈر ایلفجعی بن عکران تھا، 41,500کےجساور28
فوجی تھے۔ 29 تیسرے، نفتالی کا قبیلہ جس کا کمانڈر
اخیرع بن عینان تھا، 30 اور جس کے 53,400 فوجی
تھے۔ 31 تینوں قبیلوں کی کُل تعداد 1,57,600 تھی۔
وہ آخر میں اپنا علَم اُٹھا کر روانہ ہوتے تھے۔

32 پوری خیمہ گاہ کے فوجیوں کی کُل تعداد
6,03,550 تھی۔ لاویصرف33 اِس تعداد میں شامل
نہیں تھے، ربکیونکہ نے موسٰی کو حکم دیا تھا کہ اُن
کی بھرتی نہ کی جائے۔

34 یوں اسرائیلیوں نے سب کچھ اُن ہدایات کے
مطابق کیا موسٰینےربجو تھیں۔دیکو اُن مطابقکے
ہی وہ اپنے جھنڈوں اردکے گرد اپنے خیمے لگاتے تھے
اور اُن مطابقکے ہی اپنے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے
ساتھ روانہ ہوتے تھے۔

3
ہارون کے بیٹے

1 یہ ہارون اور موسٰی کے خاندان کا بیان ہے۔ اُس
وقت کا ذکر سینانےربجبہے پہاڑ پر موسٰی باتسے
ہارون2کی۔ چارکے بیٹے تھے۔ بڑا ندببیٹا تھا، پھر ابیہو،
اِلی عزر اور اِتمر۔ یہ3 امام تھے جن مسحکو کر اِسکے
خدمت کا اختیار دیا گیا تھا۔ لیکن4 ندب اور ابیہو اُس
وقت مر گئے جب اُنہوں نے دشِت سینا میں رب کے
حضور ناجائز آگ پیش کی۔ چونکہ وہ بےاولاد تھے
اِس لئے ہارون کے جیتے اِلیصرفجی عزر اور اِتمر امام
خدمتکی سرانجام دیتے تھے۔

یوں لاو کی مقدِس میں داریذمہ
رب5 نے موسٰی سے کہا، 6 لاوی” کے قبیلے کو

لا کر ہارون کی خدمت کرنے کی ذمہ داری دے۔
اُنہیں7 اُس کے لئے اور پوری جماعت کے لئے ملاقات
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کے خیمے خدماتکی سنبھالنا ہے۔ 8 وہ ملاقات کے
خیمے کا سامان سنبھالیں اور تمام اسرائیلیوں کے لئے
مقدِس فرائضکے ادا کریں۔ 9 تمام اسرائیلیوں میں سے
یوںصرف لاو کو ہارون اور اُس کے بیٹوں خدمتکی
کے لئے مقرر کر۔ لیکن10 صرف ہارون اور اُس کے
بیٹوں کو امام کی حیثیت حاصل ہے۔ جو بھی باقیوں
میں سے اُن کی ذمہ یاں دار اُٹھانے کرےکوششکی
گا اُسے دیموتسزائے جائے “گی۔

رب11 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، 12 مَیں” نے
اسرائیلیوں میں سے یوں لاو کو چن لیا ہے۔ وہ تمام
اسرائیلی پہلوٹھوں میرےعوضکے لئے مخصوص ہیں،
13 کیونکہ تمام پہلوٹھے میرے ہی ہیں۔ جس دن مَیں
نے مصر میں تمام پہلوٹھوں کو مار دیا اُس دن مَیں نے
اسرائیل کے پہلوٹھوں کو اپنے لئے مخصوص کیا، خواہ
وہ انسان تھےکے یا حیوان کے۔ میرےوہ ہی ہیں۔ ربمَیں “ہوں۔

یوں لاو کی شماریمردم
رب14 نے سینا کے یگستان ر میں موسٰی سے کہا،

یوں”15 لاو گنکو کر اُن آبائیکے گھرانوں اور کنبوں
کے مطابق رجسٹر میں درج کرنا۔ ہر بیٹے کو گننا ہے
ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کا “ہے۔ 16 موسٰی نے ایسا
ہی کیا۔

17 لاوی کے تین بیٹے جَیرسون، قِہات اور مِراری
تھے۔ 18 جَیرسون کے دو کنبے اُس کے بیٹوں لِبنی اور
ِسمعی کے نام رکھتے تھے۔ قِہات19 کے چار کنبے اُس
کے بیٹوں عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل کے نام
رکھتے تھے۔ مِراری20 کے دو کنبے اُس کے بیٹوں محلی
مُوشیاور نامکے لاویغرضتھے۔رکھتے قبیلےکے کے
کنبے اُس پوتوںکے کے نام رکھتے تھے۔

جَیرسون21 کے دو کنبوں بنام لِبنی اور ِسمعی 22 کے
7,500 مرد تھے ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کے تھے۔
اُنہیں23 اپنے مغربخیمے میں مقدِس پیچھےکے لگانے
تھے۔ 24 اُن کا راہنما اِلیاسف بن لائیل تھا، 25 اور وہ
خیمے کو لتے سنبھا تھے یعنی اُس کی پوششیں، خیمے
کے دروازے کا پردہ، 26 خیمے اور قربان گاہ کی
چاردیواری کے پردے، چاردیواری دروازےکے کا

پردہ اور تمام رسّے۔ اِن چیزوں متعلقسے خدمتساری
اُن کی داریذمہ تھی۔

قِہات27 کے چار کنبوں بنام عمرام، اِضہار، حبرون
ایلعُزیاور تھےمرد8,600کے28 ایکجو ماہ یا اِس
سے زائد کے تھے اور جن کو مقدِس کی خدمت کرنی
تھی۔ اُنہیں29 ڈیرےاپنے مقدِس میںجنوبکے لنے ڈا
تھے۔ 30 اُن کا راہنما اِلی صفن بن عُزی ایل تھا، 31 اور
وہ یہ چیزیں لتے سنبھا :تھے عہد کا صندوق، میز، شمع
دان، قربان گاہیں، وہ برتن اور ساز و سامان جو مقدِس
استعمالمیں ہوتا تھا کمرےترینمُقّدساور پردہ۔کا اِن
چیزوں خدمتساریمتعلقسے اُن کی داریذمہ تھی۔
ہارون32 امام کا بیٹا اِلی عزر یوں لاو کے تمام راہنماؤں
پر مقرر تھا۔ وہ اُن تمام لوگوں کا انچارج تھا جو مقدِس
کی دیکھ بھال کرتے تھے۔

مِراری33 کے دو کنبوں بنام محلی اور مُوشی 34 کے
6,200 مرد تھے ایکجو ماہ یا اِس سے زائد کے تھے۔
35 اُن کا راہنما صوری ایل بن ابی خیل تھا۔ اُنہیں اپنے
ڈیرے مقدِس کے شمال میں لنے ڈا تھے، 36 اور وہ یہ
چیزیں لتے سنبھا :تھے خیمے کے تختے، اُس کے شہتیر،
کھمبے، پائے اور اِس طرح کا سارا سامان۔ اِن چیزوں
سے متعلق خدمتساری اُن کی ذمہ داری تھی۔ 37 وہ
چاردیواری کے کھمبے، پائے، میخیں اور رسّے بھی
لتے سنبھا تھے۔

38 موسٰی، ہارون اور اُن کے بیٹوں کو اپنے ڈیرے
مشرق میں مقدِس کے منے سا لنے ڈا تھے۔ اُن کی ذمہ
داری مقدِس میں بنی اسرائیل کے لئے خدمت کرنا
تھی۔ اُن کے علاوہ بھیجو مقدِس داخلمیں ہونے کی
کوشش کرتا اُسے موتسزائے دینی تھی۔

39 لاویاُن مردوں کی کُل تعداد ایکجو ماہ یا اِس
سے زائد 22,000تھےکے ربتھی۔ کے کہنے پر موسٰی
اور ہارون نے اُنہیں کنبوں کے مطابق گن کر رجسٹر
میں درج کیا۔

لاوی قبیلےکے کے مرد پہلوٹھوں عوضیکے ہیں
رب40 نے موسٰی سے کہا، تمام” اسرائیلی پہلوٹھوں

کو گننا جو ایک ماہ یا اِس سے زائد کے ہیں اور اُن
کے نام رجسٹر میں درج کرنا۔ 41 اُن تمام پہلوٹھوں کی
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جگہ یوں لاو میرےکو لئے مخصوص کرنا۔ اِسی طرح
اسرائیلیوں کے مویشیوں کے پہلوٹھوں کی جگہ یوں لاو
میرےمویشیکے لئے مخصوص کرنا۔ ربمَیں “ہوں۔
42 موسٰی نے ایسا ہی کیا جیسا رب نے اُسے حکم دیا۔
اُس نے تمام اسرائیلی پہلوٹھے 43 ایکجو ماہ یا اِس سے
زائد تھےکے لئے۔گن اُن کی کُل تھی۔22,273تعداد

رب44 نے موسٰی سے کہا، 45 مجھے” تمام اسرائیلی
پہلوٹھوں کی یوںجگہ لاو پیشکو مجھےطرحاِسیکرنا۔
اسرائیلیوں کے مویشیوں کی جگہ یوں لاو کے مویشی
پیش کرنا۔ لاوی میرے ہی ہیں۔ مَیں رب ہوں۔
46 یوں لاو کی نسبت باقی اسرائیلیوں کے 273 پہلوٹھے
یادہ ز ہیں۔ اُن میں سے 47 ایکہر عوضکے چاندی
کے پانچ ِسکے لے جو مقدِس کے وزن کے مطابق ہوں
فی) ًِسکہ تقریبا 11 ۔(گرام 48 یہ پیسے ہارون اور
اُس بیٹوںکے کو “دینا۔

موسٰی49 نے ایسا کیا۔ہی یوں50 اُس چاندینے کے
1,365 ِسکے ( تقریباً 16 کلو (گرام جمع کر
کے ہارون51 اور اُس کے بیٹوں کو طرحجسدیئے،
رب نے اُسے حکم دیا تھا۔

4
قِہاتیوں کی ذمہ یاں دار

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، لاوی”2 کے
قبیلے میں سے قِہاتیوں کی مردم شماری اُن کے کنبوں
اور آبائی گھرانوں مطابقکے کرنا۔ 3 اُن تمام مردوں کو
رجسٹر میں درج کرنا جو 30 سے لے کر 50 سال کے
ہیں ملاقاتاور کے خیمے خدمتمیں کرنے کے لئے
آ سکتے ہیں۔ قِہاتیوں4 مُقّدسخدمتکی کمرےترین
کی دیکھ بھال ہے۔

سفرکوخیمےجب5 لئےکے سمیٹنا ہارونتوہے اور
اُس کے بیٹے داخل ہو کر مُقّدس ترین کمرے کا پردہ
اُتاریں اور اُسے شریعت کے صندوق پر ڈال دیں۔ 6 اِس
پر تخسوہ کھالوںکی غلافکا اور آخر پوریمیں طرح
رنگنیلے کا کپڑا بچھائیں۔ اِس کے بعد وہ صندوق کو
اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔

7 وہ اُس میز پر بھی رنگنیلے کا کپڑا جسبچھائیں پر
رب کو پیشروٹی کی جاتی ہے۔ اُس پر تھال، پیالے،

َمے کی نذریں پیش کرنے کے برتن اور مرتبان رکھے
جائیں۔ جو روٹی ہمیشہ میز پر ہوتی ہے وہ بھی اُس پر
رہے۔ ہارون8 اور اُس کے بیٹے اِن تمام چیزوں پر قرمزی
رنگ کا کپڑا بچھا کر آخر میں اُن کے اوپر تخس کی
کھالوں غلافکا ڈالیں۔ اِس کے بعد وہ میز کو اُٹھانے
کی یاں لـکڑ لگائیں۔

9 وہ شمع دان اور اُس کے سامان پر یعنی اُس کے
بتیچراغ، کیکترنے قینچیوں، کوئلےجلتے چھوٹےکے
برتنوں اور تیل کے برتنوں پر نیلے رنگ کا کپڑا رکھیں۔
10 یہ سب کچھ وہ تخس کی کھالوں کے غلاف میں
لپیٹیں اور اُسے اُٹھا کر لے جانے کے لئے ایک چوکھٹے
پر رکھیں۔

11 وہ بخور جلانے کی سونے کی قربان گاہ پر بھی
نیلے رنگ کا کپڑا بچھا کر اُس پر تخس کی کھالوں کا
ڈالیںغلاف اور پھر اُسے اُٹھانے یاںکی لـکڑ وہ12لگائیں۔
سامانسارا استعمالمیںکمرےمُقّدسجو ہوتا لےہے
کر نیلے رنگ کپڑےکے میں لپیٹیں، اُس پر تخس کی
کھالوں غلافکا ڈالیں اور اُسے اُٹھا کر لے جانے کے
لئے ایک چوکھٹے پر رکھیں۔

13 پھر وہ جانوروں کو جلانے کی قربان گاہ کو
راکھ سے صاف کر کے اُس پر ارغوانی رنگ کا کپڑا
بچھائیں۔ اُس14 پر قربانوہ لئےکےخدمتکیگاہ سارا
ضروری سامان رکھیں یعنی چھڑکاؤ کے کٹورے، جلتے
ہوئے کوئلے کے برتن، بیلچے اور کانٹے۔ اِس سامان پر
وہ تخس کی کھالوں کا غلاف ڈال کر قربان گاہ کو
اُٹھانے کی یاں لـکڑ لگائیں۔

15 سفر کے لئے روانہ ہوتے وقت یہ سب کچھ اُٹھا
کر لے جانا قِہاتیوں کی داریذمہ لیکنہے۔ لازم ہے
کہ پہلے ہارون اور اُس کے بیٹے یہ تمام مُقّدس چیزیں
قِہاتیڈھانپیں۔ اِن میں بھیکوئیسے چیز نہ ورنہچھوئیں
مر جائیں گے۔

ہارون16 امام کا بیٹا اِلی پورےعزر مُقّدس خیمے
اور اُس کے سامان کا انچارج ہو۔ اِس میں چراغوں کا
تیل، بخور، غلہ کی روزانہ نذر مسحاور تیلکا شاملبھی
“ہے۔

رب17 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 18 خبردار”
رہو قِہاتکہ کے کنبے لاوی کے قبیلے میں سے مٹنے نہ
پائیں۔ 19 چنانچہ جب مُقّدسوہ ترین چیزوں پاسکے
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آئیں تو ہارون اور اُس بیٹےکے ایکہر ساماناُسکو کے
پاس لے جائیں جو اُسے اُٹھا کر لے جانا ہے تاکہ وہ نہ
مریں بلـکہ جیتے رہیں۔ 20 ایکقِہاتی لمحے کے لئے بھی
مُقّدس چیزیں دیکھنے کے لئے اندر نہ جائیں، ورنہ وہ مر
جائیں “گے۔

جَیرسونیوں کی ذمہ یاں دار
21 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 22 جَیرسون” کی

اولاد کی مردم شماری بھی اُن کے آبائی گھرانوں اور
کنبوں کے مطابق کرنا۔ 23 اُن تمام مردوں کو رجسٹر
میں درج کرنا جو 30 سے لے کر 50 سال کے ہیں اور
ملاقات کے خیمے میں خدمت کے لئے آ سکتے ہیں۔
24 وہ یہ چیزیں اُٹھا کر لے جانے کے ذمہ دار :ہیں
ملاقات25 کا خیمہ، اُس کی چھت، چھت پر رکھی
تخسہوئی کی کھال کی پوشش، خیمے دروازےکے
کا پردہ، 26 خیمے اور قربان گاہ کی چاردیواری کے
پردے، چاردیواری کے دروازے کا پردہ، اُس کے
رسّے اور اُسے لگانے کا باقی سامان۔ وہ اُن تمام کاموں
کے ذمہ دار ہیں جو اِن چیزوں سے منسلـک ہیں۔
27 جَیرسونیوں کی پوری خدمت ہارون اور اُس کے
بیٹوں کی ہدایات کے مطابق ہو۔ خبردار رہو کہ وہ
سب کچھ عین ہدایات کے مطابق اُٹھا کر لے جائیں۔
28 یہ سب ملاقات کے خیمے میں جَیرسونیوں کی ذمہ
یاں دار ہیں۔ اِس کام میں ہارون امام کا بیٹا اِتمر اُن پر
مقرر “ہے۔

یوں مِرار کی ذمہ یاں دار
مِراری”کہا،نےرب29 اولادکی شماریمردمکی

بھی اُن کے آبائی گھرانوں اور کنبوں کے مطابق کرنا۔
30 اُن تمام مردوں کو رجسٹر میں درج کرنا جو 30
سے لے کر 50 سال کے ہیں اور ملاقات کے خیمے
میں خدمت کے لئے آ سکتے ہیں۔ 31 وہ ملاقات کے
خیمے کی یہ چیزیں اُٹھا کر لے جانے کے ذمہ دار :ہیں
دیوار کے تختے، شہتیر، کھمبے اور پائے، 32 پھر خیمے
کی چاردیواری کے کھمبے، پائے، میخیں، رسّے اور یہ
چیزیں لگانے سامان۔کا ایکہر تفصیلکو سے بتانا کہ
وہ کیا کیا اُٹھا کر جائے۔لے یوںکچھسبیہ33 مِرار کی

ملاقات میںخیمےکے یوںذمہ اِسہے۔شاملمیںدار
کام میں ہارون امام کا بیٹا اِتمر اُن پر مقرر “ہو۔

یوں لاو کی شماریمردم
34 موسٰی، ہارون اور جماعت کے راہنماؤں نے

قِہاتیوں شماریمردمکی اُن گھرانوںآبائیاورکنبوںکے
کے مطابق کی۔ 35-37 اُنہوں نے اُن تمام مردوں کو
درجمیںرجسٹر کیا 30جو سال50کرلےسے تھےکے
اور جو ملاقات کے خیمے میں خدمت کر سکتے تھے۔
اُن کی کُل تعداد 2,750 تھی۔ موسٰی اور ہارون نے
سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسٰی کی معرفت
فرمایا تھا۔ 38-41 پھر جَیرسونیوں کی مردم شماری اُن
کے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے مطابق خدمتہوئی۔
کے لائق مردوں کی کُل تعداد 2,630 تھی۔ موسٰی
اور ہارون نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا رب نے
موسٰی کے یعے ذر فرمایا تھا۔ 42-45 پھر یوں مِرار کی
شماریمردم اُن کنبوںکے اور آبائی گھرانوں مطابقکے
ہوئی۔ خدمت کے لائق مردوں کی کُل تعداد 3,200
تھی۔ موسٰی اور ہارون سبنے کچھ ویسا ہی کیا جیسا
رب نے موسٰی یعےکے ذر فرمایا تھا۔ یوں46-48 لاو کے
اُن مردوں کی تھی8,580تعدادکُل ملاقاتجنہیں کے
خدمتمیںخیمے کرنا اور سفر وقتکرتے اُسے اُٹھا کر
لے جانا تھا۔

49 موسٰی نے رب کے حکم کے مطابق ہر ایک کو
اُس کی اپنی اپنی داریذمہ سونپی اور اُسے بتایا کہ اُسے
کیا کیا اُٹھا کر لے جانا یوںہے۔ اُن کی ربشماریمردم
اُسکے حکم عینکے مطابق کی گئی جو اُس نے موسٰی
معرفتکی دیا تھا۔

5
لوگناپاک خیمہ گاہ میں نہیں رہ سکتے

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو حکم
دے کہ ہر اُس شخص کو خیمہ گاہ سے باہر کر دو
بیماریِجلدیوبائیکوجس زخموںکےجسہے، سے
مائع نکلتا رہتا ہے یا جو کسی لاش کو چھونے سے
ناپاک ہے۔ 3 خواہ مرد ہو یا عورت، سب کو خیمہ
گاہ کے باہر بھیج دینا تاکہ وہ خیمہ گاہ ناپاککو نہ
یں کر جہاں تمہارےمَیں درمیان سکونت کرتا “ہوں۔
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4 اسرائیلیوں نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسٰی کو
کہا تھا۔ اُنہوں نے رب کے حکم کے عین مطابق اِس
طرح کے تمام لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر کر دیا۔

غلط کام کا معاوضہ
رب5 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”6 ہدایتکو

دینا کہ بھیجو کسی کرےسلوکغلطسے میرےوہ
ساتھ بےوفائی کرتا ہے اور قصوروار ہے، خواہ مرد ہو
یا عورت۔ لازم7 وہکہہے اپنا گناہ کرےتسلیم اور اُس
کا پورا معاوضہ دے بلـکہ متاثرہ شخص کا نقصان پورا
کرنے کے علاوہ 20 فیصد یادہ ز دے۔ لیکن8 اگر وہ
جسشخص کا قصور کیا گیا تھا مر چکا ہو اور اُس کا
وارثکوئی نہ ہو جو یہ معاوضہ وصول کر سکے تو پھر
رباُسے کو دینا ہے۔ امام کو یہ معاوضہ اُس مینڈھے
ملےعلاوہکے گا قصوروارجو اپنے لئےکےکفارہ دے
گا۔ 9-10 نیز امام کو اسرائیلیوں کی قربانیوں میں سے وہ
کچھ ملنا ہے جو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر اُسے دیا
جاتا ہے۔ یہ اماموںصرفحصہ کو ہی ملنا “ہے۔

زنا شککے پر الله کا فیصلہ
رب11 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”12 کو بتانا،

ہو سکتا شادیکوئیکہہے بھٹکعورتشدہ کر اپنے
شوہر سے بےوفا ہو جائے اور اَورکسی13 ہمسے بستر
ہو ناپاککر ہو جائے۔ اُس کے شوہر نے اُسے نہیں
دیکھا، کیونکہ یہ پوشیدگی میں ہوا ہے اور نہ کسی نے
اُسے پکڑا، نہ اِس کا کوئی گواہ ہے۔ 14 اگر شوہر کو
اپنی بیوی وفاداریکی شکپر ہو اور غیرتوہ کھانے
لـگے، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی
قصوروار ہے کہ نہیں 15 تو وہ اپنی بیوی کو امام کے
پاس لے آئے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی کے لئے قربانی
کے طور پر َجو کا ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ لے آئے۔
اِس پر نہ تیل ُنڈیلا ا جائے، نہ بخور ڈالا جائے، کیونکہ
غلہ کی یہ غیرتنذر کی نذر جسہے کا مقصد ہے کہ
پوشیدہ قصور ظاہر ہو جائے۔ عورتامام16 قریبکو
منےکےرباوردےآنے سا مٹیوہ17کرے۔کھڑا کا
پانیمُقّدسبرتن بھرسے مقدِسمیںاُسکر کیفرشکے
پھر18ڈالے۔خاککچھ پیشکوربکوعورتوہ کر
اُسکے بالکے کھلوائے اور اُس ہاتھوںکے میدےپر

کی نذر امامرکھے۔ کے اپنے پانیکڑوےمیںہاتھ کا وہ
برتن ہو لعنتجو باعثکا ہے۔

19 پھر عورتوہ کو قَسم کھلا کر کہے، اگر’ کوئی
اَور آدمی آپ سے ہم بستر نہیں ہوا ہے اور ناپاکآپ
نہیں ہوئی ہیں تو اِس کڑوے پانی کی لعنت کا آپ پر
کوئی اثر نہ ہو۔ لیکن20 اگر بھٹکآپ کر اپنے شوہر
سے بےوفا ہو گئی ہیں اور کسی اَور سے ہم بستر ہو
کر ناپاک ہو گئی ہیں 21 تو رب آپ کو آپ کی قوم
کے منے سا لعنتی بنائے۔ آپ بانجھ ہو جائیں اور آپ کا
پھولپیٹ جائے۔ لعنتجب22 کا یہ آپپانی پیٹکے
اُترےمیں تو آپ بانجھ ہو جائیں اور آپ کا پیٹ پھول
‘جائے۔ اِس عورتپر کہے، آمین،’ ایسا ہی ‘ہو۔

23 پھر امام یہ لعنت لـکھ کر کاغذ کو برتن کے پانی
میں یوں دےدھو کہ اُس پر لـکھی ہوئی باتیں پانی میں
گھل جائیں۔ 24 بعد میں وہ عورت کو یہ پانی پلائے
تاکہ وہ اُس کے جسم میں جا کر اُسے لعنت پہنچائے۔
25 لیکن پہلے امام اُس کے ہاتھوں میں سے غیرت کی
قربانی لے کر اُسے غلہ کی نذر طورکے ربپر کے منے سا
ہلائے اور پھر قربان گاہ کے پاس لے آئے۔ 26 اُس
پر وہ مٹھی بھر یادگاری کی قربانی کے طور پر جلائے۔
اِس کے بعد وہ عورت کو پانی پلائے۔ 27 اگر وہ اپنے
شوہر سے تھیبےوفا ناپاکاور ہو گئی ہے تو وہ بانجھ
ہو جائے گی، اُس کا پیٹ پھول جائے گا اور وہ اپنی
قوم کے منے سا ٹھہرےلعنتی گی۔ لیکن28 اگر پاکوہ
صاف توہے اُسے اورگیجائےدینہیںسزا بچےوہ جنم
دینے قابلکے رہے گی۔

29-30 چنانچہ ایسا ہی کرنا ہے جب شوہر غیرت
کھائے اور اُسے اپنی بیوی پر زنا شککا ہو۔ بیوی کو
قربان گاہ منےکے سا کھڑا کیا اورجائے امام کچھسبیہ
میںصورتاِس31کرے۔ ٹھہرےبےقصورشوہر گا،
لیکن اگر اُس کی بیوی نے واقعی زنا کیا ہو تو اُسے اپنے
گناہ برداشتنتیجےکے کرنے پڑیں “گے۔

6
جو آپاپنے مخصوصکو کرتے ہیں

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 ہدایتکو
دینا کہ اگر کوئی آدمی یا عورت مَنت مان کر اپنے آپ
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کو ایک مقررہ وقت کے لئے رب کے لئے مخصوص
کرے 3 تو وہ َمے یا کوئی اَور نشہ آور چیز نہ پیئے۔ نہ وہ
انگور اَورکسییا چیز کا سرکہ پیئے، نہ انگور کا وہرس۔
انگور یا کشمش نہ کھائے۔ تکجب4 مخصوصوہ
ہے وہ انگور کی بھیکوئی پیداوار نہ تکیہاںکھائے،
کہ انگور کے بیج یا چھلـکے بھی نہ کھائے۔ جب5
تک وہ اپنی مَنت کے مخصوصمطابق ہے وہ اپنے بال
نہ کٹوائے۔ جتنی دیر کے لئے اُس نے اپنے آپ کو
رب کے لئے مخصوص کیا ہے اُتنی دیر تک وہ مُقّدس
ہے۔ اِس لئے وہ اپنے بال ھنے بڑ دے۔ جب6 تک
وہ مخصوص ہے وہ کسی لاش کے قریب نہ جائے،
7 چاہے وہ اُس کے باپ، ماں، بھائی یا بہن کی لاش
کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اِس سے وہ ناپاک ہو جائے گا
جبکہ تکابھی اُس مخصوصیتکی لمبے بالوں صورتکی
میں نظر آتی ہے۔ 8 وہ اپنی مخصوصیت کے دوران رب
کے لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔

9 اگر اچانککوئی مر جائے شخصمخصوصجب
اُس کے قریب ہو تو اُس کے مخصوص بال ناپاک ہو
جائیں گے۔ ایسی صورت میں لازم ہے کہ وہ اپنے
آپ کو پاک صاف کر کے ساتویں دن اپنے سر کو
منڈوائے۔ آٹھویں10 دن وہ دو یاں قمر یا دو جوان کبوتر
لے ملاقاتکر خیمےکے دروازےکے پر آئے اور امام
کو دے۔ 11 امام اِن میں ایکسے کو گناہ کی قربانی
کے طور پر چڑھائے دوسرےاور کو بھسم ہونے والی
قربانی کے طور پر۔ یوں وہ اُس کے لئے کفارہ دے
گا جو لاش کے قریب ہونے ناپاکسے ہو گیا ہے۔
اُسی دن وہ اپنے سر کو کرےمخصوصدوبارہ 12 اور
اپنے آپ کو مقررہ وقت کے لئے دوبارہ رب کے لئے
مخصوص کرے۔ وہ قصور کی قربانی کے طور پر ایک
سال کا بھیڑ کا پیشبچہ کرے۔ جتنے دن اُس نے پہلے
مخصوصیت حالتکی گزارےمیں ہیں وہ شمار نہیں کئے
جا سکتے کیونکہ مخصوصیتوہ حالتکی ناپاکمیں ہو
گیا تھا۔ وہ دوبارہ پہلے دن شروعسے کرے۔

شریعت13 شخصمخصوصجبمطابقکے مقررہکا
وقت گزر گیا ہو تو پہلے اُسے ملاقات کے خیمے کے
دروازے پر لایا وہاں14جائے۔ بھسمکوربوہ ہونے
والی قربانی کے لئے بھیڑ کا ایک یکبےعیب سالہ نر

بچہ، گناہ کی قربانی کے لئے ایک بےعیب یک سالہ
بھیڑ اور سلامتی کی قربانی کے لئے بےعیبایک مینڈھا
پیش کرے۔ 15 اِس کے علاوہ وہ ایک ٹوکری میں
بےخمیری روٹیاں جن میں بہترین میدہ اور تیل ملایا گیا
ہو اور بےخمیری روٹیاں جن پر تیل لگایا گیا ہو متعلقہ
غلہ کی نذر اور َمے کی نذر کے ساتھ رب16 پیشکو
کرے۔ پہلے امام گناہ کی قربانی اور بھسم ہونے والی
ربقربانی کے حضور چڑھائے۔ 17 پھر وہ مینڈھے کو
بےخمیری روٹیوں کے ساتھ سلامتی کی قربانی کے طور
پر پیش کرے۔ امام غلہ کی نذر اور َمے کی نذر بھی
چڑھائے۔ 18 اِس شخصمخصوصدوران ملاقات کے
خیمے پر مخصوصاپنے کئے سرگئے کو منڈوا کر تمام بال
سلامتی کی قربانی آگکی میں پھینکے۔

19 پھر امام مینڈھے ایککا پکا ہوا شانہ اور ٹوکری
میں سے دونوں قسموں کی ایک ایک روٹی لے کر
شخصمخصوص ہاتھوںکے پر رکھے۔ اِس20 بعدکے وہ
یہ واپسچیزیں لے کر اُنہیں ہلانے کی قربانی کے طور
پر رب کے منے سا ہلائے۔ یہ ایک مُقّدس قربانی ہے
جو امام کا حصہ ہے۔ سلامتی کی قربانی کا ہلایا ہوا
سینہ اور اُٹھائی ہوئی ران بھی امام کا حصہ ہیں۔ قربانی
کے اختتام مخصوصپر کئے شخصہوئے کو َمے پینے کی
اجازت ہے۔

آپاپنےجو21 لئےکےربکو مخصوص کرتا وہہے
ایسا ہی کرے۔ لازم ہے کہ وہ ہدایاتاِن کے مطابق
تمام پیشقربانیاں کرے۔ گنجائشاگر ہو تو وہ اَور بھی
پیش کر سکتا ہے۔ بہر حال لازم ہے کہ وہ اپنی مَنت
اور پوریہدایاتیہ “کرے۔

امام برکتکی
رب22 نے موسٰی سے کہا، ہارون”23 اور اُس کے

بیٹوں کو بتا دینا کہ وہ اسرائیلیوں کو برکتیوں دیں،
کرے۔حفاظتتیریاوردےبرکتتجھےرب’24
چہرےاپنےرب25 مہربانکا نور تجھ پر چمکائے اور

تجھ پر رحم کرے۔
رب26 کی نظرِ کرم تجھ پر ہو، اور وہ تجھے سلامتی

‘بخشے۔
یوں27 وہ میرا نام لے کر اسرائیلیوں برکتکو دیں۔

پھر مَیں اُنہیں برکت دوں “گا۔
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7
مقدِس مخصوصیتکی کے ہدیئے

دنجس1 مقدِس مکمل ہوا اُسی دن موسٰی نے اُسے
مخصوص و مُقّدس کیا۔ اِس کے لئے اُس نے خیمے،
اُس کے تمام سامان، قربان گاہ اور اُس کے تمام سامان
پر تیل چھڑکا۔ 2-3 پھر قبیلوں کے بارہ سردار مقدِس کے
لئے ہدیئے لے کر آئے۔ یہ وہی راہنما تھے جنہوں نے
شماریمردم اُنہوںتھی۔کیمددکیموسٰیوقتکے نے
یاںبَیلچھوالیچھت اورگاڑ منےکےخیمےبَیلبارہ سا
رب پیشکو کئے، دو دو سرداروں طرفکی ایکسے
بَیل گاڑی اور ایکہر سردار طرفکی ایکسے بَیل۔

رب4 نے موسٰی سے کہا، 5 یہ” تحفے قبول کر کے
ملاقات خیمےکے کے کام کے لئے استعمال کر۔ اُنہیں
یوں لاو میں اُن مطابقکےضرورتکیخدمتکی تقسیم
“کرنا۔ 6 چنانچہ موسٰی نے بَیل یاں گاڑ اور بَیل یوں لاو
کو دے دیئے۔ 7 اُس نے دو بَیل یاں گاڑ چار بَیلوں
سمیت جَیرسونیوں کو 8 اور چار بَیل یاں گاڑ آٹھ بَیلوں
سمیت یوں مِرار کو مِراریدیں۔ ہارون امام کے بیٹے اِتمر
خدمتتحتکے تھے۔کرتے لیکن9 موسٰی قِہاتیوںنے
کو نہ بَیل یاں گاڑ اور نہ بَیل دیئے۔ وجہ یہ تھی کہ جو
چیزیںمُقّدس اُن تھیںسپردکے وہ اُن کندھوںکو پر اُٹھا
کر لے جانی تھیں۔

10 بارہ سردار قربان گاہ کی مخصوصیت کے موقع
پر بھی ہدیئے لے آئے۔ اُنہوں نے اپنے ہدیئے قربان
گاہ کے منے پیشسا کئے۔ رب11 نے موسٰی سے سردار”کہا، بارہ دن باریباریدورانکے اپنے پیشہدیئے
“کریں۔ 12 پہلے دن یہوداہ کے سردار نحسون بن عمی
نداب باریکی تھی۔ اُس کے ہدیئے یہ :تھے چاندی13
کا جستھال کا وزن ڈیڑھ کلو گرام تھا اور چھڑکاؤ کا
چاندی کٹوراجسکا دونوںتھا۔گرام800وزنکا غلہ
کی نذر کے لئے تیل ساتھکے ملائے گئے میدےبہترین
بھرےسے ہوئے تھے۔ 14 اِن کے علاوہ نحسون نے یہ
چیزیں پیش :کیں سونے کا پیالہ جس کا وزن 110
گرام تھا اور بخورجو سے بھرا ہوا تھا، بَیل،جوانایک15
ایک مینڈھا، بھسم ہونے والی قربانی کے لئے بھیڑ کا
یکایک سالہ بچہ، 16 گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا

17 اور سلامتی کی قربانی کے لئے دو بَیل، پانچ مینڈھے،
بکرےپانچ اور بھیڑ کے یکپانچ سالہ بچے۔

18-23 اگلے گیارہ دن باقی سردار بھی یہی ہدیئے
مقدِس کے پاس لے آئے۔ دوسرے دن اِشکار کے
سردار نتنی ایل بن ُضغر باریکی تھی، تیسرے24-29 دن
زبولون کے سردار اِلیاب بن حیلون کی، 30-47 چوتھے
دن روبن کے سردار اِلی صور بن شدیور کی، پانچویں
دن شمعون کے سردار سلومی ایل بن صوری شدی
کی، چھٹے دن جد کے سردار اِلیاسف بن دعوایل کی،
ساتویں48-53 دن افرائیم کے سردار اِلی سمع بن عمی ہود
کی، آٹھویں54-71 دن منسّی کے سردار جملی ایل بن فدا
ہصور کی، نویں دن بن یمین کے سردار ابدان بن جدعونی
کی، دسویں دن دان کے سردار اخی عزر بن عمی شدی
کی، 72-83 گیارھویں دن آشر کے سردار فجعی ایل بن
عکران کی اور بارھویں دن نفتالی کے سردار اخیرع بن
عینان باریکی تھی۔

اسرائیل84 کے سرداروںاِن ملنے قربانکر کیگاہ
مخصوصیت کے لئے چاندی کے 12 تھال، چھڑکاؤ کے
چاندی اورکٹورے12کے 12کےسونے پیشپیالے
کئے۔ 85 ہر تھال کا وزن ڈیڑھ کلو گرام اور چھڑکاؤ کے
کٹورےہر کا وزن 800 گرام تھا۔ اِن چیزوں کا کُل
ًوزن تقریبا 28 کلو گرام تھا۔ 86 بخور بھرےسے ہوئے
سونے کے پیالوں کا کُل ًوزن تقریبا ڈیڑھ کلو گرام تھا
فی) 110پیالہ ۔(گرام سرداروں87 ملنے بھسمکر
ہونے والی قربانی کے لئے 12 جوان بَیل، 12 مینڈھے
اور بھیڑ بچےسالہیک12کے اُن سمیتنذروںکیغلہکی
پیش کئے۔ گناہ کی قربانی کے لئے اُنہوں نے بکرے12
پیش کئے اور88 قربانیکیسلامتی کے لئے 24 60بَیل،
مینڈھے، بکرے60 اور بھیڑ کے یک60 سالہ بچے۔ اِن
تمام جانوروں کو قربان گاہ کی مخصوصیت کے موقع پر
چڑھایا گیا۔

ملاقاتموسٰیجب89 ربمیںخیمےکے ساتھکے
بات لئےکےکرنے داخل ہوتا تھا تو آوازکیربوہ عہد
ڈھکنےکےصندوقکے پر یعنیسے فرشتوںکروبیدو کے
درمیان سے سنتا تھا۔

8
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شمع دان پر چراغ
نےرب1 موسٰی سے کہا، ہارون”2 کو بتانا، تجھے’

سات چراغوں کو شمع دان پر یوں رکھنا ہے کہ وہ شمع
دان کا منے سا والا روشنحصہ “۔‘کریں

ہارون3 نے ایسا ہی ربطرحجسکیا۔ نے موسٰی
کو حکم دیا تھا اُسی طرح اُس نے چراغوں کو رکھ دیا
تاکہ وہ منے سا والا روشنحصہ کریں۔ شمع4 دان پائے
سے لے کر اوپر تککلیوںکی سونے گھڑےایککے
ٹکڑےہوئے کا بنا ہوا تھا۔ موسٰی نے اُسے اُس نمونے
کے عین مطابق بنوایا ربجو نے اُسے دکھایا تھا۔

یوں لاو مخصوصیتکی
5 رب نے موسٰی سے کہا، 6 یوں” لاو کو دیگر

اسرائیلیوں الـگسے کر اِس7کرنا۔صافپاککے کے
لئے گناہ پاکسے کرنے والا پانی اُن چھڑکپر کر اُنہیں
حکم دینا کہ اپنے جسم پورےکے بال منڈواؤ اور اپنے
کپڑے دھوؤ۔ یوں صافپاکوہ ہو جائیں گے۔ 8 پھر
ایکوہ بَیلجوان چنیں اور ساتھ کی غلہ کی نذر کے لئے
تیل ساتھکے ملایا گیا بہترین میدہ لیں۔ تُو ایکبھیخود
بَیلجوان چن۔ وہ گناہ کی قربانی کے لئے ہو گا۔

9 اِس کے بعد یوں لاو کو ملاقات کے خیمے کے
منے سا کھڑا کر اسرائیلکے کی پوری جماعت کو وہاں
جمع کرنا۔ لاویجب10 رب کے منے کھڑےسا ہوں
تو باقی اسرائیلی اُن کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھیں۔ 11 پھر
ہارون یوں لاو کو رب کے منے سا پیش کرے۔ اُنہیں
اسرائیلیوں طرفکی سے ہلائی ہوئی قربانی کی حیثیت
پیشسے کیا جائے تاکہ ربوہ خدمتکی کر سکیں۔
12 لاویپھر اپنے ہاتھ بَیلوںدونوں سروںکے پر رکھیں۔
ایک بَیل کو گناہ کی قربانی کے طور پر دوسرےاور کو
بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھاؤ تاکہ یوں لاو
کا کفارہ دیا جائے۔

13 یوں لاو کو اِس یقے طر سے ہارون اور اُس کے
بیٹوں کے منے سا کھڑا کر ہلائیکوربکے ہوئی قربانی
کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اُنہیں14 باقی اسرائیلیوں سے
الـگ کرنے سے وہ میرا حصہ بنیں گے۔ 15 اِس کے
بعد ہی وہ ملاقات کے خیمے میں آ کر خدمت کریں،
ابکیونکہ خدمتوہ کرنے لائقکے ہیں۔ پاکاُنہیں
صاف کر ہلائیکے ہوئی قربانی کے طور پیشپر کرنے

کا سبب یہ ہے 16 کہ لاوی اسرائیلیوں میں سے وہ
ہیں جو مجھے پورے طور پر دیئے گئے ہیں۔ مَیں نے
اُنہیں اسرائیلیوں کے تمام پہلوٹھوں کی جگہ لے لیا ہے۔
میںاسرائیلکیونکہ17 ہر پہلوٹھا میرا انسانوہخواہہے،
کا ہو یا حیوان کا۔ اُس جبدن مَیں نے مصریوں کے
پہلوٹھوں کو مار دیا مَیں نے اسرائیل کے پہلوٹھوں کو
اپنے لئے مخصوص و مُقّدس کیا۔ 18 اِس سلسلے میں
مَیں یوںنے لاو اسرائیلیوںکو تمامکے پہلوٹھوں کی جگہ
لے کر 19 اُنہیں ہارون اور اُس کے بیٹوں کو دیا ہے۔
وہ ملاقات کے خیمے میں اسرائیلیوں کی خدمت کریں
اور اُن کے لئے کفارہ کا انتظام قائم رکھیں تاکہ جب
اسرائیلی مقدِس کے قریب آئیں تو اُن کو وبا سے مارا نہ
“جائے۔

ہارونموسٰی،20 اسرائیلیوںاور جماعتپوریکی نے
احتیاط ربسے کی یوں لاو بارےکے میں ہدایات پر
عمل کیا۔ یوں21 لاو نے اپنے آپ کو گناہوں پاکسے
صاف کر کے اپنے کپڑوں کو یا۔ دھو پھر ہارون نے
رباُنہیں کے منے سا ہلائی ہوئی قربانی کے طور پیشپر
کیا اور اُن کا کفارہ دیا تاکہ پاکوہ ہو جائیں۔ اِس22
کے بعد ملاقاتلاوی کے خیمے میں آئے تاکہ ہارون
اور اُس بیٹوںکے کچھسبیوںکریں۔خدمتتحتکے
ویسا ہی کیا گیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

رب23 نے موسٰی سے یہ بھی کہا، 24 لاوی” 25
سال کی عمر میں ملاقات کے خیمے میں اپنی خدمت
کریںشروع کیسال50اور25 میںعمر ریٹائر ہو جائیں۔
26 اِس کے بعد وہ ملاقات کے خیمے میں اپنے بھائیوں
مددکی کر لیکنہیں،سکتے نہیںخدمتخود سکتے۔کر
تجھے یوں لاو کو ہدایاتاِن کے مطابق اُن کی اپنی اپنی
ذمہ یاں دار دینی “ہیں۔

9
یگستان ر میں عیدِ فسح

اسرائیلیوں1 کو مصر سے ایکنکلے سال ہو گیا تھا۔
سالدوسرے پہلےکے مہینے دشِتنےربمیں میںسینا
موسٰی باتسے کی۔

2 لازم” ہے کہ اسرائیلی عیدِ فسح کو مقررہ وقت
پر منائیں، 3 یعنی اِس مہینے کے چودھویں دن، سورج کے
غروب ہونے کے عین بعد۔ اُسے تمام قواعد کے مطابق
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“منانا۔ 4 چنانچہ موسٰی نے اسرائیلیوں سے کہا کہ وہ
عیدِ فسح منائیں، 5 اور اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے
عیدِ فسح کو پہلے مہینے کے چودھویں دن سورج کے
غروب ہونے کے عین بعد منایا۔ اُنہوں نے سب کچھ
ویسا ہی کیا ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

لیکن6 کچھ ناپاکآدمی تھے، اُنہوںکیونکہ لاشنے
چھو لی تھی۔ اِس وجہ سے وہ اُس دن عیدِ فسح نہ منا
سکے۔ وہ موسٰی اور ہارون پاسکے آ کر 7 کہنے ہم”لـگے، لاشنے چھو لی اِسہے، لئے ناپاک ہیں۔ لیکن
ہمیں سبباِس سے عیدِ فسح کو منانے سے کیوں روکا
جائے؟ ہم بھی مقررہ وقت پر باقی اسرائیلیوں کے ساتھ
رب کی قربانی پیش کرنا ہتے چا “ہیں۔ 8 موسٰی نے
جواب دیا، میرےیہاں” انتظار کھڑےمیں رہو۔ مَیں
معلوم کرتا ہوں بارےتمہارےربکہ میں کیا حکم دیتا
“ہے۔

رب9 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”10 کو بتا دینا
کہ اگر تم یا تمہاری اولاد میں سے کوئی عیدِ فسح کے
دوران لاش چھونے سے ناپاک ہو یا کسی دُوردراز
علاقے میں سفر کر رہا ہو، توبھی وہ عید منا سکتا ہے۔
11 ایسا شخص اُسے عین ایک ماہ کے بعد منا کر لیلے
روٹیبےخمیریساتھکے اور پاتساگکڑوا کھائے۔
12 کھانے میں سے کچھ بھی اگلی صبح تک باقی نہ
رہے۔ جانور کی کوئی بھی ہڈی نہ توڑنا۔ منانے والا
عیدِ فسح کے پورے فرائض ادا کرے۔ 13 لیکن جو
پاک ہونے اور سفر نہ کرنے باوجودکے بھی عیدِ فسح
کو نہ منائے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے،
کیونکہ اُس نے وقتمقررہ ربپر کو پیشقربانی نہیں
کی۔ شخصاُس کو اپنے گناہ کا نتیجہ پڑےبھگتنا گا۔
14 اگر کوئی پردیسی تمہارے درمیان ہتے ر ہوئے رب
کے منے سا عیدِ فسح منانا چاہے تو اُسے اجازت ہے۔
یہشرط فرائضپورےوہکہہے ادا پردیسیکرے۔ اور
دیسی کے لئے عیدِ فسح منانے ایکفرائضکے جیسے
“ہیں۔

ملاقات خیمےکے پر بادل کا ستون
شریعتدنجس15 مُقّدسکے خیمے کو کھڑا کیا

گیا اُس بادلدن آ اُسکر پر راتگیا۔چھا بادلوقتکے
میںصورتکیآگ نظر اِس16آیا۔ بعدکے صورِتیہی

رہیحال بادلکہ اُس پر چھایا رہتا راتاور دورانکے
آگ میںصورتکی نظر آتا۔ بھیجب17 بادل خیمے پر
سے اُٹھتا اسرائیلی روانہ ہو جاتے۔ جہاں بھی بادل اُتر
جاتا وہاں اسرائیلی ڈیرےاپنے لتے۔ ڈا 18 اسرائیلی رب
پرحکمکے روانہ اُساورہوتے لتے۔ڈیرےپرحکمکے ڈا
تکجب بادل مقدِس پر چھایا رہتا اُس وقت تک وہ
وہیں ٹھہرتے۔ بڑیبادلکبھیکبھی19 خیمےتکدیر
پر ٹھہرا رہتا۔ تب اسرائیلی رب کا حکم مان کر روانہ نہ
ہوتے۔ 20 کبھی کبھی بادل صرف دو چار دن کے
لئے خیمے پر ٹھہرتا۔ پھر وہ رب کے حکم کے مطابق
ہی ٹھہرتے اور روانہ ہوتے تھے۔ کبھی21 کبھی بادل
صرف شام سے لے تکصبحکر خیمے پر جبٹھہرتا۔
صبحوہ وقتکے اُٹھتا تو اسرائیلی بھی روانہ ہوتے تھے۔
بادلبھیجب اُٹھتا بھیوہ روانہ تکجب22جاتے۔ہو
مُقّدسبادل خیمے پر چھایا رہتا تکوقتاُس اسرائیلی
روانہ نہ ہوتے، چاہے وہ دو ایکدن، سالایکماہ، یا
اِس سے یادہ ز عرصہ مقدِس پر چھایا رہتا۔ لیکن جب
وہ اُٹھتا تو اسرائیلی بھی روانہ ہو جاتے۔ 23 وہ رب کے
حکم پر خیمے لگاتے اور اُس کے حکم پر روانہ ہوتے
تھے۔ وہ ویسا تھےکرتےہی معرفتکیموسٰیربجیسا
فرماتا تھا۔

10
رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 چاندی” کے دو بِگل

گھڑ کر بنوا جماعتاُنہیںلے۔ جمعکو کرنے اور قبیلوں
کو روانہ کرنے کے لئے استعمال کر۔ جب3 دونوں
کو دیر تک بجایا جائے تو پوری جماعت ملاقات کے
دروازےکےخیمے پر آ تیرےکر منے جمعسا جائے۔ہو
4 لیکن اگر ایک ہی بجایا جائے تو صرف کنبوں کے
بزرگ تیرے منے سا جمع ہو جائیں۔ 5 اگر اُن کی آواز
صرف تھوڑی دیر کے لئے سنائی دے تو مقدِس کے
مشرق میں موجود قبیلے روانہ ہو جائیں۔ 6 پھر جب اُن
کی آواز دوسری بار تھوڑی دیر کے لئے سنائی دے تو
مقدِس کے جنوب میں موجود قبیلے روانہ ہو جائیں۔
جب اُن کی آواز تھوڑی دیر کے لئے سنائی دے تو یہ
روانہ ہونے اعلانکا ہو گا۔ اِس7 مقابلےکے جبمیں
اُن کی آواز تکدیر دےسنائی تو یہ اِس بات کا اعلان
ہو گا جماعتکہ جمع ہو جائے۔
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اماموں دیکو جائے۔ تمہارےیہ اور آنے والی نسلوں
کے لئے دائمی اصول ہو۔ 9 اُن کی آواز اُس وقت بھی
تھوڑی دیر کے لئے سنا جبدو تم ملـکاپنے کسیمیں
ظالم دشمن جنگسے لڑنے کے لئے نکلو ربتبگے۔
تمہارا خدا تمہیں یاد کر دشمنکے سے بچائے گا۔

10 اِسی طرح اُن کی آواز مقدِس میں خوشی کے
موقعوں پر سنائی دے یعنی مقررہ عیدوں اور نئے چاند
کی عیدوں پر۔ اِن موقعوں پر وہ بھسم ہونے والی قربانیاں
اور سلامتی کی قربانیاں چڑھاتے وقت بجائے جائیں۔
پھر تمہارا خدا تمہیں کرےیاد گا۔ مَیں رب تمہارا خدا
“ہوں۔

سینا پہاڑ سے روانگی
اسرائیلیوں11 کو مصر سے ایکنکلے سال سے زائد

عرصہ ہو چکا دوسرےتھا۔ مہینے کے بیسویں دن بادل
ملاقات کے خیمے پر سے اُٹھا۔ 12 پھر اسرائیلی مقررہ
ترتیب مطابقکے دشِت سینا روانہسے ہوئے۔ چلتے چلتے
بادل فاران یگستانکے ر میں اُتر آیا۔

وقتاُس13 وہ پہلی ترتیباُسدفعہ روانہسے ہوئے
جو رب نے موسٰی کی معرفت مقرر کی تھی۔ 14 پہلے
یہوداہ کے قبیلے کے تین دستے اپنے علَم کے تحت چل
تینوںپڑے۔ کا ندابعمیبننحسونکمانڈر تھا۔ ساتھ15
چلنے والے قبیلے اِشکار کا کمانڈر نتنی ایل بن ُضغر تھا۔
زبولون16 کا قبیلہ بھی ساتھ جسچلا کا کمانڈر اِلیاب
بن حیلون تھا۔ 17 اِس کے بعد ملاقات کا خیمہ اُتارا
گیا۔ جَیرسونی اور مِراری اُسے اُٹھا کر چل دیئے۔ 18 اِن
یوں لاو روبنبعدکے قبیلےکے تینکے دستے اپنے علَم کے
تحت چلنے لـگے۔ تینوں کا کمانڈر اِلی صور بن شدیور تھا۔
ساتھ19 چلنے والے قبیلے شمعون کا کمانڈر سلومی ایل بن
صوری شدی تھا۔ 20 جد کا قبیلہ بھی ساتھ جسچلا
کا اِلیاسفکمانڈر بن دعوایل تھا۔ 21 پھر یوں لاو میں سے
قِہاتی مقدِس سامانکا اُٹھا کر روانہ ہوئے۔ لازم تھا کہ
اُن کے اگلی منزل پر ملاقاتتکپہنچنے کا خیمہ لگا دیا
اِس22ہو۔گیا بعدکے افرائیم قبیلےکے تینکے دستے اپنے
علَم دیئے۔چلتحتکے اُن کا کمانڈر اِلی عمیبنسمع ہود
تھا۔ 23 افرائیم کے ساتھ چلنے والے قبیلے منسّی کا کمانڈر
جملی ایل بن فدا ہصور تھا۔ بن24 یمین کا قبیلہ بھی ساتھ

جسچلا کا کمانڈر ابدان بن جدعونی تھا۔ 25 آخر میں
دان کے تین دستے عقبی محافظ کے طور پر اپنے علَم کے
تحت روانہ ہوئے۔ اُن کا کمانڈر اخی عزر بن عمی شدی
تھا۔ دان26 ساتھکے چلنے قبیلےوالے آشر کا کمانڈر فجعی
ایل بن عکران تھا۔ نفتالی27 کا قبیلہ بھی ساتھ جسچلا
تھا۔عینانبناخیرعکمانڈرکا ترتیباِسیاسرائیلی28 سے
روانہ ہوئے۔

حوبابموسٰی کو ساتھ چلنے پر مجبور کرتا ہے
29 موسٰی نے اپنے مِدیانی ُسسر رعوایل یعنی یترو کے

بیٹے حوباب سے کہا، ہم” اُس جگہ کے لئے روانہ ہو
رہے ہیں جس کا وعدہ رب نے ہم سے کیا ہے۔
!چلیںساتھہمارے آپہم پر کریںاحسان کیونکہگے،
رب نے اسرائیل پر احسان کرنے کا وعدہ کیا “ہے۔
لیکن30 حوباب جوابنے دیا، مَیں” ساتھ نہیں جاؤں
گا بلـکہ اپنے ملـک اور رشتے داروں کے پاس واپس
چلا جاؤں “گا۔ 31 موسٰی نے کہا، مہربانی” کر کے
ہمیں نہ چھوڑیں۔ کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ ہم
یگستان ر میں کہاں کہاں ڈیرےاپنے ڈال سکتے ہیں۔
آپ یگستان ر میں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ 32 اگر
ہمارےآپ ساتھ جائیں تو ہم آپ کو اُس احسان میں
شریک کریں گے ربجو ہم کرےپر “گا۔

عہد صندوقکے کا سفر
33 چنانچہ اُنہوں نے رب کے پہاڑ سے روانہ ہو کر

تین دن سفر کیا۔ اِس ربدوران کا عہد کا صندوق اُن
کے آگے آگے چلا تاکہ اُن کے لئے آرام کرنے کی جگہ
معلوم کرے۔ کبھیجب34 وہ روانہ ہوتے تو رب کا
بادل دن کے وقت اُن کے اوپر رہتا۔ صندوق35 کے
روانہ وقتہوتے موسٰی کہتا، اے” رب، تیرےاُٹھ۔
دشمن تتر بتر نفرتسےتجھجائیں۔ہو تیرےوالےکرنے
منے سا سے فرار ہو “جائیں۔ 36 اور جب بھی وہ رُک
جاتا تو موسٰی کہتا، اے” رب، اسرائیل کے ہزاروں
خاندانوں واپسپاسکے “آ۔

11
تبعیرہ ربمیں آگکی

ایک1 شکایتخوبلوگدن کرنے یہجبلـگے۔
پہنچیںتکربشکایتیں تو اُسے غصہ آیا اور اُس آگکی
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اُن بھڑکدرمیانکے اُٹھی۔ جلتے اُسجلتے خیمہنے گاہ
ایککا کنارہ بھسم کر دیا۔ لوگ2 مدد کے لئے موسٰی
پاسکے آ کر چلّانے لـگے تو اُس ربنے سے دعا کی،
آگاور بجھ گئی۔ اُس3 مقام کا نام تبعیرہ یعنی جلنا پڑ
گیا، ربکیونکہ آگکی اُن درمیانکے اُٹھیجل تھی۔

موسٰی 70 راہنما چنتا ہے
4 اسرائیلیوں کے ساتھ جو اجنبی سفر کر رہے تھے

وہ گوشت کھانے کی شدید آرزو کرنے لـگے۔ تب
اسرائیلی بھی رو پڑے اور کہنے لـگے، کون” ہمیں
گوشت کھلائے گا؟ 5 مصر میں ہم مچھلی مفت کھا
تھے۔سکتے وہاںہائے، کھیرے،کے تربوز، َگندنے،
پیاز لہسناور !تھےاچھےکتنے ابلیکن6 جانہماریتو
سوکھ بسیہاںہے۔گئی مَن ہی مَن نظر آتا رہتا “ہے۔

7 مَن دھنئے کے دانوں کی مانند تھا، اور اُس رنگکا
ُگوگل کے گوند کی مانند تھا۔ رات8-9 کے وقت وہ
خیمہ گاہ اوسمیں ساتھکے زمین پر گرتا تھا۔ صبح کے
وقت لوگ اِدھر اُدھر متے گھو پھرتے ہوئے اُسے جمع
کرتے تھے۔ پھر وہ اُسے چکّی پیسمیں کر یا اُکھلی میں
کوٹ کر لتے اُبا یا روٹی بناتے تھے۔ اُس کا ذائقہ ایسی
روٹی کا سا میںجستھا زیتون کا تیل ڈالا گیا ہو۔

10 تمام خاندان اپنے اپنے خیمے کے دروازے پر
رونے لـگے ربتو کو شدید غصہ آیا۔ اُن کا شور موسٰی
کو بھی بہت بُرا لگا۔ 11 اُس نے رب سے پوچھا، تُو”
نے اپنے خادم کے ساتھ اِتنا بُرا سلوک کیوں کیا؟ مَیں
کامکسنے تجھےسے ناراضاِتنا کیا کہ تُو نے اِن تمام
لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا؟ 12 کیا مَیں نے حاملہ ہو
کر اِس پوری قوم کو جنم دیا کہ تُو مجھ سے کہتا ہے،
اِسے’ اُس طرح اُٹھا کر لے طرحجسچلنا آیا شیرخوار
بچے کو اُٹھا کر ہر جگہ ساتھ لئے پھرتی اِسیہے۔ طرح
اِسے اُس ملـک میں لے جانا جس کا وعدہ مَیں نے
قَسم کھا کر اِن باپکے دادا سے کیا ‘ہے۔ الله،اے13
مَیں اِن تمام لوگوں کو کہاں گوشتسے مہیا کروں؟ وہ
میرے منے سا روتے ہتے ر ہیں ہمیںکہ کھانے کے لئے
گوشت دو۔ 14 مَیں اکیلا اِن تمام لوگوں کی ذمہ داری
نہیں اُٹھا سکتا۔ یہ میرےبوجھ لئے حد سے یادہ بھاریز

15ہے۔ اگر تُو اِس پر توکرےاصرار پھر بہتر ابھیکہہے
مجھے دےمار تاکہ مَیں اپنی تباہی نہ “دیکھوں۔

موسٰینےربمیںجواب16 پاسمیرے”کہا،سے
اسرائیل کے بزرگ70 جمع صرفکر۔ لوگایسے چن
جن بارےکے میں تجھے معلوم ہے کہ وہ لوگوں کے
بزرگ اور نگہبان ہیں۔ اُنہیں ملاقات کے خیمے کے
پاس وہاںآ۔لے تیرےوہ ہوکھڑےساتھ تو17جائیں،
مَیں اُتر تیرےکر ساتھ ہم کلام ہوں گا۔ وقتاُس مَیں
اُس روح میں سے کچھ لوں گا جو مَیں نے تجھ پر نازل
کیا تھا اور اُسے اُن پر نازل کروں تبگا۔ وہ قوم کا بوجھ
اُٹھانے تیریمیں مدد کریں گے اور تُو اِس میں اکیلا نہیں
رہے گا۔ 18 لوگوں کو بتانا، اپنے’ آپ کو مخصوص
و مُقّدس کرو، کیونکہ کل تم گوشت کھاؤ ربگے۔
تمہارینے جبسنی تم پڑےرو گوشتہمیںکونکہ
کھلائے گا، مصر حالتہماریمیں بہتر ربابتھی۔
گوشتتمہیں کرےمہیا گا اور تم اُسے کھاؤ گے۔ 19 تم
اُسے نہ صرف ایک، دو یا پانچ دن کھاؤ گے بلـکہ 10 یا
دن20 بھیسے یادہ ز عرصے تک۔ 20 ایکتم پورا مہینہ
گوشتخوب کھاؤ تکیہاںگے، کہ ناکتمہاریوہ
نکلےسے گا تمہیںاور اُس اورگی۔آئےگھنسے یہ اِس
سبب سے ہو گا کہ تم ربنے کو تمہارےجو درمیان
ہے رد کیا اور روتے روتے اُس کے منے سا کہا کہ ہم
کیوں مصر “۔‘نکلےسے

لیکن21 موسٰی اعتراضنے کیا، اگر” قوم کے پیدل
چلنے والے گنے جائیں تو چھ لاکھ ہیں۔ تُو کس
طرح ایکہمیں ماہ تک گوشت مہیا کرے گا؟ 22 کیا
گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ کو اِتنی مقدار میں ذبح کیا جا
سکتا ہے کہ کافی ہو؟ اگر سمندر کی تمام مچھلیاں اُن کے
لئے پکڑی جائیں تو کیا کافی ہوں “گی؟

رب23 نے کہا، ربکیا” کا اختیار کم ابہے؟ تُو
دیکھخود لے گا ہیںدرستباتیںمیریکہ “نہیں۔کہ

24 چنانچہ موسٰی نے وہاں سے نکل کر لوگوں کو
رب کی یہ باتیں بتائیں۔ اُس نے اُن کے بزرگوں میں سے
70 کو چن کر اُنہیں ملاقات کے خیمے کے ارد گرد
کھڑا کر دیا۔ بادلربتب25 میں اُتر کر موسٰی سے ہم
کلام ہوا۔ جو روح اُس نے موسٰی پر نازل کیا تھا اُس
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میں سے اُس کچھنے لے کر بزرگوں70اُن پر نازل کیا۔
روحجب اُن پر آیا تو وہ نبوّت لـگے۔کرنے لیکن ایسا پھر
کبھی نہ ہوا۔

اب26 ایسا ہوا کہ اِن ستر بزرگوں میں سے دو خیمہ
گاہ میں رہ گئے تھے۔ اُن کے نام اِلداد اور میداد تھے۔
اُنہیں چنا تو گیا تھا لیکن ملاقاتوہ کے خیمے پاسکے
نہیں آئے تھے۔ اِس کے باوجود روح اُن پر بھی نازل
ہوا اور وہ خیمہ گاہ میں نبوّت کرنے لـگے۔ ایک27
بھاگنوجوان کر موسٰی پاسکے آیا اور اِلداد”کہا، اور
میداد خیمہ گاہ میں ہی نبوّت کر رہے “ہیں۔

28 یشوع بن نون جو جوانی سے موسٰی کا مددگار تھا
بول اُٹھا، میرےموسٰی” آقا، روکاُنہیں “!دیں لیکن29
موسٰی جوابنے کیا”دیا، تُو میری غیرتخاطر کھا رہا
ربکاشہے؟ کے لوگتمام نبی ہوتے اور وہ سباُن
پر اپنا روح نازل “!کرتا 30 پھر موسٰی اور اسرائیل کے
بزرگ خیمہ گاہ واپسمیں آئے۔

زوردارسےطرفکیربتب31 ہَوا چلنے جسلـگی
نے سمندر کو پار کرنے والے بٹیروں کے غول دھکیل
کر خیمہ گاہ کے ارد گرد زمین پھینکپر دیئے۔ اُن کے
غول فٹتین اونچے اور خیمہ گاہ 30طرفچاروںکے
کلو اورراتاوردنپورےاُس32رہے۔پڑےتکمیٹر
پورےاگلے لوگدن نکل کر بٹیریں جمع کرتے رہے۔
ایکہر نے کم از بڑیدسکم یاں ٹوکر بھر لیں۔ پھر اُنہوں
نے اُن کا گوشت خیمے کے ارد گرد زمین پر پھیلا دیا
تاکہ خشکوہ ہو جائے۔

ابھیٹکڑےپہلےکےگوشتلیکن33 تھےمیںمنہ کہ
رب غضبکا اُن پر آن پڑا، اور اُس نے اُن سختمیں وبا
پھیلنے مقامچنانچہ34دی۔ قبروتنامکا ہتاوہ یعنی لالچ’
‘قبریںکی رکھا گیا، اُنہوںوہاںکیونکہ لوگوںاُننے کو
دفن کیا گوشتجو کے لالچ میں آ گئے تھے۔

اِس35 بعدکے قبروتاسرائیلی ہتاوہ روانہسے ہو کر
پہنچحصیرات گئے۔ وہاں وہ خیمہ زن ہوئے۔

12
مریم اور ہارون مخالفتکی

ایک1 دن مریم اور ہارون موسٰی کے خلاف باتیں
کرنے لـگے۔ وجہ یہ تھی کہ اُس کوشنے ایککی

عورت تھی۔کیشادیسے اُنہوں2 ربکیا”پوچھا،نے
صرف موسٰی باتمعرفتکی کرتا ہے؟ کیا اُس نے ہم
باتبھیسے نہیں رب“کی؟ نے اُن کی یہ باتیں سنیں۔

لیکن3 نہایتموسٰی حلیم تھا۔ دنیا میں اُس جیسا حلیم
کوئی نہیں تھا۔ اچانک4 رب موسٰی، ہارون اور مریم
سے مخاطب ہوا، تم” تینوں باہر نکل کر ملاقات کے
خیمے پاسکے “آؤ۔
تینوں وہاں پہنچے۔ بادلربتب5 میںستونکے اُتر

کر ملاقات کے خیمے دروازےکے پر کھڑا ہوا۔ اُس
نے ہارون اور مریم کو بُلایا تو دونوں آئے۔ 6 اُس نے
کہا، میری” بات سنو۔ تمہارےجب درمیان نبی ہوتا
ہے تو مَیں اپنے آپ کو یا رو میں اُس پر ظاہر کرتا ہوں
یا خواب میں اُس مخاطبسے ہوتا ہوں۔ میرےلیکن7
خادم موسٰی کی باتاَور ہے۔ اُسے مَیں نے پورےاپنے
گھرانے پر مقرر کیا ہے۔ اُس8 مَیںسے برُو رُو ہم کلام
ہوتا ہوں۔ اُس سے مَیں معموں کے یعے ذر نہیں بلـکہ
باتصافصاف کرتا ہوں۔ ربوہ صورتکی دیکھتا
ہے۔ تو پھر میرےتم خادم خلافکے باتیں کرنے سے
کیوں نہ “ڈرے؟

رب9 غضبکا اُن پر آن پڑا، اور وہ چلا گیا۔ جب10
بادل کا ستون خیمے سے دُور ہوا تو مریم کی ِجلد برف
کی مانند سفید تھی۔ وہ کوڑھ کا شکار ہو گئی تھی۔
ہارون اُس طرفکی مُڑا تو اُس دیکھیحالتکی اور11
موسٰی سے کہا، میرے” آقا، مہربانی کر کے ہمیں اِس
گناہ کی سزا نہ دیں جو ہماری حماقت کے باعث سرزد
ہوا ہے۔ 12 مریم کو اِس حالت میں نہ چھوڑیں۔ وہ تو
ایسے بچے کی مانند ہے جو مُردہ پیدا ہوا جسہو، کے
جسم کا آدھا گلحصہ چکا “ہو۔

تب13 موسٰی نے پکار ربکر سے کہا، اے” الله،
مہربانی کر اُسےکے شفا “دے۔ میںجوابنےرب14
موسٰی اگر”کہا،سے مریم باپکا اُس منہکے پر تھوکتا تو
کیا پورےوہ تکہفتے محسوسشرم نہ کرتی؟ ایکاُسے
ہفتے کے لئے خیمہ گاہ کے باہر بند رکھ۔ اِس کے بعد
واپساُسے لایا جا سکتا “ہے۔

چنانچہ15 مریم ایککو ہفتے کے لئے خیمہ گاہ کے
باہر بند لوگگیا۔رکھا تکوقتاُس سفر لئےکے روانہ
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نہ ہوئے تکجب اُسے واپس نہ لایا گیا۔ جب16 وہ
آئیواپس تو روانہسےحصیراتاسرائیلی ہو فارانکر کے
یگستان ر میں خیمہ زن ہوئے۔

13
ملـِک کنعان میں جاسوساسرائیلی

1 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 2 کچھ” آدمی ملـِک
کنعان جائزہکا لینے لئےکے بھیج مَیںکیونکہدے، اُسے
اسرائیلیوں کو دینے کو ہوں۔ ہر قبیلے میں سے ایک
راہنما کو چن بھیجکر “دے۔

3 موسٰی ربنے کے کہنے پر اُنہیں دشِت فاران سے
سببھیجا۔ اسرائیلی راہنما تھے۔ 4 اُن کے نام یہ :ہیں
روبن قبیلےکے سے سموع بن زکور،
شمعون5 قبیلےکے سافطسے بن حوری،
6 یہوداہ قبیلےکے کالبسے بن یفُنّہ،
7 اِشکار قبیلےکے اِجالسے بن یوسف،
8 افرائیم کے قبیلے سے ہوسیع بن نون،
بن9 یمین قبیلےکے فلطیسے بن رفُو،
زبولون10 قبیلےکے ایلجدیسے بن سودی،
11 یوسف کے بیٹے منسّی کے قبیلے سے جَدی بن

ُسوسی،
دان12 قبیلےکے عمیسے ایل بن جملّی،
آشر13 قبیلےکے سے ستور بن میکائیل،
نفتالی14 کے قبیلے سے نخبی بن وُفسی،
جد15 قبیلےکے جیُوایلسے بن ماکی۔
16 موسٰی نے اِن ہی بارہ آدمیوں ملـککو کا جائزہ

لینے لئےکے بھیجا۔ اُس ہوسیعنے نامکا یشوع یعنی رب’
نجات ‘ہے میں بدل دیا۔

17 اُنہیں رُخصت کرنے سے پہلے اُس نے دشِت”کہا، نجب سے گزر کر پہاڑی علاقے تک پہنچو۔
18 معلوم کرو کہ یہ کس طرح ملـککا ہے اور اُس
باشندےکے ہیں۔کیسے کیا طاقتوہ ہیںور یا کمزور،
تعداد میں کم ہیں یا یادہ؟ ز ملـکجس19 میں وہ بستے
ہیں کیا وہ اچھا ہے کہ نہیں؟ کسوہ قسم کے شہروں
میں ہتے ر ہیں؟ کیا اُن کی یاں چاردیوار ہیں کہ نہیں؟
ملـک20 کی زمین زرخیز ہے یا بنجر؟ اُس میں درخت

ہیں کہ نہیں؟ جرأتاور کر ملـککے کا کچھ پھل چن
کر لے “آؤ۔ وقتاُس پہلے پکانگور گئے تھے۔

چنانچہ21 اِن آدمیوں نے سفر کر سےصیندشِتکے
ملـکتکرحوب کا جائزہ لیا۔ رحوب لبو حمات کے
قریب ہے۔ 22 وہ نجبدشِت سے گزر حبرونکر پہنچے
عناقجہاں کے بیٹے اخی سیسیمان، اور تلمی ہتے ر تھے۔
حبرون) مصرکو ُضعنشہرکے پہلےسالساتسے
تعمیر کیا گیا ۔(تھا وہجب23 وادٔی تکاِسکال پہنچے تو
اُنہوں ایکنے ڈالی کاٹ جسلی پر انگور کا ُگچھا لگا
ہوا تھا۔ دو آدمیوں نے یہ انگور، کچھ انار اور کچھ انجـیر
لاٹھی پر لٹکائے اور اُسے اُٹھا پڑے۔چلکر اُس24 جگہ
کا نام اُس ُگچھے سببکے سے جو اسرائیلیوں نے وہاں
کاٹسے لیا اِسکال یعنی ُگچھا رکھا گیا۔

ملـکتکدنچالیس25 کھوجکا لگاتے لگاتے وہ
لوٹ آئے۔ 26 وہ موسٰی، ہارون اور اسرائیل کی پوری
جماعت کے پاس آئے جو دشِت فاران میں قادس کی
پرجگہ انتظار کر اُنہوںوہاںتھے۔رہے کچھسبنے بتایا
جو اُنہوں نے معلوم کیا تھا اور اُنہیں وہ پھل دکھائے جو
لے کر آئے تھے۔ اُنہوں27 نے موسٰی رپورٹکو ہم”دی، ملـکاُس میں گئے آپجہاں نے ہمیں بھیجا تھا۔
واقعی اُس ملـک میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔
پاسہمارےیہاں اُس کے کچھ پھل بھی ہیں۔ لیکن28
اُس کے باشندے طاقت ور ہیں۔ اُن کے شہروں کی
فصیلیں اورہیں، عناقوہاںنےہمہیں۔بڑےنہایتوہ
کی اولاد بھی دیکھی۔ عمالیقی29 نجبدشِت میں ہتے ر
ہیں جبکہ ِحتّی، یبوسی اور اموری پہاڑی علاقے میں
آباد ہیں۔ کنعانی ساحلی علاقے اور یائے در یردن کے
کنارےکنارے بستے “ہیں۔

کالب30 نے موسٰی کے منے سا جمع شدہ لوگوں کو
اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ پھر اُس نے آئیں،”کہا، ہم ملـک میں داخل ہو جائیں اور اُس پر قبضہ
کر لیں، کیونکہ ہم ً یقینا یہ کرنے کے قابل “ہیں۔
دوسرےلیکن31 آدمیوں نے جو اُس کے ملـکساتھ
کو دیکھنے گئے تھے کہا، ہم” اُن لوگوں پر حملہ نہیں کر
سکتے، کیونکہ وہ ہم طاقتسے ور “ہیں۔ اُنہوں32 نے
اسرائیلیوں کے درمیان اُس ملـک بارےکے میں غلط
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افواہیں پھیلائیں جس کی تفتیش اُنہوں نے کی تھی۔
اُنہوں نے کہا، ملـکجس” میں سے گزرےہم تاکہ
اُس کا جائزہ لیں وہ اپنے باشندوں ہڑپکو کر لیتا ہے۔
بھیجو اُس میں رہتا نہایتہے درازقد ہے۔ ہم33 نے
وہاں قامتدیو افراد بھی دیکھے۔ عناق) کے بیٹے دیو
قامت افراد کی اولاد ۔(تھے اُن کے منے سا ہم اپنے آپ
ٹڈیکو محسوسجیسا کر رہے تھے، اور ہم اُن کی نظر
میں ایسے تھے “بھی۔

14
لوگ کنعان میں داخل نہیں ہونا ہتے چا

راتاُس1 لوگتمام چیخیں مار مار کر روتے رہے۔
2 سب موسٰی اور ہارون کے خلاف بڑبڑانے لـگے۔
پوری جماعت نے اُن سے کہا، کاش” ہم مصر یا اِس
یگستان ر میں مر گئے !ہوتے رب3 ہمیں کیوں اُس
ملـک میں لے جا رہا ہے؟ کیا اِس لئے کہ دشمن ہمیں
تلوار کرےقتلسے ہمارےاور بال بچوں لُوٹکو لے؟
کیا نہیںبہتر ہو گا واپسمصرہمکہ اُنہوں4“جائیں؟ نے
دوسرےایک سے کہا، آؤ،” ہم راہنما چن کر مصر
واپس چلے “جائیں۔

تب5 موسٰی اور ہارون پوری جماعت کے منے سا منہ
کے بل گرے۔ لیکن6 یشوع بن نون اور کالب بن یفُنّہ
باقی دس جاسوسوں سے فرق تھے۔ پریشانی کے عالم میں
اُنہوں نے کپڑےاپنے پھاڑ کر جماعتپوری7 سے ملـکجس”کہا، میں سے گزرےہم جساور تفتیشکی
ہم نے کی وہ نہایت ہی اچھا ہے۔ 8 اگر رب ہم سے
خوش ہے تو وہ ضرور ہمیں ملـکاُس میں لے جائے
گا جس میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔ وہ ہمیں
ضرور دےملـکیہ گا۔ رب9 بغاوتسے مت کرنا۔
ملـکاُس کے ہنے ر والوں سے نہ ڈریں۔ ہم ہڑپاُنہیں
کر جائیں گے۔ اُن کی پناہ اُن سے جاتی رہی ہے جبکہ
ہمارےرب ساتھ ہے۔ چنانچہ اُن متسے “ڈریں۔

10 یہ سن پوریکر جماعت اُنہیں سنگسار کرنے کے
لئے تیار رباچانکلیکنہوئی۔ ملاقاتجلالکا کے
خیمے پر ظاہر ہوا، اور تمام اسرائیلیوں نے اُسے دیکھا۔
رب11 نے موسٰی سے کہا، یہ” لوگ مجھے تککب

حقیر جانیں گے؟ وہ کب تک مجھ پر ایمان رکھنے سے
انکار کریں گے اگرچہ مَیں نے اُن کے درمیان اِتنے
معجزے کئے ہیں؟ مَیں12 اُنہیں وبا سے مار ڈالوں گا اور
اُنہیں زمینرُوئے پر سے گا۔دوںمٹا اُن کی مَیںجگہ تجھ
ایکسے قوم بناؤں گا جو اُن سے بڑی اور طاقت ور ہو
“گی۔

لیکن13 موسٰی مصریپھر”کہا،سےربنے سنیہ
لیں !گے کیونکہ تُو نے اپنی قدرت سے اِن لوگوں کو
مصر سے نکال کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ مصری14 یہ
باشندوںکےکنعانبات بتائیںکو پہلےلوگیہگے۔ سے
ہیںچکےسن اِسربکہ قوم ساتھکے ہے، تجھےکہ
برُو رُو دیکھا جاتا کہہے، تیرا بادل اُن کے اوپر ٹھہرا رہتا
اورہے، کہ بادلوقتکےدنتُو میںستونکے راتاور
میںستونکےآگکو اِن آگےآگےکے 15ہے۔چلتا اگر
ایکتُو پوریاِسدم قوم تباہکو ڈالےکر تو باقی قومیں یہ
سن کہیںکر گی، 16 رب’ اِن لوگوں کو ملـکاُس میں
لے جانے کے قابل نہیں تھا جس کا وعدہ اُس نے اُن
قَسمسے کھا کر کیا اِسیتھا۔ لئے اُس اُنہیںنے یگستان ر
ہلاکمیں کر ‘دیا۔ اے17 ابرب، اپنی قدرت یوں
ظاہر کر جس طرح تُو نے فرمایا ہے۔ کیونکہ تُو نے
کہا، 18 تحملرب’ اور شفقت سے بھرپور ہے۔ وہ گناہ
اور نافرمانی معاف کرتا ہے، لیکن ایکہر کو اُس کی
مناسب سزا بھی دیتا ہے۔ جب والدین گناہ کریں تو اُن
کی اولاد کو بھی تیسری اور تکپشتچوتھی سزا کے
نتائج بھگتنے پڑیں ‘گے۔ 19 اِن لوگوں کا قصور اپنی عظیم
شفقت معافمطابقکے کر۔ اُنہیں اُس معافطرح کر
طرحجس تُو اُنہیں مصر سے نکلتے معافتکابوقت
کرتا رہا “ہے۔

جوابنےرب20 تیرے”دیا، کہنے پر مَیں اُنہیںنے
معاف کر دیا ہے۔ اِس21 کے باوجود حیاتمیری کی
قَسم میرےاور جلال کی قَسم جو پوری دنیا کو معمور
کرتا ہے، 22 اِن لوگوں میں سے کوئی بھی اُس ملـک
میں داخل نہیں ہو گا۔ اُنہوں نے میرا جلال میرےاور
ہیںدیکھےمعجزے مَیںجو مصرنے اور یگستان میںر
کر توبھیہیں۔دکھائے اُنہوں مجھےدفعہدسنے آزمایا
میریاور نہ 23سنی۔ اُن میں بھیایکسے ملـکاُس کو
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نہیں دیکھے جسگا کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اُن
باپکے دادا سے کیا جستھا۔ بھینے مجھے حقیر جانا
ہے وہ کبھی اُسے نہیں دیکھے گا۔ صرف24 میرا خادم
دلپورےوہہے۔فرقروحکیاُسہے۔مختلفکالب
میریسے پیروی کرتا ہے، اِس لئے مَیں اُسے ملـکاُس
میں لے جاؤں جسگا میں اُس نے سفر کیا ہے۔ اُس
کی میراثملـکاولاد میں پائے گی۔ لیکن25 فی الحال
عمالیقی اور کنعانی اُس کی وادیوں میں آباد رہیں گے۔
کلچنانچہ مُڑ واپسکر یگستانچلو۔ ر میں بحرِ ُلزم ق کی
طرف روانہ ہو “جاؤ۔

رب26 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، 27 یہ” شریر
جماعت میرےتککب خلاف بڑاتی بڑ رہے گی؟ اُن
کے شکوےگلے تکمجھ پہنچ گئے ہیں۔ 28 اِس لئے
اُنہیں بتاؤ، رب’ فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم،
تمہارےمَیں ساتھ وہی کچھ کروں گا جو تم میرےنے
منے سا کہا ہے۔ 29 تم اِس یگستان ر میں مر کر یہیں
پڑے رہو گے، ایکہر جو 20 سال یا اِس سے زائد کا
ہے، جو مردم شماری میں گنا گیا اور خلافمیرےجو
بڑایا۔ بڑ 30 گو مَیں نے ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی تھی کہ
مَیں تجھے اُس میں بساؤں گا تم میں سے کوئی بھی اُس
ملـک میں داخل نہیں ہو کالبصرفگا۔ بن یفُنّہ اور
یشوع بن نون داخل ہوں گے۔ 31 تم نے کہا تھا کہ
ہمارےدشمن بچوں لُوٹکو لیں گے۔ لیکن اُن ہی کو
مَیں اُس ملـک میں لے جاؤں گا جسے تم نے رد کیا
ہے۔ لیکن32 تم نہیںداخلخود تمہاریگے۔ہو لاشیں
اِس یگستان ر میں پڑی رہیں گی۔ تمہارے33 بچے 40
سال تک یہاں یگستان ر میں گلہ بان ہوں گے۔ اُنہیں
تمہاری بےوفائی کے سبب سے اُس وقت تک تکلیف
پڑےاُٹھانی تکجبگی تم میں شخصآخریسے مر نہ
گیا ہو۔ 34 تم چالیسنے دن کے دوران ملـکاُس کا
جائزہ لیا۔ اب تمہیں چالیس سال تک اپنے گناہوں کا
نتیجہ پڑےبھگتنا گا۔ تب تمہیں پتا چلے گا کہ اِس کا
مطلبکیا مخالفتتمہاریمَیںکہہے مَیں،35ہوں۔کرتا
رب نے یہ بات فرمائی ہے۔ ًمَیں یقینا یہ سب کچھ اُس
ساری شریر جماعت کے ساتھ کروں گا جس نے مل

مخالفتمیریکر کی اِسیہے۔ یگستان ر میں وہ ختم ہو
جائیں یہیںگے، مر جائیں “۔‘گے

آدمیوںجن36-37 کو موسٰی ملـکنے کا جائزہ لینے
کے لئے بھیجا ربتھا، ًاُنہیںنے مہلـکفورا وبا سے مار
ڈالا، کیونکہ اُن کے غلط افواہیں پھیلانے سے پوری
جماعت بڑبڑانے لـگی تھی۔ صرف38 یشوع بن نون اور
کالب بن یفُنّہ زندہ رہے۔

جب39 موسٰی نے رب کی یہ باتیں اسرائیلیوں کو
بتائیں تو وہ خوب ماتم کرنے لـگے۔ 40 اگلی صبح
سویرے وہ اُٹھے اور یہ کہتے ہوئے پہاڑیاونچے علاقے
کے لئے روانہ ہوئے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن
اب ہم حاضر ہیں اور اُس جگہ طرفکی جا رہے ہیں
جس کا ربذکر نے کیا ہے۔

لیکن41 موسٰی نے کہا، تم” ربکیوں خلافکی
ورزی کر رہے ہو؟ تم کامیاب نہیں ہو گے۔ 42 وہاں
نہ جاؤ، تمہارےربکیونکہ ساتھ نہیں ہے۔ تم دشمنوں
شکستہاتھوںکے کھاؤ گے، 43 وہاںکیونکہ عمالیقی
اور کنعانی تمہارا سامنا کریں گے۔ چونکہ تم نے اپنا منہ
رب سے پھیر لیا ہے اِس لئے تمہارےوہ ساتھ نہیں ہو
گا، اور دشمن تمہیں تلوار سے مار ڈالے “گا۔

44 توبھی وہ اپنے غرور میں جرأت کر کے اونچے
پہاڑی علاقے طرفکی بڑھے، حالانکہ نہ موسٰی اور نہ
عہد کے صندوق ہی نے خیمہ گاہ کو چھوڑا۔ 45 پھر
پہاڑیاُس میںعلاقے ہنے ر عمالیقیوالے اور کنعانی اُن
پر پڑےآن اور اُنہیں مارتے مارتے تکحُرمہ تتر بتر دیا۔کر

15
کنعان میں پیشقربانیاں کرنے کا یقہ طر

رب1 نے موسٰی سے کہا، اسرائیلیوں”2 کو بتانا کہ
جب تم ملـکاُس میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں دوں
گا 3-4 تو جلنے والی قربانیاں پیشیوں :کرنا
اگر تم اپنے گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ میں سے ایسی

پیشقربانی کرنا کیجسچاہو ربخوشبو پسندکو ہو
تو ساتھ ساتھ ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ بھی پیش کرو
ایکجو لٹر زیتون کے تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ اِس
میں فرقکوئی نہیں کہ یہ بھسم ہونے والی مَنتقربانی،
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کی قربانی، دلی خوشی کی قربانی یا کسی عید کی ہو۔قربانی
5 ہر بھیڑ پیشکو ایکوقتکرتے لٹر َمے بھی َمے

کی نذر کے طور پر پیش کرنا۔ جب6 مینڈھا قربان کیا
جائے تو 3 کلو گرام بہترین میدہ بھی ساتھ پیش کرنا
جو سوا لٹر تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ 7 سوا لٹر َمے بھی
َمے کی نذر کے طور پیشپر کی ایسیجائے۔ قربانی کی
ربخوشبو کو پسند آئے گی۔

8 اگر تُو رب کو بھسم ہونے والی قربانی، مَنت کی
قربانی یا سلامتی کی قربانی کے طور پر جوان بَیل پیش
کرنا چاہے 9 تو اُس کے ساتھ ساڑھے 4 کلو گرام بہترین
میدہ بھی پیش کرنا جو دو لٹر تیل کے ساتھ ملایا گیا
ہو۔ 10 دو لٹر َمے بھی َمے کی نذر کے طور پر پیش
کی جائے۔ ایسی قربانی کی خوشبو رب کو پسند ہے۔
11 لازم ہے کہ جب بھی کسی گائے، بَیل، بھیڑ،
مینڈھے، بکری بکرےیا کو چڑھایا جائے تو ایسا ہی کیا
جائے۔

12 ایکاگر سے زائد جانوروں کو قربان کرنا ہے تو
ایکہر کے لئے مقررہ غلہ اور َمے کی نذریں بھی ساتھ
پیشہی کی جائیں۔

13 لازم ہے کہ ہر دیسی اسرائیلی جلنے والی قربانیاں
پیش وقتکرتے ایسا پھرکرے۔ہی اُن کی ربخوشبو
کو پسند آئے گی۔ 14 یہ بھی لازم ہے کہ اسرائیل میں
عارضی یا مستقل طور پر ہنے ر والے پردیسی اِن اصولوں
مطابقکے اپنی قربانیاں چڑھائیں۔ پھر اُن کی ربخوشبو
کو پسند آئے گی۔ ملـِک15 کنعان میں ہنے ر والے تمام
لوگوں کے لئے ایکپابندیاں جیسی ہیں، خواہ وہ دیسی
ہوں یا پردیسی، کیربکیونکہ نظر تمہارےپردیسیمیں
برابر ہے۔ یہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لئے دائمی
اصول ہے۔ تمہارے16 اور تمہارے ساتھ ہنے ر والے
پردیسی کے لئے ایک شریعتہی “ہے۔

فصل کے لئے شکرگزاری کی قربانی
رب17 نے موسٰی سے کہا، 18 اسرائیلیوں” کو بتانا

جبکہ تم ملـکاُس میں داخل ہو میںجسگے مَیں
تمہیں لے جا رہا ہوں 19 اور وہاں کی پیداوار کھاؤ گے
تو پہلے اُس ایککا حصہ اُٹھانے والی قربانی کے طور
پر رب کو پیش کرنا۔ 20 فصل کے پہلے خالص آٹے
میں میرےسے لئے ایک روٹی بنا کر اُٹھانے والی قربانی

کے طور پیشپر کرو۔ وہ ہنے گا کی جگہ طرفکی سے
رب کے لئے اُٹھانے والی قربانی ہو گی۔ 21 اپنی فصل
خالصپہلےکے آٹے میں سے یہ پیشقربانی کیا کرو۔ یہ
اصول تکہمیشہ لاگو رہے۔

نادانستہ گناہوں کے لئے قربانیاں
22 ہو سکتا ہے کہ غیرارادی طور پر تم سے غلطی

ہوئی ہے اور تم نے اُن احکام پورےپر طور پر عمل نہیں
کیا جو رب موسٰی دےکو چکا ہے 23 یا جو وہ آنے
والی نسلوں دےکو گا۔ 24 اگر جماعت اِس بات سے
ناواقف تھی اور غیرارادی طور پر اُس سے غلطی ہوئی
تو پھر پوری جماعت ایک جوان بَیل بھسم ہونے والی
قربانی کے طور پر پیش کرے۔ ساتھ ہی وہ مقررہ غلہ
اور َمے کی نذریں بھی پیش کرے۔ اِس کی خوشبو
رب کو پسند ہو گی۔ اِس کے علاوہ جماعت گناہ کی
قربانی کے لئے ایک بکرا پیش کرے۔ 25 امام اسرائیل
جماعتپوریکی کا دےکفارہ تو اُنہیں معافی ملے گی،
کیونکہ اُن کا گناہ غیرارادی تھا اور اُنہوں نے رب کو
بھسم والیہونے قربانی اور گناہ پیشقربانیکی ہے۔کی
اسرائیلیوں26 جماعتپوریکی معافیسمیتپردیسیوںکو
ملے گی، کیونکہ گناہ غیرارادی تھا۔

27 اگر شخصایکصرف سے غیرارادی طور پر گناہ
ہوا ہو تو گناہ کی قربانی کے لئے یکایکوہ بکریسالہ
پیش کرے۔ 28 امام رب کے منے سا اُس شخص کا
کفارہ دے۔ جب کفارہ دے دیا گیا تو اُسے معافی
حاصل ہو گی۔ 29 یہی اصول پردیسی پر بھی لاگو ہے۔
اگر اُس سے غیرارادی طور پر گناہ ہوا ہو تو وہ معافی
حاصل کرنے کے لئے وہی کرےکچھ جو اسرائیلی کو
کرنا ہوتا ہے۔

دانستہ گناہوں کے لئے موتسزائے
لیکن30 اگر دیسیکوئی یا پردیسی جان بوجھ کر گناہ

کرتا ہے تو ربشخصایسا اہانتکی کرتا ہے، اِس لئے
لازم ہے کہ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔
اُس31 ربنے کا کلام حقیر جان کر اُس کے احکام
توڑ ڈالے ہیں، اِس لئے اُسے ضرور قوم میں سے مٹایا
جائے۔ وہ اپنے گناہ کا ذمہ دار “ہے۔

جب32 اسرائیلی یگستان ر میں سے گزر رہے تھے تو
ایک آدمی کو پکڑا گیا جو ہفتے یاںدنکے لـکڑ جمع کر رہا
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تھا۔ اُسےنےجنہوں33 پکڑا تھا وہ اُسے ہارونموسٰی، اور
جماعتپوری پاسکے آئے۔لے 34 معلومصافچونکہ
نہیں تھا اُسکہ ساتھکے کیا کِیا اِسجائے لئے اُنہوں نے
اُسے گرفتار کر لیا۔

35 ربپھر موسٰینے اِس”کہا،سے آدمی کو ضرور
دیموتسزائے جماعتپوریجائے۔ اُسے خیمہ گاہ
باہرکے لے جا کر “کرے۔سنگسار جماعتچنانچہ36
نے اُسے خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر سنگسار کیا،
ربطرحجس نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

احکام کی یاد دلانے والے پُھندنے
رب37 نے موسٰی سے کہا، 38 اسرائیلیوں” کو بتانا

کہ تم تمہارےاور بعد نسلیںکی لباساپنے کناروںکے پر
پُھندنے لگائیں۔ ہر ایکپُھندنا قرمزی ڈوری لباسسے
کے ساتھ لگا ہو۔ 39 اِن پُھندنوں کو دیکھ کر ربتمہیں
کے تمام احکام یاد رہیں گے اور تم اُن پر عمل کرو گے۔
پھر تم دلوںاپنے آنکھوںاور پیچھےکےخواہشوںغلطکی
نہیں پڑو گے بلـکہ زناکاری سے دُور رہو گے۔ 40 پھر تم
میرے احکام کو یاد کر کے اُن پر عمل کرو گے اور اپنے
منےکےخدا مُقّدسومخصوصسا گے۔رہو ربمَیں41
تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال لایا تاکہ تمہارا
خدا ہوں۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

16
قورح، داتن اور ابیرام سرکشیکی

ایک1-2 دن قورح بن اِضہار موسٰی خلافکے اُٹھا۔
لاویوہ قبیلےکے کا قِہاتی تھا۔ اُس روبنساتھکے کے
قبیلے کے تین آدمی تھے، اِلیاب کے بیٹے داتن اور ابیرام
اور اون بن پلت۔ اُن کے ساتھ 250 اَور آدمی بھی تھے
جو جماعت کے سردار اور اثر و رسوخ والے تھے، اور
کونسلجو کے لئے چنے گئے تھے۔ 3 ملوہ کر موسٰی اور
ہارون پاسکے آ کر کہنے لـگے، آپ” ہم سے یادتی ز
کر مُقّدسومخصوصجماعتپوریہیں۔رہے اورہے،
رب اُس درمیانکے ہے۔ تو آپپھر آپاپنے کیوںکو
رب جماعتکی بڑھسے کر سمجھتے “ہیں؟

4 یہ سن کر موسٰی منہ کے بل گرا۔ 5 پھر اُس نے
قورح اُساور ربصبحکل”کہا،سےساتھیوںتمامکے

کرےظاہر اُسکونکہگا بندہکا ومخصوصکوناور
مُقّدس اُسیہے۔ کو وہ پاساپنے گا۔دےآنے اے6
قورح، کل اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بخوردان لے کر
رب7 کے منے سا اُن انگارےمیں اور بخور جسڈالو۔
آدمی ربکو چنے گا مخصوصوہ مُقّدسو ہو ابگا۔
لاویتم خود یادتی ز کر رہے “ہو۔

8 موسٰی نے قورح سے بات جاری رکھی، اے”
لاوی کی اولاد، !سنو 9 کیا تمہاری نظر میں یہ کوئی
باتچھوٹی ہے ربکہ تمہیں اسرائیلی جماعت کے باقی
لوگوں الـگسے کر کے اپنے قریب لے آیا تاکہ تم رب
میںمقدِسکے جماعتاور کے منے ہوکھڑےسا کر اُن
کی خدمت کرو؟ 10 وہ تجھے اور تیرے ساتھی یوں لاو
کو اپنے قریب لایا ہے۔ لیکن اب تم امام کا عُہدہ
بھی اپنانا ہتے چا ہو۔ 11 اپنے ساتھیوں سے مل کر تُو نے
ہارون کی نہیں بلـکہ رب کی مخالفت کی ہے۔ کیونکہ
ہارون کون ہے کہ تم اُس خلافکے بڑاؤ؟ “بڑ

12 پھر موسٰی اِلیابنے کے بیٹوں داتن اور ابیرام کو
بُلایا۔ لیکن اُنہوں نے کہا، ہم” نہیں آئیں گے۔ آپ13
ایکہمیں ملـکایسے نکالسے لائے ہیں دودھجہاں
اور کثرتکیشہد تاکہہے یگستانہم ہلاکمیںر ہو
جائیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپابکیا ہم پر حکومت
بھی کرنا ہتے چا ہیں؟ آپنہ14 ہمیںنے ملـکایسے میں
میںجسپہنچایا دودھ اور شہد کثرتکی ہے، نہ ہمیں
کھیتوں اور انگور باغوںکے وارثکے بنایا ہے۔ آپکیا
آدمیوںاِن ڈالیںنکالآنکھیںکی ہمنہیں،گے؟ نہیںہرگز
آئیں “گے۔

تب15 موسٰی نہایت غصے ہوا۔ اُس نے رب سے
اُن”کہا، کی قربانی قبولکو نہ مَیںکر۔ ایکنے گدھا
تک اُن نہیںسے لیا، نہ مَیں نے اُن میں کسیسے سے بُرا
سلوک کیا “ہے۔

16 قورح سے اُس نے کہا، کل” تم اور تمہارے
ساتھی رب کے منے سا حاضر ہو جاؤ۔ ہارون بھی آئے
گا۔ 17 ہر ایک اپنا بخوردان لے کر اُسے رب کو
پیش “کرے۔ 18 چنانچہ ہر آدمی نے اپنا بخوردان
لے کر اُس میں انگارے اور بخور ڈال دیا۔ پھر سب
موسٰی اور ہارون کے ساتھ ملاقات کے خیمے کے
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دروازے ہوئے۔کھڑےپر قورح19 جماعتپورینے
دروازےکو پر موسٰی اور ہارون مقابلےکے میں جمع کیا
تھا۔
اچانک پوری جماعت پر رب کا جلال ظاہر ہوا۔

نےرب20 موسٰی اور ہارون سے کہا، جماعتاِس”21
الـگسے ہو جاؤ تاکہ مَیں ًاِسے ہلاکفورا کر “دوں۔
22 موسٰی اور ہارون منہ کے بل گرے اور بول الله،اے”اُٹھے، تُو تمام جانوں کا کیاہے۔خدا ایکغضبتیرا
آدمیہی گناہکے جماعتپوریسےسببکے پر پڑےآن
“گا؟

ربتب23 نے موسٰی سے کہا، 24 جماعت” کو بتا
دے کہ قورح، داتن اور ابیرام کے ڈیروں سے دُور ہو
“جاؤ۔ 25 موسٰی اُٹھ کر داتن اور ابیرام کے پاس گیا،
اور اسرائیل بزرگکے اُس کے پیچھے چلے۔ اُس26 نے
جماعت کو آگاہ کیا، اِن” شریروں کے خیموں سے دُور
ہو !جاؤ جو کچھ بھی اُن کے پاس ہے اُسے نہ چھوؤ،
ورنہ تم بھی اُن کے ساتھ تباہ ہو جاؤ گے جب وہ اپنے
گناہوں ہلاکباعثکے ہوں “گے۔ تب27 لوگباقی
قورح، داتن اور ابیرام کے ڈیروں سے دُور ہو گئے۔
داتن اور ابیرام اپنے بال بچوں سمیت اپنے خیموں

سے نکل کر باہر کھڑے تھے۔ 28 موسٰی نے اب”کہا، تمہیں پتا چلے گا کہ رب نے مجھے یہ سب کچھ
کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ مَیں اپنی نہیں بلـکہ اُس کی
مرضی پوری کر رہا ہوں۔ 29 اگر لوگیہ دوسروں کی
طرح موتطبعی مریں تو پھر رب نے مجھے نہیں بھیجا۔
لیکن30 رباگر ایسا کرےکام پہلےجو نہیںکبھی ہوا
اور زمین اپنا منہ کھول اُنہیںکر اور اُن کا پورا ہڑپمال
کر لے اور اُنہیں جیتے جی دےدفنا تو اِس مطلبکا ہو
گا کہ اِن آدمیوں ربنے کو حقیر جانا “ہے۔

31 باتیہ کہتے ہی اُن کے نیچے کی پھٹزمین گئی۔
اُس32 نے اپنا کھولمنہ اُنہیں،کر اُن خاندانوںکے کو،
قورح کے تمام لوگوں کو اور اُن کا سارا ہڑپسامان کر
لیا۔ 33 وہ اپنی پوری ملـکیت سمیت جیتے جی دفن ہو
گئے۔ زمین اُن کے اوپر واپس آ گئی۔ یوں اُنہیں جماعت
نکالاسے گیا اور 34گئے۔ہوہلاکوہ اُن سنچیخیںکی
کر اُن کے ارد گرد کھڑے تمام اسرائیلی بھاگ اُٹھے،
کیونکہ اُنہوں نے سوچا، ایسا” نہ ہو کہ زمین ہمیں بھی
نگل “لے۔

اُسی35 لمحے رب کی طرف آگسے اُتر آئی اور اُن
250 آدمیوں کو بھسم کر دیا جو بخور پیش کر رہے
تھے۔ 36 رب نے موسٰی سے کہا، 37 ہارون” امام
کے بیٹے اِلی عزر کو اطلاع دے کہ وہ بخوردانوں کو
راکھ میں سے نکال کر رکھے۔ اُن انگارےکے وہ دُور
پھینکے۔ بخوردانوں کو رکھنے کا سبب یہ ہے کہ اب
مخصوصوہ و مُقّدس ہیں۔ لوگ38 اُن آدمیوں کے یہ
بخوردان لے لیں جو اپنے گناہ کے باعث جاں بحق ہو
گئے۔ وہ اُنہیں کوٹ کر اُن سے چادریں بنائیں اور اُنہیں
جلنے والی قربانیوں کی قربان گاہ پر چڑھائیں۔ کیونکہ وہ
رب کو پیش کئے گئے ہیں، اِس لئے وہ مخصوص و
مُقّدس ہیں۔ یوں وہ اسرائیلیوں کے لئے ایک نشان رہیں
“گے۔

چنانچہ39 اِلی عزر امام پیتلنے کے یہ بخوردان جمع
کئے جو بھسم کئے ہوئے آدمیوں ربنے پیشکو کئے
تھے۔ پھر لوگوں کوٹاُنہیںنے کر اُن بنائیںچادریںسے
اور اُنہیں قربان گاہ پر چڑھا دیا۔ ہارون40 کچھسبنے
ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسٰی کی معرفت بتایا تھا۔
مقصد یہ تھا کہ بخوردان اسرائیلیوں کو یاد دلاتے رہیں
صرفکہ ہارون کی اولاد ہی ربکو کے منے سا آ کر
بخور جلانے اجازتکی ہے۔ اگر کوئی اَور کرےایسا
تو اُس کا قورححال اور اُس ساتھیوںکے کا سا ہو گا۔

41 اگلے دن اسرائیل کی پوری جماعت موسٰی اور
ہارون خلافکے بڑبڑانے لـگی۔ اُنہوں نے کہا، آپ”
نے رب کی قوم کو مار ڈالا “ہے۔ لیکن42 جب وہ
موسٰی اور ہارون مقابلےکے میں جمع ہوئے ملاقاتاور
کے خیمے کا رُخ کیا تو اچانک اُس پر بادل چھا گیا
اور رب کا جلال ظاہر ہوا۔ 43 پھر موسٰی اور ہارون
ملاقات کے خیمے کے منے سا آئے، 44 اور رب نے
موسٰی سے کہا، جماعتاِس”45 نکلسے جاؤ تاکہ مَیں
اِسے ً فورا ہلاک کر “دوں۔ یہ سن کر دونوں منہ کے
بل گرے۔ 46 موسٰی ہاروننے سے اپنا”کہا، بخوردان
لے کر اُس میں قربان گاہ انگارےکے اور بخور ڈالیں۔
پھر بھاگ کر جماعت کے پاس چلے جائیں تاکہ اُن کا
کفارہ دیں۔ جلدی کریں، کیونکہ رب کا غضب اُن پر
ٹوٹ پڑا ہے۔ وبا پھیلنے لـگی “ہے۔

47 ہارون نے ایسا ہی کیا۔ وہ دوڑ کر جماعت کے
بیچ میں گیا۔ لوگوں میں وبا شروع ہو چکی تھی، لیکن
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ہارون ربنے کو پیشبخور کر کے اُن کا کفارہ دیا۔
زندوںوہ48 اور مُردوں بیچکے میں کھڑا ہوا تو رُکوبا
گئی۔ 14,700توبھی49 افراد وبا مرسے اِسگئے۔ میں
وہ شامل نہیں ہیں قورحجو سببکے سے مر گئے تھے۔

وباجب50 رُک گئی تو ہارون موسٰی واپسپاسکے
آیا ملاقاتتکابجو خیمےکے دروازےکے پر تھا۔کھڑا

17
ہارون کی لاٹھی سے کونپلیں نکلتی ہیں

موسٰینےرب1 سے کہا، اسرائیلیوں”2 باتسے کر
کے اُن سے 12 لاٹھیاں منگوا لے، ہر قبیلے کے سردار
سے ایک لاٹھی۔ ہر لاٹھی پر اُس کے مالـک کا نام
لـکھنا۔ لاوی3 لاٹھیکی پر ہارون کا نام لـکھنا، کیونکہ
ہر قبیلے کے سردار کے لئے ایک لاٹھی ہو گی۔ 4 پھر اُن
ملاقاتکو میںخیمےکے عہد صندوقکے کے منے سا
میریجہاںرکھ تم آدمیجس5ہے۔ہوتیملاقاتسے
مَیںکو چننے لیا اُسہے لاٹھیکی پھوٹکونپلیںسے
نکلیں اسرائیلیوںخلافتمہارےمَیںطرحاِسگی۔ کی
بڑبڑاہٹ ختم کر دوں “گا۔

6 چنانچہ موسٰی نے اسرائیلیوں سے بات کی، اور
قبیلوں کے ہر سردار نے اُسے اپنی لاٹھی دی۔ اِن 12
لاٹھیوں میں ہارون کی لاٹھی بھی شامل تھی۔ 7 موسٰی
نے اُنہیں ملاقات کے خیمے میں عہد صندوقکے کے
منے سا رکھا۔ 8 اگلے دن جب وہ ملاقات کے خیمے
میں داخل ہوا تو اُس نے دیکھا لاویکہ قبیلےکے کے
لاٹھیکیہارونسردار نکلیپھوٹکونپلیںصرفنہسے
ہیں بلـکہ پھول اور پکے ہوئے بادام بھی لـگے ہیں۔

9 موسٰی تمام لاٹھیاں رب کے منے سا سے باہر لا کر
اسرائیلیوں پاسکے لے آیا، اور اُنہوں نے اُن کا معائنہ
کیا۔ پھر ہر ایک نے اپنی اپنی لاٹھی واپس لے لی۔
موسٰینےرب10 سے ہارون”کہا، لاٹھیکی عہد کے
صندوق کے منے سا رکھ دے۔ یہ باغی اسرائیلیوں کو
یاد دلائے گی کہ وہ اپنا بڑانا بڑ بند کریں، ہلاکورنہ ہو
جائیں “گے۔

11 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ 12 لیکن اسرائیلیوں نے
موسٰی سے کہا، ہائے،” ہم مر جائیں گے۔ ہائے، ہم
ہلاک ہو جائیں گے، ہم ہلاکسب ہو جائیں گے۔

13 رببھیجو مقدِسکے قریبکے آئے وہ مر جائے
گا۔ کیا سبہم ہلاکہی ہو جائیں “گے؟

18
اماموں اور یوں لاو کی ذمہ یاں دار

رب1 نے ہارون سے کہا، مقدِس” تیری، تیرے
بیٹوں اور لاوی کے قبیلے کی ذمہ داری ہے۔ اگر اِس
میں غلطیکوئی ہو جائے تو تم قصوروار ٹھہرو اِسیگے۔
طرح اماموں کی خدمت صرف تیری اور تیرے بیٹوں
کی ذمہ داری ہے۔ اگر اِس میں کوئی غلطی ہو جائے
تو تُو اور تیرے بیٹے قصوروار ٹھہریں گے۔ 2 اپنے قبیلے
لاوی کے باقی آدمیوں کو قریبمیرےبھی آنے دے۔
وہ تیرے ساتھ مل کر یوں حصہ لیں کہ وہ تیری اور
تیرے بیٹوں خدمتکی جبکریں تم خیمے کے منے سا
اپنی ذمہ یاں دار نبھاؤ گے۔ تیری3 خدمت اور خیمے
خدمتمیں اُن کی ذمہ داری لیکنہے۔ وہ خیمے کے
مخصوص و مُقّدس سامان اور قربان گاہ کے قریب نہ
جائیں، ورنہ نہ صرف وہ بلـکہ تُو بھی ہلاک ہو جائے
گا۔ 4 یوں وہ تیرے ساتھ مل کر ملاقات کے خیمے
پورےکے کام میں حصہ لیں۔ لیکن کسی اَور کو ایسا
کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف5 تُو تیرےاور بیٹے
مقدِس اور قربان گاہ کی دیکھ بھال کریں تاکہ میرا
غضب دوبارہ اسرائیلیوں پر نہ بھڑکے۔ 6 مَیں ہی نے
میںاسرائیلیوں بھائیوںتیرےسے یوںیعنی لاو کرچنکو
تحفےتجھے طورکے پر دیا لئےکےربوہہے۔ مخصوص
ہیں تاکہ کریں۔خدمتمیںخیمے صرفلیکن7 تُو اور
تیرے بیٹے امام خدمتکی سرانجام دیں۔ مَیں تمہیں امام
کا عُہدہ تحفے طورکے پر دیتا ہوں۔ کوئی اَور قربان گاہ
نزدیککےچیزوںمُقّدساور نہ آئے، ورنہ اُسے سزائے
دیموت “جائے۔

اماموں کا حصہ
رب8 نے ہارون سے کہا، مَیں” نے خود مقرر

کیا ہے کہ تمام اُٹھانے والی قربانیاں تیرا حصہ ہوں۔ یہ
تکہمیشہ قربانیوں میں سے تیرا تیریاور اولاد کا حصہ
ہیں۔ تمہیں9 مُقّدس ترین قربانیوں کا وہ حصہ ملنا ہے
جو نہیںجلایا جاتا۔ تجھےہاں، تیرےاور بیٹوں وہیکو
حصہ ملنا ہے، خواہ وہ مجھے غلہ کی نذریں، گناہ کی
قربانیاں یا قصور پیشقربانیاںکی کریں۔ مُقّدساُسے10
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جگہ پر اُسےمردہرکھانا۔ کھا کہرکھخیالہے۔سکتا
مخصوصوہ مُقّدسو ہے۔

مَیں11 نے مقرر کیا ہے تمامکہ ہلانے والی قربانیوں
کا اُٹھایا ہوا حصہ تیرا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لئے تیرے اور
تیرے بیٹے بیٹیوں کا حصہ تیرےہے۔ گھرانے کا ہر
فرد اُسے کھا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پاکوہ ہو۔
لوگجب12 رب کو اپنی فصلوں کا پہلا پھل پیش
کریں گے تو وہ تیرا ہی حصہ ہو گا۔ مَیں تجھے زیتون
کے تیل، نئی َمے اور اناج کا بہترین حصہ دیتا ہوں۔
13 فصلوں کا جو بھی پہلا پھل وہ رب پیشکو کریں
گے وہ تیرا ہی ہو تیرےگا۔ گھرانے کا پاکہر فرد
اُسے کھا سکتا ہے۔ 14 اسرائیل میں جو بھی چیز رب
لئےکے مخصوص مُقّدسو گئیکی تیریوہہے گی۔ہو
15 انسانہر اور حیوانہر کا جو ربپہلوٹھا پیشکو کیا
جاتا ہے وہ تیرا ہی لیکنہے۔ لازم ہے کہ تُو ہر انسان
اور ناپاکہر جانور کے پہلوٹھے کا فدیہ دے کر اُسے
چھڑائے۔

ایکوہجب16 ماہ ہیںکے تو اُن چاندیعوضکے
کے پانچ ِسکے دینا۔ ہر) ِسکے کا وزن مقدِس کے
باٹوں مطابقکے 11 گرام ۔(ہو لیکن17 گائےبَیلوں اور
یوں بھیڑبکر کے پہلے بچوں کا فدیہ یعنی معاوضہ نہ دینا۔
وہ مخصوص و مُقّدس ہیں۔ اُن کا خون قربان گاہ پر
چھڑک دینا اور اُن کی چربی جلا دینا۔ ایسی ربقربانی
کو پسند ہو گی۔ 18 اُن کا گوشت ویسے تمہارےہی
لئے جیسےہو، ہلانے والی قربانی کا سینہ اور راندہنی
تمہارےبھی لئے ہیں۔

مُقّدس19 قربانیوں میں سے تمام اُٹھانے والی قربانیاں
تیرا اور تیرے بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہیں۔ مَیں نے اُسے
ہمیشہ کے لئے تجھے دیا ہے۔ یہ نمک کا دائمی عہد
ہے جو مَیں تیرےنے اور تیری اولاد کے ساتھ قائم کیا
“ہے۔

یوں لاو کا حصہ
رب20 نے ہارون سے کہا، تُو” میراث میں زمین

نہیں پائے گا۔ اسرائیل میں تجھے کوئی حصہ نہیں دیا
جائے گا، کیونکہ اسرائیلیوں کے درمیان مَیں ہی تیرا
حصہ اور تیری میراث ہوں۔ 21 اپنی پیداوار کا جو
دسواں حصہ اسرائیلی مجھے دیتے ہیں وہ مَیں یوں لاو
کو دیتا ہوں۔ یہ اُن کی وراثت ہے، جو اُنہیں ملاقات

کے خیمے خدمتمیں کرنے کے بدلے میں ملتی ہے۔
اب22 سے اسرائیلی ملاقات کے خیمے کے قریب نہ
آئیں، ورنہ اُنہیں اپنی خطا کا برداشتنتیجہ پڑےکرنا گا
اور ہلاکوہ ہو جائیں گے۔ لاویصرف23 ملاقات
کے خیمے میں خدمت کریں۔ اگر اِس میں کوئی غلطی
ہو جائے تو وہی قصوروار ٹھہریں گے۔ یہ ایک دائمی
اصول اُنہیںہے۔ اسرائیل میراثمیں میں زمین نہیں ملے
گی۔ 24 کیونکہ مَیں نے اُنہیں وہی دسواں میراثحصہ
کے طور پر دیا ہے جو اسرائیلی مجھے اُٹھانے والی قربانی
کے طور پیشپر کرتے ہیں۔ اِس وجہ سے مَیں نے اُن
بارےکے میں کہا کہ اُنہیں باقی اسرائیلیوں کے ساتھ
میراث میں زمین نہیں ملے “گی۔

یوں لاو کا دسواں حصہ
رب25 نے موسٰی سے کہا، یوں”26 لاو کو بتانا کہ

تمہیں اسرائیلیوں کی پیداوار کا دسواں حصہ ملے گا۔
یہ رب طرفکی تمہاریسے وراثت ہو گی۔ لازم ہے
کہ تم اِس کا دسواں ربحصہ کو اُٹھانے والی قربانی
کے طور پر پیش کرو۔ تمہاری27 یہ قربانی نئے اناج یا
نئے انگور رسکے کی قربانی کے برابر قرار دی جائے
گی۔ اِس28 طرح تم بھی رب کو اسرائیلیوں کی پیداوار
دسویںکے میںحصے سے اُٹھانے والی پیشقربانی کرو
ربگے۔ کے لئے یہ قربانی ہارون امام کو دینا۔ 29 جو
تمہیںبھی ملا میںاُسہے اچھاسےسبسے مُقّدساور
حصہ رب کو دینا۔ جب30 تم اِس کا سب سے اچھا
پیشحصہ کرو گے تو اُسے نئے اناج یا نئے انگور کے
رس کی قربانی کے برابر قرار دیا جائے گا۔ 31 تم اپنے
گھرانوں سمیت اِس کا باقی حصہ کہیں بھی کھا سکتے
ہو، کیونکہ یہ ملاقات کے خیمے میں تمہاری خدمت
کا اجر ہے۔ 32 اگر تم پہلےنے اِس بہترینکا پیشحصہ
کیا ہو تو پھر اِسے کھانے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہو
گا۔ پھر اسرائیلیوں مخصوصکی مُقّدسو قربانیاں تم سے
ناپاک نہیں ہو جائیں گی اور تم نہیں مرو “گے۔

19
سرخ گائے کی راکھ

رب1 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، اسرائیلیوں”2
کو بتانا کہ رنگسرخپاستمہارےوہ جوانکی گائے
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لے کر آئیں۔ اُس نقصمیں نہ ہو اور اُس پر کبھی جوا
نہ رکھا گیا ہو۔ 3 تم اُسے اِلی عزر امام کو دینا جو اُسے
خیمے باہرکے وہاںجائے۔لے اُسے اُس موجودگیکی
میں ذبح کیا جائے۔ 4 پھر اِلی عزر امام اپنی اُنگلی اُسسے
کچھسےخونکے لے ملاقاتکر خیمےکے کے منے سا
والے حصے کی طرف چھڑکے۔ 5 اُس کی موجودگی
میں پوری کی پوری گائے کو جلایا جائے۔ اُس کی
کھال، گوشت، خون اور یوں انتڑ کا گوبر بھی جلایا
جائے۔ پھر6 وہ دیودار کی لـکڑی، زوفا رنگقرمزیاور
کا دھاگا لے اُسےکر ہوئیجلتی گائے پر پھینکے۔ اِس7
بعدکے وہ اپنے کپڑوں کو دھو کر نہا لے۔ پھر وہ خیمہ
گاہ میں آ سکتا لیکنہے ناپاکتکشام رہے گا۔

آدمیجس8 گائےنے کو جلایا بھیوہ اپنے کپڑوں
کو دھو کر نہا لے۔ وہ بھی ناپاکتکشام رہے گا۔

ایک9 دوسرا آدمی جو پاک ہے گائے کی راکھ
اکٹھی کر گاہخیمہکے پاککسیباہرکے جگہ ڈالپر
وہاںدے۔ اسرائیل جماعتکی اُسے ناپاکی دُور کرنے
کا پانی تیار کرنے کے لئے محفوظ رکھے۔ یہ گناہ سے
پاک کرنے کے لئے استعمال ہو گا۔ آدمیجس10 نے
راکھ اکٹھی کی ہے وہ بھی اپنے کپڑوں کو دھو لے۔
وہ بھی شام ناپاکتک رہے گا۔ یہ اسرائیلیوں اور اُن
کے درمیان ہنے ر والے پردیسیوں کے لئے دائمی ہو۔اصول

لاش چھونے پاکسے ہو جانے کا یقہ طر
11 جو بھی لاش چھوئے وہ سات دن تک ناپاک

تیسرے12گا۔رہے وہدنساتویںاور آپاپنے پر ناپاکی
دُور کرنے کا پانی چھڑک پاککر صاف ہو جائے۔
اِس کے بعد ہی پاکوہ ہو گا۔ لیکن اگر وہ اِن دونوں
دنوں میں آپاپنے پاکیوںکو کرےنہ ناپاکتو رہے
گا۔ 13 لاشبھیجو چھو کر آپاپنے پاکیوںکو نہیں
کرتا ربوہ کے مقدِس ناپاککو کرتا ہے۔ لازم ہے
کہ اُسے اسرائیل میں سے مٹایا جائے۔ چونکہ ناپاکی دُور
کرنے کا پانی اُس پر چھڑکا نہیں گیا اِس لئے ناپاکوہ
رہے گا۔

14 اگر کوئی ڈیرے میں مر جائے تو جو بھی اُس
وقت اُس میں موجود ہو یا داخل ہو جائے دنساتوہ
ناپاکتک رہے گا۔ 15 ہر کھلا برتن جو ڈھکنے سے

بند نہ کیا گیا ہو وہ ناپاکبھی ہو گا۔ اِسی16 طرح جو
کھلے میدان میں لاش چھوئے وہ بھی سات دن تک
ناپاک رہے گا، خواہ وہ تلوار سے یا موتطبعی مرا ہو۔
انسانجو کی ہڈیکوئی یا قبر چھوئے وہ دنساتبھی
ناپاکتک رہے گا۔

17 ناپاکی دُور کرنے کے لئے اُس سرخ رنگ کی
گائے کی راکھ میں سے کچھ لینا جو گناہ دُور کرنے
کے لئے جلائی گئی تھی۔ اُسے برتن میں ڈال کر تازہ
پانی میں ملانا۔ 18 پھر کوئی پاک آدمی کچھ زوفا لے
اور اُسے اِس پانی میں ڈبو کر مرے ہوئے شخص کے
خیمے، اُس سامانکے اور اُن لوگوں پر چھڑکے جو اُس
کے وہاںوقتمرتے اِسیتھے۔ طرح وہ پانی شخصاُس
پر بھی جسچھڑکے نے طبعی یا غیرطبعی مرےموت
شخصہوئے کو، کسی انسان کی ہڈی کو یا کوئی قبر
چھوئی ہو۔ پاک19 آدمی یہ پانی تیسرے اور ساتویں
ناپاکدن شخص پر چھڑکے۔ ساتویں دن وہ پاکاُسے
کرے۔ پاکجسے کیا جا رہا ہے وہ کپڑےاپنے دھو
کر نہا لے تو وہ اُسی پاکشام ہو گا۔

لیکن20 شخصناپاکجو آپاپنے نہیںپاککو کرتا
اُسے جماعت میں سے مٹانا ہے، کیونکہ اُس ربنے کا
ناپاکمقدِس کر دیا ناپاکیہے۔ دُور کرنے کا پانی اُس
پر نہیں چھڑکا گیا، اِس لئے ناپاکوہ رہا ہے۔ 21 یہ اُن
کے لئے دائمی اصول جسہے۔ آدمی نے ناپاکی دُور
کرنے کا پانی چھڑکا ہے وہ بھی کپڑےاپنے دھوئے۔
بلـکہ جس نے بھی یہ پانی چھوا ہے شام تک ناپاک
رہے گا۔ 22 ناپاکاور شخص جو بھی چیز چھوئے وہ
ناپاک ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلـکہ جو بعد میں یہ
ناپاک چیز چھوئے وہ بھی ناپاکتکشام رہے “گا۔

20
چٹان سے پانی

پہلے1 مہینے میں اسرائیل جماعتپوریکی دشِت صین
پہنچمیں میںقادسکر ہنے لـگی۔ر وہاں مریم وفاتنے
پائی اور وہیں اُسے دفنایا گیا۔

قادس2 میں پانی یابدست نہیں تھا، اِس لئے لوگ
موسٰی اور ہارون مقابلےکے میں جمع ہوئے۔ 3 وہ موسٰی
سے یہ کہہ کر جھگڑنے لـگے، کاش” ہم اپنے بھائیوں
کے ربساتھ کے منے سا مر گئے !ہوتے ربآپ4 کی
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جماعت کو کیوں اِس یگستان ر میں لے آئے؟ کیا اِس
لئے کہ ہم یہاں اپنے مویشیوں سمیت مر جائیں؟ آپ5
ہمیں مصر سے نکال کر ناخوشاِس گوار جگہ پر کیوں
یہاںہیں؟آئےلے نہ تو اناج، نہ انجـیر، انگور یا دستانار
یاب ہیں۔ پانی بھی نہیں “!ہے

6 موسٰی اور ہارون لوگوں کو چھوڑ ملاقاتکر کے
خیمے دروازےکے پر گئے اور منہ کے بل تبگرے۔
رب جلالکا اُن پر موسٰینےرب7ہوا۔ظاہر کہا،سے
عہد”8 صندوقکے کے منے پڑیسا لاٹھی پکڑ ہارونکر
جماعتساتھکے کو اکٹھا کر۔ اُن کے منے سا چٹان سے
بات کرو تو وہ اپنا پانی دے گی۔ یوں تُو چٹان میں سے
جماعت لئےکے نکالپانی اُنہیںکر اُن سمیتمویشیوںکے
پانی پلائے “گا۔

9 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے عہد کے صندوق
کے منے سا پڑی لاٹھی اُٹھائی 10 اور ہارون کے ساتھ
جماعت منےکےچٹانکو سا کیا۔اکٹھا موسٰی اُننے سے
کہا، بغاوتاے” کرنے والو، !سنو کیا ہم اِس چٹان
میں تمہارےسے لئے پانی “نکالیں؟ 11 اُس نے لاٹھی
کو اُٹھا کر چٹان کو دو مرتبہ مارا تو بہت سا پانی پھوٹ
جماعتنکلا۔ اور اُن مویشیوںکے خوبنے پانی پیا۔

ربلیکن12 نے موسٰی اور ہارون سے کہا، تمہارا”
مجھ پر اِتنا ایمان نہیں تھا قدوسیتمیریکہ اسرائیلیوںکو
کے منے سا قائم رکھتے۔ اِس لئے تم اِس جماعت کو اُس
ملـک میں نہیں لے جاؤ گے جو مَیں اُنہیں دوں “گا۔

یہ13 واقعہ مریبہ یعنی ‘جھگڑنا’ پانیکے پر ہوا۔ وہاں
اسرائیلیوں ربنے سے جھگڑا کیا، اور وہاں اُس نے اُن
پر ظاہر کیا کہ قدوسوہ ہے۔

ادوم اسرائیل کو گزرنے نہیں دیتا
قادس14 سے موسٰی نے ادوم کے بادشاہ کو اطلاع

بھیجی، آپ” کے بھائی اسرائیل کی طرف سے ایک
گزارش آپہے۔ کو اُن تمام مصیبتوں بارےکے میں
علم ہمجوہے پر پڑیآن ہیں۔ باپہمارے15 دادا مصر
گئے تھے اور وہاں بہتہم تکعرصے رہے۔ مصریوں
باپہمارےنے دادا لیکن16کیا۔سلوکبُراسےہماور
نےہمجب چلّا کیمنتسےربکر تو اُس ہمارینے
سنی اور فرشتہ بھیج کر ہمیں مصر سے نکال لایا۔ اب
ہم یہاں قادس شہر میں ہیں آپجو کی سرحد پر ہے۔

مہربانی17 کر ہمیںکے میںملـکاپنے دیں۔گزرنےسے
کھیتکسیہم یا انگور باغکے میں نہیں جائیں گے، نہ
کسی کنوئیں کا پانی پئیں گے۔ ہم شاہراہ پر ہی رہیں
آپگے۔ ملـککے میں سے گزرتے ہمہوئے اُس سے
نہ دائیں اور نہ طرفبائیں ہٹیں “گے۔

ادومیوںلیکن18 یہاں”دیا،جوابنے نہسے گزرنا،
ورنہ ہم نکل کر آپ سے لڑیں “گے۔ 19 اسرائیل نے
دوبارہ خبر بھیجی، ہم” شاہراہ پر ہتے ر ہوئے گزریں
گے۔ اگر ہمیں ہمارےیا جانوروں کو پانی ضرورتکی
ہوئی تو دےپیسے کر خرید لیں پیدلہمگے۔ ہی گزرنا
ہتے چا ہیں، اَور کچھ نہیں ہتے۔ “چا

20 لیکن ادومیوں نے دوبارہ انکار کیا۔ ساتھ ہی
اُنہوں اُننے لڑنےساتھکے لئےکے بڑیایک ورطاقتاور فوج بھیجی۔

21 چونکہ ادوم نے اُنہیں گزرنے اجازتکی نہ دی
اِس لئے اسرائیلی مُڑ دوسرےکر راستے چلےسے گئے۔

ہارون وفاتکی
اسرائیل22 کی پوری قادسجماعت سے روانہ ہو کر

ہور پہاڑ کے پاس پہنچی۔ 23 یہ پہاڑ ادوم کی سرحد
پر واقع تھا۔ وہاں رب نے موسٰی اور ہارون سے کہا،
24 ہارون” اب کوچ کر کے اپنے باپ دادا سے جا
ملے گا۔ وہ اُس ملـک میں داخل نہیں ہو گا جو مَیں
اسرائیلیوں کو دوں گا، کیونکہ تم دونوں نے مریبہ کے
پانی میرےپر حکم ورزیخلافکی کی۔ ہارون25 اور
اُس کے بیٹے اِلی عزر کو لے کر ہور پہاڑ پر چڑھ جا۔
ہارون26 کپڑےکے اُتار کر اُس کے بیٹے اِلی عزر کو
پہنا دینا۔ پھر ہارون کوچ کر کے باپاپنے دادا سے جا
ملے “گا۔

27 موسٰی نے ایسا ہی کیا ربجیسا نے کہا۔ تینوں
پوری جماعت کے دیکھتے دیکھتے ہور پہاڑ پر چڑھ گئے۔
28 موسٰی نے ہارون کپڑےکے اُتروا کر اُس کے بیٹے
اِلی عزر کو پہنا دیئے۔ پھر ہارون وہاں پہاڑ کی چوٹی پر
فوت ہوا، اور موسٰی اور اِلی عزر نیچے اُتر گئے۔ جب29
جماعتپوری کو معلوم ہوا کہ ہارون انتقال کر گیا ہے
سبتو نے تکدن30 اُس کے لئے ماتم کیا۔
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21
کنعانی ملـِک عراد پر فتح

نجبدشِت1 ملـککنعانیکے عراد کے بادشاہ کو
خبر ملی کہ اسرائیلی اتھارِم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
اُس نے اُن پر حملہ کیا اور ایککئی کو پکڑ کر قید کر
لیا۔ تب2 اسرائیلیوں نے رب کے منے سا مَنت مان کر
کہا، اگر” تُو ہمیں اُن پر دےفتح گا تو ہم اُنہیں اُن کے
شہروں سمیت تباہ کر دیں “گے۔ رب3 نے اُن کی سنی
اور کنعانیوں پر فتح بخشی۔ اسرائیلیوں نے اُنہیں اُن کے
سمیتشہروں پوری طرح تباہ کر دیا۔ اِس لئے اُس جگہ
کا نام حُرمہ یعنی تباہی پڑ گیا۔

پیتل سانپکا
4 ہور پہاڑ سے روانہ ہو کر وہ بحرِ ُلزم ق چلطرفکی

دیئے تاکہ ادوم ملـککے میں سے گزرنا نہ لیکنپڑے۔
چلتے لوگچلتے بےصبر ہو گئے۔ 5 ربوہ اور موسٰی کے
خلاف باتیں کرنے لـگے، آپ” ہمیں مصر سے نکال کر
یگستان ر میں مرنے کے لئے کیوں لے آئے ہیں؟ یہاں
نہ یابدستروٹی ہے نہ پانی۔ ہمیں اِس گھٹیا قسم کی
خوراک گھنسے آتی “ہے۔

تب6 رب نے اُن کے درمیان یلے زہر سانپ بھیج
دیئے جن کے کاٹنے بہتسے لوگسے مر گئے۔ 7 پھر
لوگ موسٰی کے پاس آئے۔ اُنہوں نے کہا، ہم” نے
رب اور آپ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے گناہ کیا۔
ہماری سفارش کریں کہ رب ہم سے سانپ دُور کر
“دے۔
موسٰی نے اُن کے لئے دعا کی 8 ربتو نے موسٰی سے

سانپایک”کہا، بنا کر اُسے کھمبے سے لٹکا دے۔ جو
بھی ڈسا گیا ہو وہ اُسے دیکھ کر بچ “گا۔جائے چنانچہ9
موسٰی نے پیتل ایککا سانپ بنایا اور کھمبا کھڑا کر
کے سانپ کو اُس سے لٹکا دیا۔ اور ایسا ہوا کہ جسے
بھی ڈسا گیا تھا وہ پیتل سانپکے پر نظر کر کے بچ گیا۔

موآب طرفکی سفر
10 اسرائیلی روانہ ہوئے اور اوبوت میں اپنے خیمے

لگائے۔ 11 پھر وہاں سے کوچ کر کے عیّے عباریم میں
ڈیرے ڈالے، اُس یگستان ر میں جو مشرق کی طرف
موآب کے منے سا ہے۔ 12 وہاں سے روانہ ہو کر وہ

وادٔی زِرد میں خیمہ زن ہوئے۔ جب13 وادٔی زِرد
سے روانہ ہوئے تو یائے در ارنون کے پرلے یعنی جنوبی
کنارے پر خیمہ زن ہوئے۔ یہ یا در یگستان ر میں ہے
اور یوں امور کے علاقے سے نکلتا ہے۔ یہ یوں امور اور
موآبیوں درمیانکے کی سرحد ہے۔ اِس14 کا کیرب’کتابذکر ‘جنگیں میں بھی واہیب”ہے، میںُسوفہجو یائےہے، ارنوندر وادیاںکی
اور15 وادیوں کا ڈھلانوہ جو عار تکشہر جاتا اورہے
موآب کی سرحد پر واقع “ہے۔

وہاں16 سے وہ بیر یعنی ‘کنواں’ پہنچے۔ یہ وہی بیر
ہے ربجہاں نے موسٰی سے کہا، لوگوں” کو اکٹھا
کر تو مَیں اُنہیں پانی دوں “گا۔ 17 اُس وقت اسرائیلیوں
نے گیتیہ !نکلپھوٹکنوئیں،اے”گایا، اُس گیتمیںبارےکے
گاؤ،

18 اُس کنوئیں بارےکے میں جسے سرداروں نے
جسےکھودا، قوم راہنماؤںکے نے عصائے شاہی اور
اپنی لاٹھیوں سے “کھودا۔
پھر وہ یگستان ر سے متّنہ کو گئے، 19 متّنہ سے نحلی

ایل کو اور نحلی ایل سے بامات کو۔ بامات20 سے وہ
موآبیوں کے علاقے کی اُس وادی میں پہنچے جو پِسگہ
پہاڑ کے دامن میں ہے۔ اِس پہاڑ کی چوٹی سے وادٔی
یردن کا جنوبی خوبیشیمونحصہ نظر آتا ہے۔

سیحون اور عوج شکستکی
21 اسرائیل نے یوں امور کے بادشاہ سیحون کو

اطلاع بھیجی، 22 ہمیں” اپنے ملـک میں سے گزرنے
دیں۔ ہم سیدھے سیدھے گزر جائیں گے۔ نہ ہم کوئی
کھیت یا انگور کا باغ چھیڑیں گے، نہ کسی کنوئیں
کا پانی پئیں گے۔ ہم آپ ملـککے میں سے سیدھے
گزرتے ہوئے شاہراہ پر ہی رہیں “گے۔ 23 لیکن
اُنہیںنےسیحون نہگزرنے دیا بلـکہ جمعفوجاپنی کےکر
اسرائیل سے لڑنے کے لئے یگستان ر میں چل یہضپڑا۔
پہنچ کر اُس نے اسرائیلیوں سے جنگ کی۔ 24 لیکن
اسرائیلیوں قتلاُسےنے کیا اور یائے ارنوندر کرلےسے
یائے در تکیبوق یعنی عمونیوں کی تکسرحد اُس کے
ملـک پر قبضہ لیا۔کر اِسوہ نہآگےسے کیونکہسکےجا
عمونیوں نے اپنی سرحد کی بندیحصار کر رکھی تھی۔
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25 اسرائیلی تمام اموری شہروں پر قبضہ کر کے اُن میں
ہنے ر لـگے۔ اُن میں حسبون اور اُس کے ارد گرد کی
آبادیاں شامل تھیں۔

26 حسبون اموری بادشاہ سیحون کا دار الحکومت
تھا۔ اُس موآبنے پچھلےکے بادشاہ سے لڑ کر اُس سے
یہ علاقہ یائے در تکارنون چھین لیا تھا۔ اِس27 واقعے
کا شاعریذکر میں یوں کیا گیا ہے،

حسبون” کے پاس آ کر اُسے از سرِ نو تعمیر کرو،
سیحون کے شہر کو از سرِ نو قائم کرو۔

حسبون28 آگسے نکلی، سیحون کے شہر سے شعلہ
بھڑکا۔ اُس موآبنے شہرکے عار جلاکو ارنوندیا، کی
بلندیوں کے مالـکوں کو بھسم کیا۔

اے29 موآب، تجھ کموساے!افسوسپر دیوتا کی
قوم، تُو ہلاک ہوئی ہے۔ کموس نے اپنے بیٹوں کو
اورمفرور بیٹیوںاپنی اموریکو قیدیکیسیحونبادشاہ
بنا دیا ہے۔

30 لیکن جب ہم نے یوں امور پر تیر چلائے تو
حسبون کا علاقہ تکدیبون برباد ہوا۔ ہم تکنُفحنے
سب کچھ تباہ کیا، وہ نُفح جس کا علاقہ میدبا تک
“ہے۔

31 یوں اسرائیل یوں امور کے ملـک میں آباد ہوا۔
وہاں32 سے موسٰی نے جاسوساپنے یعزیر شہر بھیجے۔
اموریبھیوہاں ہتے ر اسرائیلیوںتھے۔ نے یعزیر اور اُس
کے ارد گرد کے شہروں پر بھی قبضہ کیا اور وہاں کے
یوں امور کو نکال دیا۔

33 اِس کے بعد وہ مُڑ کر بسن طرفکی بڑھے۔ تب
بسن کا بادشاہ عوج اپنی تمام فوج لے کر اُن سے لڑنے
کے لئے شہر اِدرعی آیا۔ 34 اُس وقت رب نے موسٰی
سے کہا، عوج” سے نہ ڈرنا۔ مَیں اُسے، اُس کی تمام
فوج اور اُس تیرےملـککا حوالے کر چکا ہوں۔ اُس
کے ساتھ سلوکوہی کر جو تُو نے یوں امور کے بادشاہ
سیحون کے ساتھ کیا، جس کا دار الحکومت حسبون
“تھا۔ 35 اسرائیلیوں نے عوج، اُس کے بیٹوں اور تمام
فوج ہلاککو کر دیا۔ کوئی بھی نہ بچا۔ پھر اُنہوں نے
بسن ملـککے پر قبضہ کر لیا۔

22
بلق بلعام کو اسرائیل پر لعنت بھیجنے کے لئے بُلاتا

ہے
اِس1 بعدکے موآباسرائیلی پہنچمیںمیدانوںکے کر

یائے یردندر کنارےمشرقیکے پر یریحو کے منے آ منے سا
خیمہ زن ہوئے۔

2 موآب کے بادشاہ بلق بن صفور کو معلوم ہوا
کہ اسرائیلیوں نے یوں امور کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔
3 موآبیوں نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلی بہت یادہ ز
ہیں، اِس لئے اُن پر دہشت چھا گئی۔ 4 اُنہوں نے
مِدیانیوں کے بزرگوں سے بات کی، اب” یہ ہجوم اِس
ہمارےطرح ارد گرد کا چٹعلاقہ کر جائے جسگا
بَیلطرح میدان چٹگھاسکی کر جاتا “ہے۔

5 تب بلق نے اپنے قاصد فتور شہر کو بھیجے جو
یائے در فرات پر واقع تھا اور جہاں بلعام بن بعور اپنے
وطن میں رہتا تھا۔ قاصد اُسے بُلانے کے لئے اُس کے
پاس پہنچے اور اُسے بلق کا پیغام سنایا، ایک” قوم مصر
نکلسے آئی ہے جو رُوئے زمین پر چھا قریبمیرےکر
ہی آباد ہوئی ہے۔ اِس6 لئے آئیں اور اِن لوگوں پر لعنت
بھیجیں، کیونکہ وہ مجھ سے یادہ ز طاقت ور ہیں۔ پھر
مَیںشاید ملـککردےشکستاُنہیں سے بھگا سکوں۔
کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ جنہیں آپ برکت دیتے ہیں
اُنہیں برکت ملتی ہے اور جن لعنتآپپر بھیجتے ہیں اُن
پر لعنت آتی “ہے۔

7 یہ پیغام لے کر موآب اور مِدیان بزرگکے روانہ
ہوئے۔ اُن پاسکے انعام پیسےکے تھے۔ بلعام پاسکے
پہنچ کر اُنہوں نے اُسے بلق کا پیغام سنایا۔ 8 بلعام نے
کہا، رات” یہاں گزاریں۔ کل مَیں آپ کو بتا دوں گا
کہ رب اِس کے بارے میں کیا فرماتا “ہے۔ چنانچہ
موآبی سردار اُس پاسکے ٹھہر گئے۔

9 رات کے وقت الله بلعام پر ظاہر ہوا۔ اُس نے
پوچھا، یہ” آدمی کون ہیں تیرےجو پاس آئے “ہیں؟
بلعام10 موآب”دیا،جوابنے بادشاہکے بلق بن صفور
مجھےنے پیغام بھیجا ہے، 11 جو’ قوم مصر نکلسے آئی
ہے وہ رُوئے زمین پر چھا گئی ہے۔ اِس لئے آئیں اور
میرے لئے اُن لعنتپر بھیجیں۔ پھر مَیںشاید اُن سے لڑ کر
اُنہیں بھگا دینے میں کامیاب ہو “۔‘جاؤں رب12 نے
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بلعام سے کہا، اُن” کے ساتھ نہ جانا۔ تجھے اُن پر لعنت
بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اُن پر میری “ہے۔برکت

13 اگلی صبح بلعام جاگ اُٹھا تو اُس نے بلق کے
سرداروں سے کہا، اپنے” وطن واپس چلے جائیں،
ربکیونکہ نے مجھے آپ کے ساتھ جانے اجازتکی
نہیں “دی۔ 14 چنانچہ موآبی سردار خالی ہاتھ بلق کے
پاس واپس آئے۔ اُنہوں نے کہا، بلعام” ہمارے ساتھ
آنے سے انکار کرتا “ہے۔ تب15 بلق نے اَور سردار
بھیجے جو پہلے والوں کی نسبت تعداد اور عُہدے کے
لحاظ سے یادہ ز تھے۔ 16 وہ بلعام پاسکے جا کر کہنے
لـگے، بلق” بن صفور کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات آپ
پاسمیرےکو آنے سے نہ روکے، 17 کیونکہ مَیں آپ
کو بڑا انعام دوں آپگا۔ جو بھی کہیں گے مَیں کرنے
کے لئے تیار ہوں۔ آئیں تو سہی میرےاور لئے اُن لوگوں
پر لعنت “بھیجیں۔

لیکن18 بلعام جوابنے دیا، اگر” بلق اپنے محل کو
چاندی اور سونے سے بھر کر بھی توبھیدےمجھے مَیں
اپنےرب فرمانکےخدا نہیںورزیخلافکی کر سکتا،
باتخواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ دوسرےآپ19 سرداروں
کی راتطرح یہاں گزاریں۔ اِتنے میں مَیں معلوم کروں
گا مجھےربکہ مزید کیا کچھ بتاتا “ہے۔

20 اُس رات الله بلعام پر ظاہر ہوا اور کہا، چونکہ”
یہ آدمی تجھے بُلانے آئے ہیں اِس لئے اُن کے ساتھ چلا
کچھوہیصرفلیکنجا۔ کرنا بتاؤںتجھےمَیںجو “گا۔

بلعام کی گدھی
صبح21 کو بلعام نے اُٹھ کر اپنی گدھی پر ین زِ کسا

اور سرداروںموآبی پڑا۔چلساتھکے لیکن22 نہایتالله
غصے ہوا کہ وہ جا رہا اِسہے، لئے اُس کا فرشتہ اُس
کا مقابلہ کرنے کے لئے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ بلعام
اپنی گدھی پر سوار تھا اور اُس کے دو نوکر اُس کے ساتھ
چل رہے تھے۔ جب23 گدھی نے دیکھا کہ رب کا
فرشتہ اپنے ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے راستے میں کھڑا
ہے تو وہ راستے ہٹسے کھیتکر میں چلنے لـگی۔ بلعام
اُسے مارتے مارتے راستے واپسپر لے آیا۔

پھر24 وہ انگور باغوںدوکے درمیانکے گزرنےسے
لـگے۔ راستہ تنگ تھا، کیونکہ وہ دونوں طرف باغوں

کی چاردیواری سے بند تھا۔ اب رب کا فرشتہ وہاں
کھڑا ہوا۔ گدھی25 یہ دیکھ کر چاردیواری کے ساتھ
ساتھ چلنے لـگی، اور بلعام کا پاؤں کچلا گیا۔ اُس نے اُسے
دوبارہ مارا۔

رب26 کا فرشتہ آگے نکلا اور تیسری مرتبہ راستے
میں کھڑا ہو گیا۔ اب راستے سے ہٹ جانے کی کوئی
گنجائش نہیں تھی، نہ دائیں طرف اور نہ بائیں طرف۔
ربنےگدھیجب27 فرشتہکا دیکھا تو لیٹوہ گئی۔
بلعام کو غصہ آ گیا، اور اُس نے اُسے اپنی لاٹھی سے
خوب مارا۔

تب28 رب نے گدھی کو لنے بو دیا، اور اُس نے
بلعام سے کہا، مَیں” نے آپ سے کیا غلط سلوک کیا
ہے کہ آپ مجھے اب تیسری دفعہ پیٹ رہے “ہیں؟
29 بلعام نے جواب دیا، تُو” نے مجھے بےوقوف بنایا
میرےکاش!ہے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو مَیں ابھی تجھے
ذبح کر “!دیتا بلعامنےگدھی30 سے کیا”کہا، آپمَیں
کی گدھی نہیں ہوں جس پر آپ آج تک سوار ہوتے
رہے ہیں؟ کیا مجھے کبھی ایسا کرنے عادتکی “تھی؟
اُس نے کہا، “نہیں۔”

31 پھر رب نے بلعام کی آنکھیں کھولیں اور اُس نے
رب کے فرشتے کو دیکھا جو اب تک ہاتھ میں تلوار
تھامے ہوئے راستے میں کھڑا تھا۔ بلعام نے منہ کے بل
گر کر سجدہ کیا۔ رب32 کے فرشتے نے پوچھا، تُو” نے
تین بار اپنی گدھی کو کیوں پیٹا؟ تیرےمَیں مقابلے میں
آیا ہوں، طرفجسکیونکہ تُو بڑھ رہا اُسہے کا انجام
بُرا ہے۔ تینگدھی33 مرتبہ مجھے دیکھ طرفمیریکر
ہٹسے گئی۔ اگر وہ نہ ہٹتی تو تُو اِس ہلاکوقت ہو
گیا ہوتا اگرچہ مَیں گدھی کو چھوڑ “دیتا۔

34 بلعام ربنے کے فرشتے سے کہا، مَیں” نے گناہ
کیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تُو میرے مقابلے میں
راستے میں کھڑا ہے۔ لیکن اگر میرا سفر تجھے بُرا لـگے
تو مَیں اب واپس چلا جاؤں “گا۔ رب35 کے فرشتے
نے کہا، اِن” آدمیوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ۔
لیکن صرف وہی کچھ کہنا جو مَیں تجھے بتاؤں “گا۔
چنانچہ بلعام نے بلق کے سرداروں کے ساتھ اپنا سفر
جاری رکھا۔

بلقجب36 کو خبر ملی کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اُس
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ملنےسے لئےکے موآب اُسکے تکشہر گیا کیموآبجو
سرحد یائے در ارنون پر واقع ہے۔ اُس37 نے بلعام سے
مَیںکیا”کہا، تھیبھیجینہیںاطلاعکوآپنے آپکہ
ضرور آئیں؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ کیا آپ نے سوچا کہ
مَیں آپ مناسبکو انعام دےنہیں پاؤں “گا؟ 38 بلعام
جوابنے دیا، بہر” ابحال مَیں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن
صرفمَیں وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو الله پہلےنے ہی
میرے منہ میں ڈال دیا “ہے۔

پھر39 بلعام بلق ساتھکے یَت گیا۔حصاتقِر وہاں40
بلق نے گائےبَیل اور یاں بکر بھیڑ قربان کر کے اُن کے
گوشت میں سے بلعام اور اُس کے ساتھ والے سرداروں
دےکو دیا۔ 41 اگلی صبح بلق بلعام کو ساتھ لے کر
ایک اونچی جگہ پر چڑھ جسگیا کا باموتنام بعل تھا۔
وہاں سے اسرائیلی خیمہ گاہ کا کنارہ نظر آتا تھا۔

23
بلعام کی برکتپہلی

1 بلعام نے کہا، یہاں” میرے لئے سات قربان
گاہیں بنائیں۔ ساتھ میرےساتھ لئے بَیلسات ساتاور
مینڈھے تیار کر “رکھیں۔ 2 بلق نے ایسا ہی کیا، اور
دونوں نے مل کر ہر قربان گاہ پر ایک بَیل اور ایک
مینڈھا چڑھایا۔ 3 پھر بلعام نے بلق سے کہا، یہاں” اپنی
قربانی پاسکے کھڑے رہیں۔ مَیں کچھ فاصلے پر جاتا
ہوں، شاید رب مجھ سے ملنے آئے۔ جو کچھ وہ مجھ پر
کرےظاہر آپمَیں کو بتا دوں “گا۔
یہ کہہ کر ایکوہ اونچے مقام پر چلا گیا جو یالی ہر

بالکلسے محروم تھا۔ وہاں4 الله بلعام ملا۔سے بلعام نے
کہا، مَیں” ساتنے قربان گاہیں تیار کر کے ہر قربان
گاہ پر ایک بَیل اور ایک مینڈھا قربان کیا “ہے۔ تب5
رب نے اُسے بلق کے لئے پیغام دیا اور کہا، بلق” کے
پاس واپس جا اور اُسے یہ پیغام “سنا۔ 6 بلعام بلق کے
واپسپاس آیا تکابجو موآبی سرداروں ساتھکے اپنی
قربانی پاسکے کھڑا تھا۔ بلعام7 بول اُٹھا،

بلق” مجھے اَرام سے یہاں لایا ہے، موآبی بادشاہ نے
مجھے مشرقی پہاڑوں سے بُلا کر کہا، آؤ،’ یعقوب پر
میرے لئے لعنت بھیجو۔ آؤ، اسرائیل کو بددعا ‘دو۔

کسمَیں8 طرح اُن پر لعنت بھیجوں جن پر الله نے
لعنت نہیں بھیجی؟ مَیں کس طرح اُنہیں بددعا دوں
ربجنہیں نے بددعا نہیں دی؟

9 مَیں اُنہیں چٹانوں کی چوٹی سے دیکھتا ہوں،
یوں پہاڑ اُنسے کا مشاہدہ واقعیہوں۔کرتا ایسیایکیہ
قوم ہے جو دوسروں الـگسے رہتی ہے۔ یہ اپنے آپ
دوسریکو قوموں سے ممتاز سمجھتی ہے۔

یعقوبکون10 کی اولاد کو گن سکتا ہے جو گرد
کی مانند بےشمار ہے۔ کون اسرائیلیوں کا چوتھا حصہ
بھی گن سکتا کرےربہے؟ راستمَیںکہ بازوں کی
موت مروں، کہ میرا انجام اُن انجامکے جیسا اچھا “ہو۔

بلق11 نے بلعام سے کہا، آپ” میرےنے ساتھ کیا
کِیا آپمَیںہے؟ کو اپنے دشمنوں لعنتپر بھیجنے کے لئے
لایا اور آپ نے اُنہیں اچھی خاصی برکت دی “ہے۔
بلعام12 جوابنے کیا”دیا، لازم نہیں مَیںکہ وہی کچھ
بولوں ربجو نے بتانے کو کہا “ہے؟

بلعام برکتدوسریکی
13 پھر بلق نے اُس سے کہا، آئیں،” ہم ایک اَور

جگہ جائیں جہاں آپسے اسرائیلی قوم کو دیکھ سکیں
گے، گو اُن کی خیمہ گاہ صرفکا کنارہ ہی نظر آئے
گا۔ آپ سب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہیں سے اُن
میرےپر لئے لعنت “بھیجیں۔ 14 یہ کہہ کر وہ اُس کے
ساتھ پِسگہ کی چوٹی پر چڑھ پہرےکر داروں میدانکے
تک پہنچ گیا۔ وہاں بھی اُس نے سات قربان گاہیں
بنا کر ہر ایک پر ایک بَیل اور ایک مینڈھا قربان کیا۔
بلعام15 بلقنے سے یہاں”کہا، اپنی قربان گاہ پاسکے
کھڑے رہیں۔ مَیں کچھ فاصلے پر جا کر رب سے ملوں
“گا۔

بلعامرب16 اُسملا۔سے بلقاُسےنے لئےکے پیغام
دیا اور کہا، بلق” پاسکے واپس جا اور اُسے یہ پیغام
سنا “دے۔ 17 وہ واپس چلا گیا۔ بلق اب تک اپنے
سرداروں کے ساتھ اپنی قربانی پاسکے کھڑا تھا۔ اُس
نے اُس سے پوچھا، رب” نے کیا “کہا؟ 18 بلعام نے
بلق،اے”کہا، اُٹھو میریبیٹے،کےصفوراےسنو۔اور
بات پر غور کرو۔

19 الله آدمی نہیں جھوٹجو بولتا ہے۔ وہ انسان نہیں
جو کوئی فیصلہ کر کے بعد میں پچھتائے۔ کیا وہ کبھی
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اپنی بات پر عمل نہیں کرتا؟ کیا وہ کبھی اپنی بات پوری
نہیں کرتا؟

برکتمجھے20 دینے کو کہا گیا اُسہے۔ برکتنے
دی ہے اور مَیں روکبرکتیہ نہیں سکتا۔

21 یعقوب کے گھرانے میں خرابی نظر نہیں آتی،
اسرائیل میں دُکھ دکھائی نہیں دیتا۔ رب اُس کا خدا
اُس ساتھکے اورہے، قوم بادشاہ نعرےمیںخوشیکی
لگاتی ہے۔

22 الله اُنہیں مصر سے نکال لایا، اور اُنہیں جنگلی بَیل
طاقتکی حاصل ہے۔

یعقوب23 کے گھرانے جادوگریخلافکے ناکام
اسرائیلہے، غیبخلافکے دانی بےفائدہ ابہے۔
یعقوب کے گھرانے سے کہا جائے گا، الله’ نے کیسا
کام کیا ‘!ہے

24 اسرائیلی قوم شیرنی کی طرح اُٹھتی اور ببر شیر کی
کھڑیطرح وہتکجبہے۔جاتیہو اپنا شکار نہ کھا
لے وہ آرام نہیں تکجبکرتا، مارےوہ لوگوںہوئے
کا خون نہ پی لے وہ نہیں “لیٹتا۔

سنیہ25 بلقکر آپاگر”کہا،نے اُن لعنتپر بھیجنے
انکارسے کریں، کم از برکتاُنہیںکم تو نہ “دیں۔ بلعام26
جوابنے دیا، کیا” مَیں آپنے نہیںکو بتایا تھا کہ جو
کچھ رببھی کہے گا مَیں وہی کروں “گا؟

بلعام برکتتیسریکی
تب27 بلق نے بلعام سے کہا، آئیں،” مَیں آپ کو

ایک اَور جگہ لے جاؤں۔ شاید الله راضی ہو جائے کہ
میرےآپ لئے اُنسےوہاں لعنتپر اُسوہ28“بھیجیں۔
کے ساتھ فغور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اُس کی چوٹی سے یردن
کی وادی کا جنوبی حصہ یشیمون دکھائی دیا۔ 29 بلعام
نے اُس سے کہا، میرے” لئے ساتیہاں قربان گاہیں
بنا کر سات بَیل اور سات مینڈھے تیار کر “رکھیں۔
بلق30 نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے ایکہر قربان گاہ پر
ایک بَیل ایکاور مینڈھا قربان کیا۔

24
اب1 بلعام کو اِس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ رب

پسندکو اسرائیلیوںمَیںکہہے برکتکو اِسدوں۔ لئے
اُس نے اِس مرتبہ پہلے کی طرح جادوگری کا یقہ طر
استعمال نہ کیا بلـکہ سیدھا یگستان ر کی طرف رُخ کیا

جہاں2 اسرائیل اپنے اپنے قبیلوں کی ترتیب سے خیمہ
زن تھا۔ یہ دیکھ کر الله روحکا اُس پر نازل ہوا، اور3 وہ
بول بلعام”اُٹھا، بن بعور کا پیغام سنو، اُس کے پیغام پر غور کرو
صافصافجو دیکھتا ہے،

4 اُس کا پیغام جو الله کی باتیں سن لیتا ہے، قادرِ
کیمطلق یا رو دیکھکو لیتا زمیناورہے پر گر پوشیدہکر
باتیں دیکھتا ہے۔

اے5 تیرےیعقوب، خیمے کتنے شاندار !ہیں اے
تیرےاسرائیل، گھر کتنے اچھے !ہیں

6 وہ دُور تک پھیلی ہوئی وادیوں کی مانند، نہر کے
کنارے لـگے باغوں کی مانند، رب کے لگائے ہوئے
عود مانند،کیدرختوںکے پانی لـگےکنارےکے دیودار
درختوںکے کی مانند ہیں۔

7 اُن کی بالٹیوں سے پانی چھلکتا رہے گا، اُن کے بیج
کثرتکو کا پانی ملے گا۔ اُن کا بادشاہ اجاج سے یادہ ز
طاقت ور ہو گا، اور اُن سلطنتکی سرفراز ہو گی۔

8 الله اُنہیں مصر سے نکال لایا، اور اُنہیں جنگلی بَیل
کی سی طاقت حاصل ہے۔ وہ مخالف قوموں کو ہڑپ
کر کے اُن کی ہڈیاں ُچور ُچور کر دیتے ہیں، وہ اپنے تیر
چلا کر اُنہیں مار لتے ڈا ہیں۔

9 اسرائیل ببر شیر یا شیرنی کی مانند ہے۔ جب وہ
دبک کر بیٹھ جائے تو کوئی بھی اُسے چھیڑنے کی
جرأت نہیں کرتا۔ دےبرکتتجھےجو برکتاُسے ملے،
اور جو تجھ لعنتپر بھیجے اُس پر لعنت “آئے۔

10 یہ سن کر بلق آپے سے باہر ہوا۔ اُس نے تالی بجا
کر اپنی حقارت کا اظہار کیا اور کہا، مَیں” نے تجھے
اِس لئے بُلایا تھا کہ تُو میرے دشمنوں پر لعنت بھیجے۔
اب تُو نے اُنہیں تینوں بار برکت ہی دی ہے۔ اب11
دفع ہو !جا اپنے گھر واپس بھاگ !جا مَیں نے کہا
تھا کہ بڑا انعام دوں گا۔ ربلیکن تجھےنے انعام پانے
روکسے دیا “ہے۔

12 بلعام نے جواب دیا، کیا” مَیں نے اُن لوگوں کو
آپجنہیں مجھےنے بُلانے کے لئے بھیجا تھا نہیں بتایا تھا
13 کہ اگر بلق اپنے محل کو چاندی اور سونے سے بھر
کر بھی دےدےمجھے توبھی مَیں رب کی باتکسی
خلافکی ورزی نہیں کر سکتا، خواہ میری نیت اچھی
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ہو یا بُری۔ صرفمَیں وہ کچھ کر سکتا ہوں جو الله فرماتا
ہے۔ اب14 مَیں اپنے واپسوطن چلا جاتا ہوں۔ لیکن
پہلے مَیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخرکار یہ قوم آپ کی
قوم کے ساتھ کیا کرےکچھ “گی۔

بلعام کی برکتچوتھی
15 وہ بول بلعام”اُٹھا، بن بعور کا پیغام سنو، اُس کا پیغام صافجو

صاف دیکھتا ہے،
اُس16 کا پیغام جو الله کی باتیں سن لیتا اور الله کیتعالیٰ مرضی کو جانتا ہے، جو قادرِ مطلق کی یا رو کو

دیکھ لیتا اور زمین پر گر کر پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے۔
جسے17 مَیں دیکھ رہا ہوں وہ اِس وقت نہیں ہے۔

جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ قریب نہیں یعقوبہے۔ کے
گھرانے سے ستارہ نکلے گا، اور اسرائیل سے عصائے
شاہی اُٹھے گا جو موآب کے ماتھوں اور سیت کے تمام
بیٹوں کی یوں کھوپڑ کرےپاشپاشکو گا۔

18 ادوم اُس کے قبضے میں آئے گا، اُس کا دشمن
سعیر اُس کی ملـکیت بنے گا جبکہ اسرائیل کی طاقت
بڑھتی جائے گی۔

یعقوب19 کے گھرانے ایکسے حکمران نکلے گا
جو شہر بچےکے ہوؤں ہلاککو دےکر “گا۔

بلعام آخریکے پیغام
20 پھر بلعام عمالیقنے کو دیکھا اور عمالیق”کہا، قوموں میں اّول تھا، لیکن آخرکار وہ ختم ہو

جائے “گا۔
21 پھر اُس قینیوںنے کو دیکھا اور تیری”کہا، سکونت گاہ مستحکم ہے، تیرا چٹان میں بنا

مضبوطگھونسلا ہے۔
لیکن22 تُو تباہ ہو جائے گا جب اسور تجھے گرفتار

کرے “گا۔
ایک23 اَور دفعہ اُس باتنے ہائے،”کی، کون زندہ رہ سکتا جبہے الله کرےیوں

گا؟
24 ِکتّیم بحریسےساحلکے آئیںجہاز گے اسورجو

اور عِبر ذلیلکو کریں لیکنگے، وہ ہلاکبھیخود ہو
جائیں “گے۔

25 پھر بلعام اُٹھ کر اپنے واپسگھر چلا گیا۔ بلق بھی
وہاں سے چلا گیا۔

25
موآب اسرائیلیوں آزمائشکی کرتا ہے

جب1 اسرائیلی ِشّطیم میں رہ رہے تھے تو اسرائیلی
مرد موآبی عورتوں سے زناکاری کرنے لـگے۔ 2 یہ ایسا
ہوا کہ موآبی عورتیں اپنے دیوتاؤں کو قربانیاں پیش
کرتے وقت اسرائیلیوں کو شریک ہونے کی دعوت
دینے لـگیں۔ اسرائیلی دعوت قبول کر کے قربانیوں سے
دیوتاؤںاورکھانے سجدہکو لـگے۔کرنے یقےاِس3 طر
سے اسرائیلی موآبی دیوتا بنام بعل فغور کی پوجا کرنے
لـگے، اور رب کا غضب اُن پر آن پڑا۔ 4 اُس نے موسٰی
سے کہا، اِس” قوم کے تمام راہنماؤں کو موتسزائے
منےکےربمیںروشنیکیسورجکردے سا لٹکا، ورنہ
رب کا اسرائیلیوں پر غضبسے نہیں ٹلے “گا۔ 5 چنانچہ
موسٰی اسرائیلنے قاضیوںکے سے کہا، لازم” ہے کہ
میںتم ایکہرسے اپنے اُن آدمیوں دےمارسےجانکو
بعلجو فغور دیوتا کی پوجا شریکمیں ہوئے “ہیں۔

6 موسٰی اور اسرائیل کی پوری جماعت ملاقات کے
خیمے دروازےکے پر جمع ہو کر رونے لـگے۔ اتفاق
ایکوقتاُسیسے آدمی وہاں سے گزرا ایکجو مِدیانی
اپنےکوعورت جالےگھر دیکھیہ7تھا۔رہا ہارونکر
کا پوتا فینحاس بن اِلی عزر جماعت سے نکلا اور نیزہ پکڑ
کر 8 اُس اسرائیلی کے پیچھے چل پڑا۔ وہ عورت سمیت
اپنے خیمے میں داخل ہوا تو فینحاس نے اُن کے پیچھے
پیچھے جا کر نیزہ اِتنے زور سے مارا کہ وہ دونوں میں سے
گیا۔گزر وقتاُس وبا پھیلنے لـگی تھی، فینحاسلیکن کے
اِس عمل سے وہ رُک گئی۔ توبھی9 24,000 افراد مر
چکے تھے۔

رب10 نے موسٰی سے کہا، 11 ہارون” کے پوتے
فینحاس بن اِلی عزر نے اسرائیلیوں پر میرا غصہ ٹھنڈا
کر دیا ہے۔ میری غیرت اپنا کر وہ اسرائیل میں دیگر
معبودوں کی پوجا برداشتکو نہ اِسسکا۔کر لئے میری
غیرت نے اسرائیلیوں نیستکو و نابود نہیں کیا۔ 12 لہٰذا
اُسے بتا دینا کہ مَیں اُس کے ساتھ سلامتی کا عہد قائم
کرتا ہوں۔ اِس13 عہد تحتکے اُسے اور اُس کی اولاد
کو تکابد امام کا عُہدہ حاصل رہے گا، کیونکہ اپنے
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خدا کی خاطر غیرت کھا کر اُس نے اسرائیلیوں کا
کفارہ “دیا۔

آدمیجس14 کو عورتمِدیانی کے ساتھ مار دیا گیا
اُس کا زِمرینام بن سلو تھا، اور وہ شمعون قبیلےکے کے
ایک آبائی گھرانے کا سرپرست تھا۔ 15 مِدیانی عورت
کا نام کزبی تھا، اور وہ صور کی بیٹی تھی جو مِدیانیوں
ایککے آبائی گھرانے سرپرستکا تھا۔

رب16 نے موسٰی سے کہا، مِدیانیوں”17 کو دشمن
قرار دے کر اُنہیں مار ڈالنا۔ 18 کیونکہ اُنہوں نے اپنی
چالاکیوں تمہارےسے ساتھ دشمن کا سلوکسا کیا،
اُنہوں نے تمہیں بعل فغور کی پوجا کرنے پر اُکسایا اور
تمہیں اپنی بہن مِدیانی سردار کی بیٹی کزبی کے یعے ذر
جسے وبا وقتپھیلتے مار دیا گیا “بہکایا۔

26
دوسری شماریمردم

1 وبا کے بعد رب نے موسٰی اور ہارون کے بیٹے اِلی
عزر سے کہا،

2 پوری” اسرائیلی جماعت کی مردم شماری اُن کے
آبائی گھرانوں کے مطابق کرنا۔ اُن تمام مردوں کو گننا
سال20جو یا اِس زائدسے ہیںکے اور لڑنےجنگجو
قابلکے “ہیں۔

3-4 موسٰی اور اِلی عزر اسرائیلیوںنے کو بتایا ربکہ
نے اُنہیں کیا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اُنہوں موآبنے کے
میدانی علاقے میں یریحو کے منے، لیکنسا یائے در یردن
کے مشرقی کنارے پر مردم شماری کی۔ یہ وہ اسرائیلی
آدمی تھے جو مصر نکلےسے تھے۔

5-7 اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کے قبیلے کے
43,730 مرد تھے۔ قبیلے کے چار کنبے حنوکی، وِی، ُّ فل
حصرونی اور کرمی روبن کے بیٹوں حنوک، فلّو،
حصرون اور کرمی سے نکلے ہوئے تھے۔ روبن8 کا بیٹا
فلّو اِلیاب کا باپ تھا جس9 کے بیٹے نموایل، داتن اور
ابیرام تھے۔
داتن اور ابیرام لوگوہی تھے جماعتجنہیں نے چنا

تھا قورحنےجنہوںاور ہاروناورموسٰیسمیتگروہکے
سے جھگڑتے ہوئے خود رب سے جھگڑا کیا۔ 10 اُس
وقت زمین نے اپنا منہ کھول اُنہیںکر ہڑپسمیتقورح
کر لیا تھا۔ اُس کے 250 ساتھی بھی مر گئے تھے جب

اُنہیںنےآگ بھسم یوںدیا۔کر اسرائیلسبوہ لئےکے
عبرت انگیز مثال بن گئے تھے۔ لیکن11 قورح کی پوری
نسل مٹائی نہیں گئی تھی۔

شمعون12-14 قبیلےکے 22,200کے مرد تھے۔ قبیلے
کے پانچ کنبے نموایلی، یمینی، یکینی، زارحی اور ساؤلی
شمعون بیٹوںکے نموایل، یمین، زارحیکین، ساؤلاور سے
نکلے ہوئے تھے۔

15-18 جد کے قبیلے کے 40,500 مرد تھے۔ قبیلے
کے سات کنبے صفونی، حجی، ُسونی، اُزنی، عیری،
ارودی اور یلی ار جد کے بیٹوں صفون، حجی، ُسونی،
اُزنی، عیری، ارود اور یلی ار سے نکلے ہوئے تھے۔

19-22 یہوداہ کے قبیلے کے 76,500 مرد تھے۔
یہوداہ دوکے بیٹے عیر اور اونان مصر آنے پہلےسے کنعان
میں مر گئے تھے۔ قبیلے کے تین کنبے فارصیسیلانی، اور
زارحی یہوداہ بیٹوںکے فارصسیلہ، زارحاور نکلےسے
ہوئے تھے۔
فارص کے دو بیٹوں حصرون اور حمول سے دو کنبے

حصرونی اور حمولی نکلے ہوئے تھے۔ 23-25 اِشکار کے
قبیلے 64,300کے مرد تھے۔ قبیلے کے چار کنبے تولعی،
فُوّی، یسوبی اور ِسمرونی اِشکار کے بیٹوں تولع، فُوّہ،
یسوب اور ِسمرون سے نکلے ہوئے تھے۔

زبولون26-27 قبیلےکے قبیلےتھے۔مرد60,500کے
تینکے کنبے سردی، ایلونی اور یہلی ایلی زبولون بیٹوںکے
سرد، ایلون اور یحلئیل نکلےسے ہوئے تھے۔

یوسف28 کے دو بیٹوں منسّی اور افرائیم کے الـگ
الـگ قبیلے بنے۔

29-34 منسّی قبیلےکے 52,700کے مرد تھے۔ قبیلے
کے آٹھ کنبے مکیری، ِجلعادی، اِیعزری، خلقی، اسری
ایلی، ِسکمی، سمیدعی ِحفریاور مکیریتھے۔ منسّی کے
بیٹے ِجلعادیجبکہسےمکیر مکیر بیٹےکے ِجلعاد نکلےسے
ہوئے تھے۔ باقی کنبے ِجلعاد کے چھ بیٹوں اِیعزر، خلق،
اسری ایل، ِسکم، سمیدع اور ِحفر نکلےسے ہوئے تھے۔
ِحفر ِصلاِفحاد کا باپ تھا۔ ِصلاِفحاد کا کوئی بیٹا

نہیں بلـکہ پانچ بیٹیاں محلاہ، نوعاہ، ُحجلاہ، مِلکاہ اور تھیں۔تِرضہ
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35-37 افرائیم قبیلےکے 32,500کے مرد تھے۔ قبیلے

کے چار کنبے سوتلحی، بکری، تحنی اور عیرانی تھے۔ پہلے
تین کنبے افرائیم کے بیٹوں سوتلح، بکر اور تحن سے جبکہ
عیرانی سوتلح کے بیٹے عیران نکلےسے ہوئے تھے۔

38-41 بن یمین کے قبیلے کے 45,600 مرد تھے۔
قبیلے کے سات کنبے بالعی، اشبیلی، اخیرامی، سوفامی،
اردیحوفامی، اور نعمانی پہلےتھے۔ پانچ یمینبنکنبے کے
بیٹوں بالع، اشبیل، اخیرام، ُسوفام اور حوفام سے جبکہ
اردی اور نعمانی بالع کے بیٹوں سے نکلے ہوئے تھے۔

42-43 دان کے قبیلے کے 64,400 مرد تھے۔ سب
دان کے بیٹے ُسوحام سے نکلے ہوئے تھے، اِس لئے
سوحامی کہلاتے تھے۔

44-47 آشر کے قبیلے کے 53,400 مرد تھے۔ قبیلے
کے پانچ کنبے یِمنی، اِسوی، یعی، بر حبری اور ملـکی ایلی
تھے۔ پہلے تین کنبے آشر کے بیٹوں یِمنہ، اِسوی اور یعہ بر
باقیجبکہسے یعہ بر بیٹوںکے ِحبر اور ایلملـکی نکلےسے
ہوئے تھے۔ آشر ایککی بیٹی بنام سِرح بھی تھی۔

نفتالی48-50 قبیلےکے 45,400کے مرد تھے۔ قبیلے
چارکے یحصیکنبے ایلی، یصریجونی، اور ِسلیمی نفتالی
کے بیٹوں یحصی ایل، جونی، یصر اور ِسلیم سے نکلے
ہوئے تھے۔

اسرائیلی51 مردوں کی کُل تعداد 6,01,730 تھی۔
رب52 نے موسٰی سے کہا، ملـِکجب”53 کنعان

کو تقسیم کیا جائے گا تو زمین اِن کی تعداد کے مطابق
دینا ہے۔ بڑے54 قبیلوں کو چھوٹے کی نسبت یادہ ز
زمین دی جائے۔ ہر قبیلے کا علاقہ اُس کی تعداد سے
مطابقت رکھے۔ 55-56 قرعہ لنے ڈا سے فیصلہ کیا جائے
کہ ہر قبیلے کو کہاں زمین ملے گی۔ لیکن ہر قبیلے کے
علاقے کا رقبہ اِس پر مبنی ہو کہ قبیلے کے کتنے “ہیں۔افراد

لاوی57 کے قبیلے کے تین کنبے جَیرسونی، قِہاتی اور
لاویمِراری بیٹوںکے قِہاتجَیرسون، مِراریاور سے
نکلے ہوئے تھے۔ اِس58 کے علاوہ لِبنی، حبرونی، محلی،
مُوشی اور قورحی بھی لاوی کے کنبے قِہاتتھے۔ عمرام
باپکا تھا۔ عمرام59 یوکبدعورتلاوینے شادیسے
کی میںمصرجو پیدا تھی۔ہوئی اُن دوکے بیٹے ہارون اور

موسٰی ایکاور بیٹی مریم پیدا ہوئے۔ ہارون60 کے بیٹے
ندب، ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر تھے۔ ندبلیکن61 اور ابیہو
رب کو بخور کی ناجائز قربانی پیش کرنے کے باعث
مر گئے۔ یوں62 لاو مردوںکے کی کُل 23,000تعداد
تھی۔ اِن میں شاملسبوہ تھے ایکجو ماہ یا اِس سے
زائد کے تھے۔ اُنہیں دوسرے اسرائیلیوں سے الـگ گنا
گیا، کیونکہ اُنہیں اسرائیل میراثمیں میں زمین نہیں تھی۔ملنی

63 یوں موسٰی اور اِلی عزر نے موآب کے میدانی
علاقے میں یریحو کے منے سا لیکن یائے در یردن کے
مشرقی کنارے پر اسرائیلیوں کی مردم شماری کی۔
64 لوگوں کو گنتے گنتے اُنہیں معلوم ہوا کہ جو لوگ
دشِت صین میں موسٰی اور ہارون کی پہلی مردم شماری
میں گنے تھےگئے ہیں۔چکےمرسبوہ نےرب65 کہا
تھا کہ یگستانسبکےسبوہ میںر جائیںمر اورگے،
ایسا ہی ہوا تھا۔ صرف کالب بن یفُنّہ اور یشوع بن نون
زندہ رہے۔

27
ِصلاِفحاد کی بیٹیاں

1 ِصلاِفحاد کی پانچ بیٹیاں محلاہ، نوعاہ، ُحجلاہ، مِلکاہ
اور تِرضہ تھیں۔ یوسفِصلاِفحاد کے بیٹے منسّی کے کنبے
تھا۔کا اُس کا پورا نام بنِصلاِفحاد بنِحفر بنِجلعاد مکیر
بن منسّی بن یوسف تھا۔ 2 ِصلاِفحاد کی بیٹیاں ملاقات
خیمےکے دروازےکے پر آ کر موسٰی، اِلی عزر امام اور
جماعتپوری کے منے کھڑیسا ہوئیں۔ اُنہوں نے کہا،
یگستانباپہمارا”3 لیکنہوا۔فوتمیںر قورحوہ کے
اُن ساتھیوں میں سے نہیں تھا جو رب خلافکے متحد
ہوئے تھے۔ وہ سبباِس سے نہ مرا بلـکہ اپنے ذاتی گناہ
کے باعث۔ جب وہ مر گیا تو اُس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔
4 کیا ٹھیکیہ ہے ہمارےکہ خاندان میں بیٹا نہ ہونے
کے باعث ہمیں زمین نہ ملے اور ہمارے باپ کا نام و
نشان مٹ جائے؟ ہمیں باپہمارےبھی کے دیگر رشتے
داروں کے ساتھ زمین “دیں۔

موسٰی5 نے اُن کا ربمعاملہ منےکے پیشسا کیا تو6
بیٹیاںکیِصلاِفحادباتجو”7کہا،سےاُسنےرب کر
رہی ہیں وہ درست ہے۔ اُنہیں ضرور اُن باپکے کے
رشتے داروں کے ساتھ زمین ملنی ہئے۔ چا اُنہیں باپ کا
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ورثہ مل جائے۔ اسرائیلیوں8 کو بھی بتانا جبکہ بھی
کوئی آدمی مر جسجائے کا بیٹا نہ ہو تو اُس کی بیٹی
کو اُس کی میراث مل جائے۔ 9 اگر اُس کی بیٹی بھی
نہ ہو تو اُس کے بھائیوں کو اُس میراثکی مل جائے۔
10 اگر اُس کے بھائی بھی نہ ہوں تو اُس کے باپ کے
بھائیوں کو اُس میراثکی مل جائے۔ 11 اگر یہ بھی نہ
ہوں تو اُس کے سب سے قریبی رشتے دار کو اُس کی
میراث مل جائے۔ وہ اُس کی ذاتی ملـکیت ہو گی۔ یہ
اصول اسرائیلیوں کے لئے قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ
اِسے ویسا مانیں ربجیسا نے موسٰی کو حکم دیا “ہے۔

یشوع کو موسٰی کا جانشین مقرر کیا جاتا ہے
12 پھر رب نے موسٰی سے کہا، عباریم” کے پہاڑی

سلسلے اِسکے پہاڑ پر چڑھ کر ملـکاُس پر نگاہ ڈال جو
مَیں اسرائیلیوں کو دوں گا۔ 13 اُسے دیکھنے کے بعد تُو
بھی اپنے بھائی ہارون کی طرح کوچ کر کے اپنے باپ
دادا سے ملےجا گا، 14 کیونکہ تم دونوں صیندشِتنے
میرےمیں حکم خلافکی ورزی کی۔ اُس جبوقت
پوری جماعت نے مریبہ میں میرے خلاف گلہ شکوہ
کیا تو تُو چٹاننے پانیسے لتے لوگوںوقتنکا کے منے سا
قدوسیتمیری قائم نہ “رکھی۔ صیندشِتمریبہ)
قادسکے میں چشمہ (ہے۔

15 موسٰی نے رب سے کہا، 16 اے” رب، تمام
جماعتخدا،کےجانوں آدمیکسیپر مقررکو جو17کر
اُن کے آگے جنگآگے کے لئے نکلے اور اُن کے آگے
واپسآگے آ جائے، جو اُنہیں باہر لے جائے واپساور
لے آئے۔ ورنہ رب جماعتکی اُن بھیڑوں کی مانند ہو
گی جن کا کوئی چرواہا نہ “ہو۔

جواب18 میں رب نے موسٰی سے کہا، یشوع” بن
نون کو چن جسلے میں میرا روح ہے، اور اپنا ہاتھ
اُس پر رکھ۔ اُسے19 اِلی عزر امام اور جماعتپوری کے
منے سا کھڑا کر کے اُن کے برُو رُو ہی اُسے راہنمائی کی
داریذمہ دے۔ 20 اپنے اختیار میں کچھسے دےاُسے
تاکہ اسرائیل جماعتپوریکی اُس اطاعتکی کرے۔
رب21 کی مرضی جاننے کے لئے وہ اِلی عزر امام کے
منے سا کھڑا ہو گا تو اِلی ربعزر کے منے سا اُوریم اور
ُمیم ت استعمال کر کے اُس یافتمرضیکی کرےدر گا۔

اُسی کے حکم پر یشوع اسرائیلاور جماعتپوریکی خیمہ
گاہ نکلیںسے گے واپساور آئیں “گے۔

22 موسٰی نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے یشوع کو چن کر
اِلی عزر اور پوری جماعت کے منے سا کھڑا کیا۔ 23 پھر
اُس نے اُس پر اپنے ہاتھ رکھ کر اُسے راہنمائی کی ذمہ
داری ربطرحجسسونپی نے اُسے بتایا تھا۔

28
روزمرہ کی قربانیاں

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا،
خیال رکھو کہ تم اوقاتمقررہ پر مجھے قربانیاںوالیجلنے
پیش کرو۔ یہ میری روٹی ہیں اور اِن کی خوشبو مجھے
پسند ہے۔ رب3 کو جلنے والی یہ پیشقربانی :کرنا
روزانہ بھیڑ کے دو یکسالہ بچے جو بےعیب ہوں

پورے طور پر جلا دینا۔ ایک4 صبحکو پیشوقتکے
کرنا اور دوسرے کو سورج کے ڈوبنے کے عین بعد۔
5 بھیڑ بچےکے ساتھکے غلہ کی نذر پیشبھی کی جائے
یعنی ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ ایکجو لٹر زیتون کے
کوٹ کر نکالے ہوئے تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ 6 یہ
قربانیکیروزمرہ پورےجوہے طور پر جاتیجلائی ہے
اور پہلی دفعہ سینا پہاڑ پر چڑھائی گئی۔ اِس جلنے والی
قربانی کی ربخوشبو کو پسند ہے۔ ساتھ7-8 ایکہی
لٹر شراب بھی نذر کے طور پر قربان گاہ پر ڈالی جائے۔
صبح اور شام کی یہ قربانیاں دونوں ہی اِس یقے طر سے
پیش کی جائیں۔

سبت یعنی ہفتے کی قربانی
سبت9 کے دن بھیڑ کے دو اَور بچے چڑھانا۔ وہ بھی

بےعیب ایکاور سال کے ہوں۔ ساتھ ہی َمے اور غلہ
کی نذریں بھی پیش کی جائیں۔ غلہ کی نذر کے لئے 3
بہترینگرامکلو تیلمیدہ ساتھکے بھسم10جائے۔ملایا
ہونے والی یہ قربانی ہر ہفتے پیشدنکے کرنی ہے۔ یہ
روزمرہ کی قربانیوں کے علاوہ ہے۔

ہر ماہ پہلےکے دن کی قربانی
11 ہر ماہ کے شروع میں رب کو بھسم ہونے والی

قربانی کے طور پر دو جوان بَیل، ایک مینڈھا اور بھیڑ
کے سات یک سالہ بچے پیش کرنا۔ سب بغیر نقص
کے ہوں۔ 12 ہر جانور کے ساتھ غلہ کی نذر پیش کرنا
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جس کے لئے تیل میں ملایا گیا بہترین میدہ استعمال
کیا جائے۔ ہر بَیل کے ساتھ ساڑھے 4 کلو گرام، ہر
مینڈھے 3ساتھکے کلو گرام اور13 بھیڑ کے بچےہر کے
ڈیڑھساتھ کلو گرام پیشمیدہ بھسمکرنا۔ والیہونے یہ
ربقربانیاں کو پسند ہیں۔ 14 اِن قربانیوں ساتھکے َمے
کی بھینذر قربان گاہ پر ڈالنا یعنی بَیلہر ساتھکے دو لٹر،
ہر مینڈھے ساتھکے سوا لٹر اور بھیڑ بچےہرکے ساتھکے
ایک لٹر پیشَمے کرنا۔ یہ قربانی سال میں ہر مہینے کے
پہلے دن کے موقع پیشپر کرنی ہے۔ اِس15 قربانی اور
روزمرہ قربانیوںکی ربعلاوہکے ایککو بکرا گناہ کی
قربانی کے طور پیشپر کرنا۔

فسح کی قربانیاں
16 پہلے مہینے کے چودھویں دن فسح کی عید منائی

جائے۔ 17 اگلے دن پورے ہفتے کی وہ عید شروع
ہوتی دورانکےجسہے روٹیبےخمیریصرفتمہیں
کھانی ہے۔ پہلے18 دن کام نہ کرنا مُقّدسبلـکہ اجتماع
کے لئے اکٹھے ہونا۔ رب19 کے حضور بھسم ہونے
والی قربانی طورکے پر ایکبَیل،جواندو مینڈھا اور بھیڑ
کے سات یکسالہ بچے پیش کرنا۔ سب بغیر نقص کے
ہوں۔ 20 ہر جانور کے ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش کرنا
لئےکےجس تیل ساتھکے ملایا بہترینگیا استعمالمیدہ
کیا جائے۔ ہر بَیل کے ساتھ ساڑھے 4 کلو گرام، ہر
مینڈھے 3ساتھکے کلو گرام اور21 بھیڑ کے بچےہر کے
ساتھ ڈیڑھ کلو گرام پیشمیدہ کرنا۔ 22 گناہ کی قربانی
کے طور ایکپر بکرا پیشبھی کرنا تاکہ تمہارا کفارہ دیا
24-23جائے۔ اِن قربانیوںتمام دورانکےعیدکو روزہر
پیش کرنا۔ یہ روزمرہ کی بھسم ہونے والی قربانیوں کے
علاوہ کیخوراکاِسہیں۔ پسندکوربخوشبو ہے۔
ساتویں25 دن کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس اجتماع کے لئے
اکٹھے ہونا۔

فصل کی کٹائی کی عید کی قربانیاں
26 فصل کی کٹائی کے پہلے دن کی عید پر جب تم

رب کو اپنی فصل کی پہلی پیداوار پیش کرتے ہو تو
کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔
27-29 اُس دن دو جوان بَیل، ایک مینڈھا اور بھیڑ کے
سات یکسالہ بچے قربان گاہ پورےپر طور پر جلا دینا۔

اِس کے ساتھ غلہ اور َمے کی وہی نذریں پیش کرنا
جو فسح کی عید پر بھی پیش کی جاتی ہیں۔ 30 اِس
کے علاوہ رب ایککو بکرا گناہ کی قربانی کے طور چڑھانا۔پر

31 یہ تمام قربانیاں روزمرہ کی بھسم ہونے والی
قربانیوں اور اُن ساتھکے والی غلہ اور َمے نذروںکی علاوہکے ہیں۔ بےعیبوہ ہوں۔

29
نئے سال کی عید کی قربانیاں

ساتویں1 ماہ کے پندرھویں دن بھی کام نہ کرنا بلـکہ
مُقّدس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ اِس دن نرسنگے
پھونکے جائیں۔ رب2 کو بھسم ہونے والی پیشقربانی
کی اُسےخوشبوکیجسجائے پسند ہو جوانایکیعنی
بَیل، ایک مینڈھا اور بھیڑ کے سات یکسالہ بچے۔ سب
نقص کے بغیر ہوں۔ 3 ہر جانور ساتھکے غلہ کی نذر بھی
پیش کرنا جس کے لئے تیل کے ساتھ ملایا گیا بہترین
میدہ استعمال کیا جائے۔ بَیل کے ساتھ ساڑھے 4 کلو
گرام، مینڈھے 3ساتھکے اور4گرامکلو بھیڑ بچےہرکے
ڈیڑھساتھکے کلو گرام پیشمیدہ کرنا۔ ایک5 بکرا بھی
گناہ قربانیکی طورکے پیشپر کرنا تاکہ تمہارا کفارہ دیا
جائے۔ 6 یہ قربانیاں روزانہ اور ہر ماہ کے پہلے دن کی
قربانیوں اور اُن کے ساتھ کی غلہ اور َمے کی نذروں کے
علاوہ ہیں۔ اِن کی ربخوشبو کو پسند ہے۔

کفارہ دنکے کی قربانیاں
ساتویں7 مہینے مُقّدسدندسویںکے اجتماع کے لئے

اکٹھے ہونا۔ اِس دن کام نہ کرنا اور اپنی جان کو دُکھ
دینا۔ رب8-11 کو وہی پیشقربانیاں کرنا اِسیجو مہینے
پہلےکے پیشدن کی جاتی فرقایکصرفہیں۔ ہے،
ایکدناِس نہیں بلـکہ بکرےدو گناہ کی قربانی طورکے
پر پیش کئے جائیں تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ ایسی
ربقربانیاں کو پسند ہیں۔

یوں جھونپڑ کی عید کی قربانیاں
ساتویں12 مہینے پندرھویںکے بھیدن کام نہ کرنا بلـکہ

مُقّدس اجتماع کے لئے اکٹھے ربتکدنساتہونا۔
کی تعظیم میں عید منانا۔ عید13 پہلےکے ربدن 13کو
جوان بَیل، 2 مینڈھے اور 14 بھیڑ کے یکسالہ بچے بھسم
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ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کرنا۔ اِن کی خوشبو
اُسے پسند نقصسبہے۔ کے بغیر ہوں۔ 14 ہر جانور
کے ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش جسکرنا کے لئے تیل
سے ملایا گیا بہترین میدہ استعمال کیا جائے۔ بَیلہر کے
ساتھ ساڑھے 4 کلو گرام، ہر مینڈھے کے ساتھ 3 کلو
گرام 15 اور بھیڑ کے ہر بچے کے ساتھ ڈیڑھ کلو گرام
میدہ پیش کرنا۔ 16 اِس کے علاوہ ایک بکرا بھی گناہ
کی قربانی کے طور پر پیش کرنا۔ یہ قربانیاں روزانہ کی
بھسم ہونے والی قربانیوں اور اُن کے ساتھ والی غلہ اور
َمے کی نذروں کے علاوہ ہیں۔ 17-34 عید کے باقی چھ
دن یہی پیشقربانیاں کرنی ہیں۔ لیکن ہر ایکدن بَیل
کم ہو دوسرےیعنی دن 12، تیسرے دن 11، چوتھے
دن 10، پانچویں دن 9، چھٹے دن 8 اور ساتویں دن 7
بَیل۔ ہر دن گناہ کی قربانی کے لئے بکرا اور معمول کی
کرنا۔پیشبھیقربانیاںکیروزانہ عید35 آٹھویںکے دن
کام نہ کرنا بلـکہ مُقّدس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔
رب36 کو ایک جوان بَیل، ایک مینڈھا اور بھیڑ کے
سات یکسالہ بچے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر
پیش کرنا۔ اِن کی ربخوشبو پسندکو نقصسبہے۔
کے بغیر ہوں۔ ساتھ37-38 ہی وہ تمام قربانیاں پیشبھی
کرنا جو پہلے دن پیش کی جاتی ہیں۔ 39 یہ سب وہی
قربانیاں ہیں جو ربتمہیں کو اپنی عیدوں پیشپر کرنی
ہیں۔ یہ اُن تمام قربانیوں کے علاوہ ہیں جو تم خوشیدلی
سے مانمَنتیا کر دیتے ہو، چاہے بھسموہ ہونے والی،
غلہ کی، َمے کی یا سلامتی کی قربانیاں کیوں نہ “ہوں۔

40 موسٰی ربنے کی یہ تمام ہدایات اسرائیلیوں کو
بتا دیں۔

30
مَنت ماننے کے قواعد

1 پھر موسٰی قبیلوںنے سرداروںکے سے کہا، رب”
فرماتا ہے،

2 اگر کوئی آدمی رب کو کچھ دینے کی مَنت مانے
یا کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائے تو وہ اپنی
بات پر قائم رہ کر اُسے پورا کرے۔

3 اگر کوئی عورتجوان تکابجو باپاپنے کے
گھر میں رہتی ربہے کو کچھ دینے مَنتکی مانے یا

کسی چیز سے پرہیز قَسمکیکرنے کھائے 4 تو لازم ہے
مَنتاپنیوہکہ یا قَسم کی پوریباتہر یہشرطکرے۔
ہے اُسکہ باپکا اِس بارےکے میں سن اعتراضکر
نہ کرے۔ لیکن5 اگر اُس کا باپ یہ سن کر اُسے ایسا
توکرےمنعسےکرنے اُس مَنتکی یا منسوخقَسم ہے،
اور وہ اُسے پورا کرنے سے بَری ربہے۔ اُسے معاف
کرے گا، کیونکہ اُس باپکے نے اُسے منع کیا ہے۔

6 ہو سکتا ہے کہ کسی غیرشادی شدہ عورت نے
مَنت مانی یا کسی چیز سے پرہیز کرنے کی قَسم کھائی،
چاہے اُس نے دانستہ طور پر یا بےسوچے سمجھے ایسا
کیا۔ اِس بعدکے عورتاُس شادینے کر لی۔ شادی7
حالتشدہ میں بھی لازم ہے کہ وہ مَنتاپنی یا قَسم کی
پوریباتہر شرطکرے۔ یہ ہے اُسکہ کا شوہر اِس
بارےکے میں سن اعتراضکر نہ کرے۔ لیکن8 اگر
اُس کا شوہر سنیہ کر اُسے ایسا کرےمنعسےکرنے تو
اُس مَنتکی یا قَسم منسوخ ہے، اور وہ اُسے پورا کرنے
سے بَری ربہے۔ اُسے کرےمعاف گا۔ 9 اگر کسی
بیوہ یا طلاق عورتشدہ مَنتنے مانی یا کسی چیز سے
پرہیز کرنے کی قَسم کھائی تو لازم ہے کہ وہ اپنی ہر
بات پوری کرے۔

10 اگر کسی شادی شدہ عورت نے مَنت مانی یا
کسی چیز سے پرہیز قَسمکیکرنے کھائی 11 تو لازم ہے
کہ وہ اپنی ہر بات پوری کرے۔ شرط یہ ہے کہ اُس
کا شوہر اِس بارےکے میں سن اعتراضکر نہ کرے۔
لیکن12 اُساگر کا اُسےشوہر ایسا کرےمنعسےکرنے
تو اُس کی مَنت یا قَسم منسوخ ہے۔ وہ اُسے پورا کرنے
سے بَری ربہے۔ اُسے کرےمعاف گا، کیونکہ اُس
کے شوہر اُسےنے منع کیا ہے۔ 13 بیویچاہے کچھنے
دینے مَنتکی مانی ہو یا کسی چیز سے پرہیز کرنے کی
قَسم کھائی ہو، اُس کے شوہر اُسکو تصدیقکی یا اُسے
منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ 14 اگر اُس نے اپنی بیوی
مَنتکی یا قَسم بارےکے میں سن لیا اور اگلے تکدن
اعتراض نہ کیا تو لازم ہے کہ اُس بیویکی اپنی باتہر
پوری شوہرکرے۔ اعتراضتکدناگلےنے نہ کرنے
بیویاپنیسے باتکی 15ہے۔کیتصدیقکی اگر اِسوہ
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کے بعد یہ مَنت یا قَسم کرےمنسوخ تو اُسے اِس قصور
کے نتائج بھگتنے پڑیں “گے۔

16 رب نے موسٰی کو یہ ہدایات دیں۔ یہ ایسی
عورتوں مَنتوںکی یا قَسموں اصولکے ہیں غیرشادیجو
حالتشدہ میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہیں یا جو
شادی شدہ ہیں۔

31
مِدیانیوں جنگسے

1 رب نے موسٰی سے کہا، 2 مِدیانیوں” سے
اسرائیلیوں کا بدلہ لے۔ اِس کے بعد تُو کوچ کر کے
باپاپنے دادا سے جا ملے “گا۔

3 چنانچہ موسٰی نے اسرائیلیوں سے کہا، ہتھیاروں”
سے اپنے کچھ آدمیوں لیسکو کرو تاکہ وہ مِدیان سے
جنگ کر ربکے کا بدلہ لیں۔ 4 ہر قبیلے کے 1,000
جنگمرد لڑنے کے لئے “بھیجو۔

5 چنانچہ ہر قبیلے کے 1,000 مسلح مرد یعنی کُل
12,000 آدمی چنے گئے۔ تب6 موسٰی نے اُنہیں جنگ
لڑنے کے لئے بھیج دیا۔ اُس نے اِلی عزر امام کے
بیٹے فینحاس کو بھی اُن کے ساتھ بھیجا جس پاسکے
مقدِس کی کچھ چیزیں اور اعلان کرنے کے بِگل تھے۔
اُنہوں7 کےربنے حکم مِدیانیوںمطابقکے جنگسے
کی اور تمام آدمیوں کو موت گھاٹکے اُتار دیا۔ 8 اِن
میں مِدیانیوں کے پانچ بادشاہ اِوی، رقم، صور، حور اور
ربع تھے۔ بلعام بن بعور کو بھی جان سے مار دیا گیا۔

اسرائیلیوں9 نے مِدیانی عورتوں اور بچوں کو گرفتار
کر کے اُن کے تمام گائےبَیل، یاں بکر بھیڑ اور مال لُوٹ
لیا۔ 10 اُنہوں نے اُن کی تمام آبادیوں کو خیمہ گاہوں
سمیت جلا کر راکھ کر دیا۔ 11-12 پھر وہ تمام لُوٹا ہوا
مال قیدیوں اور سمیتجانوروں موسٰی، اِلی عزر امام اور
اسرائیل کی پوری جماعت پاسکے لے آئے جو خیمہ
گاہ میں انتظار کر رہے تھے۔ ابھی تک وہ موآب کے
میدانی علاقے میں یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر
یریحو کے منے ٹھہرےسا تھے۔ہوئے موسٰی،13 اِلی عزر
جماعتاور تمامکے سردار اُن استقبالکا کرنے لئےکے
خیمہ گاہ سے نکلے۔

اُنہیں14 دیکھ کر موسٰی ہزارکو ہزار اور َسو َسو افراد
پر مقرر افسران پر غصہ آیا۔ 15 اُس نے کہا، آپ” نے
تمام عورتوں کو کیوں بچائے رکھا؟ 16 اُن ہی نے بلعام
کے مشورے پر فغور میں اسرائیلیوں کو رب سے دُور
کر دیا تھا۔ اُن ہی کے سبب سے رب کی وبا اُس کے
پھیلمیںلوگوں گئی۔ تمامابچنانچہ17 لڑکوں جانکو
سے مار دو۔ اُن تمام عورتوں کو بھی موت کے گھاٹ
اُتارنا یاںجو نہیںکنوار ہیں۔ لیکن18 تمام یوں کنوار کو
مارکوکسیبھینےجس19رکھنا۔بچائے دیا کسییا
لاش کو چھوا ہے ساتوہ تکدن خیمہ گاہ کے باہر
تیسرےرہے۔ اور ساتویں دن آپاپنے کو اپنے قیدیوں
سمیت گناہ سے پاک صاف کرنا۔ 20 ہر لباس اور ہر
چیز پاککو صاف کرنا جو چمڑے، یوں بکر کے بالوں
یا لـکڑی کی “ہو۔

21 پھر اِلی عزر امام جنگنے واپسسے آنے والے
مردوں سے کہا، شریعتجو” رب نے موسٰی کو دی
اُس کے مطابق 22-23 جو بھی چیز جل نہیں جاتی اُسے
آگ میں سے گزار دینا تاکہ پاک صاف ہو جائے۔
اِس میں سونا، چاندی، پیتل، لوہا، ٹین اور سیسہ شامل
ہے۔ پھر اُس پر ناپاکی دُور کرنے کا پانی چھڑکنا۔ باقی
تمام چیزیں پانی میں سے گزار دینا تاکہ وہ پاک صاف
ہو جائیں۔ ساتویں24 دن لباساپنے کو دھونا تو پاکتم
صاف ہو کر خیمہ گاہ میں داخل ہو سکتے “ہو۔

لوٹے ہوئے مال کی تقسیم
قیدیوںتمام”26کہا،سےموسٰینےرب25 اور لُوٹے

جانوروںہوئے میںاِسگن۔کو اِلی امامعزر اور قبائلی
کنبوں سرپرستکے تیری مدد کریں۔ 27 سارا مال دو
برابر میںحصوںکے تقسیم ایککرنا، فوجیوںحصہ کے
لئے اور دوسرا باقی جماعت کے لئے ہو۔ فوجیوں28 کے
حصے کے پانچ پانچ َسو قیدیوں میں ایکایکسے نکال
ربکر کو دینا۔ اِسی طرح پانچ پانچ َسو بَیلوں، گدھوں،
بھیڑوں اور یوں بکر میں ایکایکسے نکال کر رب کو
دینا۔ 29 اُنہیں اِلی عزر امام کو دینا تاکہ وہ اُنہیں رب
کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پیشپر کرے۔ 30 باقی
جماعت کے حصے کے پچاس پچاس قیدیوں میں سے
ایکایک نکال ربکر کو اِسیدینا، پچاسپچاسطرح
بَیلوں، گدھوں، بھیڑوں اور یوں بکر دوسرےیا جانوروں
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میں سے ایکایکبھی نکال ربکر کو دینا۔ اُنہیں اُن
یوں لاو کو دینا مقدِسکےربجو کو لتے “ہیں۔سنبھا

31 موسٰی اور اِلی عزر نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں32-34
نے 6,75,000 یاں، بکر بھیڑ 72,000 گائےبَیل اور
61,000 گدھے گنے۔ 35 اِن کے علاوہ 32,000
یاںقیدی بھیکنوار فوجیوں40-36تھیں۔ چیزوںتمامکو
کا آدھا حصہ مل گیا یعنی 3,37,500 یاں، بکر بھیڑ
36,000 گائےبَیل، 30,500 گدھے اور 16,000
یاں۔قیدی کنوار میںاِن اُنہوںسے 675نے یاں، بکر بھیڑ
72 گائےبَیل، 61 گدھے اور 32 لڑکیاں رب کو دیں۔
41 موسٰی ربنے کا یہ حصہ اِلی عزر امام کو اُٹھانے
والی قربانی کے طور پر دے دیا، جس طرح رب نے
حکم دیا تھا۔ جماعتباقی42-47 بھیکو لُوٹے مالہوئے
کا آدھا گیا۔ملحصہ موسٰی قیدیوںپچاسپچاسنے اور
نکالایکایکسےمیںجانوروں کر یوںاُن لاو دےکو
دیا ربجو کا مقدِس لتے سنبھا تھے۔ اُس نے ویسا ہی
کیا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔

48 پھر وہ افسر موسٰی پاسکے آئے جو لشکر کے ہزار
ہزار اور َسو َسو آدمیوں پر مقرر تھے۔ اُنہوں49 نے اُس
سے کہا، آپ” خادموںکے نے اُن فوجیوں کو گن لیا
پرجنہے وہ مقرر ہیں، اور ہمیں چلپتا گیا بھیایککہ
کم نہیں ہوا۔ اِس50 لئے ربہم کو سونے کا تمام یور ز
قربان کرنا ہتے چا ہیں جو ہمیں فتح پانے پر ملا ًتھا مثلا
سونے کے بازوبند، کنگن، مُہر لگانے کی انگوٹھیاں،
بالیاں اور ہار۔ ربہمکچھسبیہ پیشکو کرنا ہتے چا
ہیں ربتاکہ کے منے سا ہمارا کفارہ ہو “جائے۔

51 موسٰی اور اِلی عزر امام نے سونے کی تمام چیزیں
اُن سے لے لیں۔ 52 جو چیزیں اُنہوں نے افسران کے
لُوٹے ہوئے مال میں سے رب کو اُٹھانے والی قربانی
کے طور پر پیش کیں اُن کا پورا ًوزن تقریبا 190 کلو
گرام تھا۔ صرف53 افسران نے ایسا کیا۔ باقی فوجیوں
نے اپنا لُوٹ کا مال اپنے لئے رکھ لیا۔ 54 موسٰی اور اِلی
عزر افسران کا یہ ملاقاتسونا کے خیمے میں لے آئے
تاکہ ربوہ کو اُس کی قوم کی یاد دلاتا رہے۔

32
یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر آباد قبیلے

روبن1 اور جد کے قبیلوں پاسکے بہت مویشیسے
اُنہوںجبتھے۔ نے دیکھا کہ یعزیر اور ِجلعاد کا علاقہ
مویشی لنے پا کے لئے اچھا ہے 2 تو اُنہوں نے موسٰی، اِلی
عزر امام اور جماعت کے راہنماؤں پاسکے آ کر کہا،
علاقےجس”3-4 ربکو اسرائیلنے جماعتکی کے
آگے دیشکستآگے مویشیوہہے لنے پا کے لئے اچھا
ہے۔ عطارات، دیبون، یعزیر، نِمرہ، حسبون، اِلی عالی،
سبام، نبو اور بعون جو اِس میں شامل ہمارےہیں کام
آئیں آپکیونکہگے، خادموںکے مویشیپاسکے ہیں۔
5 اگر آپ کی نظرِ کرم ہم پر ہو تو ہمیں یہ علاقہ دیا
جائے۔ یہ ہماری ملـکیت بن جائے اور ہمیں یائے در
یردن کو پار کرنے پر مجبور نہ کیا “جائے۔

6 موسٰی نے جد اور روبن کے افراد سے کہا، کیا” تم
یہاں پیچھے رہ کر اپنے بھائیوں کو چھوڑنا ہتے چا جبہو
وہ جنگ لڑنے کے لئے آگے نکلیں گے؟ 7 اِس وقت
اسرائیلیجب یائے یردندر پارکو کر میںملـکاُسکے
داخل ہونے والے ہیں ربجو نے اُنہیں دیا ہے تو تم
کیوں اُن کی حوصلہ شکنی کر رہے ہو؟ باپتمہارے8
دادا بھینے یہی کچھ مَیںجبکیا قادساُنہیںنے برنیع
ملـکسے بارےکے میں معلومات حاصل کرنے کے
لئے بھیجا۔ 9 اِسکال کی وادی میں پہنچ کر ملـک کی
تفتیش کرنے کے بعد اُنہوں نے اسرائیلیوں کی حوصلہ
شکنی کی تاکہ وہ ملـکاُس میں داخل نہ ہوں ربجو
اُنہیںنے دیا تھا۔ میںغصےنےربدناُس10 آ قَسمکر
کھائی، 11 اُن’ آدمیوں میں سے جو مصر سے نکل آئے
ہیں کوئی ملـکاُس کو نہیں دیکھے جسگا کا وعدہ
مَیں نے قَسم کھا کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا
تھا۔ کیونکہ اُنہوں نے پوری وفاداری سے میری پیروی
نہ صرفکی۔ کیجنوہ عمر سال20وقتاِس سے کم
بنکالبصرفسےمیںبزرگوں12گے۔ہوںداخلہے
یفُنّہ قنِزّی اور یشوع بن نون ملـک میں داخل ہوں گے،
اِس لئے کہ اُنہوں نے پوری وفاداری سے میری پیروی
‘کی۔ ربوقتاُس13 غضبکا اُن پر آن پڑا، اور اُنہیں
یگستانتکسال40 مارےمارےمیںر پھرنا جبپڑا،
تک کہ وہ تمام نسل ختم نہ ہو جسگئی نے اُس کے
نزدیک غلط کام کیا تھا۔ اب14 تم گناہ گاروں کی اولاد
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اپنے باپ دادا کی کھڑےجگہ ہو کر رب کا اسرائیل
پر غصہ مزید بڑھا رہے ہو۔ 15 اگر تم اُس پیرویکی سے
ہٹو گے تو وہ دوبارہ اِن لوگوں کو یگستان ر میں ہنے ر
دے گا، اور تم اِن ہلاکتکی باعثکا بنو “گے۔

اِس16 کے بعد روبن اور جد کے افراد دوبارہ موسٰی
پاسکے آئے اور کہا، ہم” یہاں فی الحال اپنے مویشی
کے لئے باڑے اور بالاپنے بچوں کے لئے شہر بنانا ہتے چا
ہیں۔ 17 اِس کے بعد ہم مسلح ہو کر اسرائیلیوں کے
آگے آگے چلیں گے اور ہر ایک کو اُس کی اپنی جگہ
تک پہنچائیں گے۔ اِتنے میں ہمارے بال بچے ہمارے
شہروں کی فصیلوں کے ملـکاندر مخالفکے باشندوں
گھروںاپنےتکوقتاُسہم18گے۔رہیںمحفوظسے
کو نہیں لوٹیں گے جب تک ہر اسرائیلی کو اُس کی
موروثی زمین نہ مل جائے۔ 19 دوسرے، ہم خود اُن
کے ساتھ یائے در یردن مغربکے میں میراث میں کچھ
نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنی موروثی زمین یائے در
یردن کے کنارےمشرقی پر مل چکی “ہے۔

سنیہ20 کر موسٰی اگر”کہا،نے تم ایسا کروہی گے
ٹھیکتو ربپھرہے۔ کے منے لئےکےجنگسا تیار ہو
جاؤ باندھہتھیارسباور21 منےکےربکر سا یائے در
یردن کو پار کرو۔ اُس تکوقت نہ لوٹو ربتکجب
نے اپنے تمام دشمنوں کو اپنے آگے سے نکال نہ دیا ہو۔
22 ملـکجبپھر ربپر کا قبضہ ہو گیا ہو گا تو لوٹتم
سکو تبگے۔ تم ربنے اور اپنے بھائیوںوطنہم کے
لئے فرائضاپنے ادا کر ہوںدیئے اورگے، یہ ربعلاقہ
کے منے سا تمہارا موروثی حق ہو گا۔ لیکن23 اگر تم ایسا
نہ کرو تو پھر ہیربتم کا گناہ کرو یقینگے۔ جانو تمہیں
اپنے گناہ کی سزا ملے گی۔ اب24 اپنے بال بچوں کے لئے
شہر اور اپنے مویشیوں کے لئے باڑے بنا لو۔ لیکن اپنے
وعدے کو ضرور پورا “کرنا۔

جد25 اور روبن کے افراد نے موسٰی سے کہا، ہم”
آپ کے خادم ہیں، ہم اپنے آقا کے حکم مطابقکے ہی
یہیںمویشیاوربچےبالہمارے26گے۔کریں ِجلعاد کے
شہروں میں رہیں گے۔ آپلیکن27 کے خادم مسلح ہو

کر یا در یںپارکو کر منےکےرباورگے کریںجنگسا
گے۔ سبہم کچھ ویسا ہی کریں گے ہمارےجیسا آقا
نے ہمیں حکم دیا “ہے۔

موسٰیتب28 اِلینے عزر امام، نونبنیشوع اور قبائلی
کنبوں سرپرستوںکے ہدایتکو دی، لازم”29 کہہے
جد اور روبن کے مرد مسلح ہو کر تمہارے ساتھ ہی
رب کے منے سا یائے در یردن کو پار یں کر ملـکاور پر
قبضہ کریں۔ اگر وہ ایسا یں کر تو اُنہیں میراث میں ِجلعاد
کا علاقہ دو۔ لیکن30 اگر وہ ایسا نہ یں کر تو پھر اُنہیں
تمہارےمیںہیکنعانملـِک “ملے۔زمینموروثیساتھ

31 جد اور روبن کے افراد نے اصرار کیا، آپ” کے
سبخادم کچھ کریں گے ربجو نے کہا ہے۔ ہم32
مسلح ہو ربکر کے منے سا یائے در یردن کو پار یں کر
گے اور کنعان ملـککے میں داخل ہوں گے، اگرچہ
ہماری یردنزمینموروثی کنارےمشرقیکے پر “گی۔ہو

تب33 موسٰی نے جد، روبن اور منسّی کے آدھے
قبیلے کو یہ علاقہ دیا۔ اُس میں وہ پورا ملـک شامل
تھا جس پر پہلے یوں امور کا بادشاہ سیحون اور بسن کا
بادشاہ عوج حکومت کرتے تھے۔ اِن شکست خوردہ
ممالـک کے دیہاتوں سمیت تمام شہر اُن کے حوالے کئے
گئے۔

34 جد کے قبیلے نے دیبون، عطارات، عروعیر،
عطرات35 شوفان، یعزیر، یگبہا، بیت36 نِمرہ اور بیت
ہاران کے شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اُنہوں نے اُن
کی فصیلیں بنائیں اور اپنے مویشیوں کے لئے باڑے بھی۔
روبن37 قبیلےکے اِلیحسبون،نے عالی، یَتائم، قِر نبو،38
بعل معون اور ِسبماہ دوبارہ تعمیر کئے۔ نبو اور بعل معون
نامکے بدل گئے، اُنہوںکیونکہ نے اُن شہروں کو نامنئے
دیئے جو اُنہوں نے دوبارہ تعمیر کئے۔

39 منسّی کے بیٹے مکیر کی اولاد نے ِجلعاد جا کر
اُس پر قبضہ کر لیا اور اُس کے تمام اموری باشندوں کو
نکال دیا۔ 40 چنانچہ موسٰی نے یوں مکیر کو ِجلعاد کی
سرزمین دے دی، اور وہ وہاں آباد ہوئے۔ 41 منسّی
ایککے آدمی بنام یائیر نے اِس علاقے میں کچھ بستیوں
پر قبضہ کر اُنہیںکے حووت’ ‘یائیر یعنی یائیر’ ‘بستیاںکی
کا نام دیا۔ قبیلےاُسطرحاِسی42 ایککے اَور آدمی بنام
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نوبح نے جا قناتکر اور اُس دیہاتوںکے پر قبضہ کر لیا۔
اُس نے شہر کا نام نوبح رکھا۔

33

اسرائیل کے سفر مرحلےکے
1 ذیل میں اُن جگہوں کے نام ہیں جہاں جہاں

اسرائیلی قبیلے اپنے دستوں کے مطابق موسٰی اور ہارون
راہنمائیکی مصرمیں نکلسے کر زنخیمہ تھے۔ہوئے
رب2 کے حکم پر موسٰی نے ہر جگہ کا نام قلم بند کیا
اُنہوںجہاں نے لگائےخیمےاپنے تھے۔ اُن کےجگہوں
نام یہ :ہیں

پہلے3 مہینے کے پندرھویں دن اسرائیلی رعمسیس سے
روانہ ہوئے۔ یعنی فسح دنکے بعدکے دنکے بڑےوہ
اختیار کے ساتھ تمام مصریوں کے دیکھتے دیکھتے چلے
گئے۔ مصری4 وقتاُس اپنے پہلوٹھوں دفنکو کر رہے
تھے، پہلوٹھوںنےربکیونکہ مارکو کر اُن دیوتاؤںکے
عدالتکی کی تھی۔

پہنچُسکاتاسرائیلیسےرعمسیس5 اُنہوںجہاںگئے
نے پہلی مرتبہ ڈیرےاپنے لگائے۔ وہاں6 سے وہ ایتام
پہنچے جو یگستان ر کے کنارے پر واقع ہے۔ 7 ایتام
سے وہ واپس مُڑ کر فی ہخـیروت کی طرف بڑھے جو
بعل صفون کے مشرق میں ہے۔ وہ مجدال کے قریب
خیمہ زن ہوئے۔ 8 پھر وہ ہخـیروتفی کوچسے کر کے
سمندر میں سے گزر گئے۔ اِس کے بعد وہ تین دن ایتام
کے یگستان ر میں سفر کرتے کرتے مارہ پہنچ گئے اور
وہاں اپنے خیمے لگائے۔ 9 مارہ سے وہ ایلیم چلے گئے
جہاں 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے۔
وہاں ٹھہرنے بعدکے 10 وہ بحرِ ُلزم ق ساحلکے پر خیمہ
زن ہوئے، 11 پھر دشِت صین میں پہنچ گئے۔

12 اُن کے اگلے مرحلے یہ :تھے دُفقہ، 13-37 الوس،
رفیدیم جہاں پینے کا پانی دست یاب نہ تھا، دشِت
سینا، قبروت ہتاوہ، حصیرات، رِتمہ، رِمّون فارص،
لِبناہ، رِّسہ، قہیلاتہ، پہاڑ،سافر مقہیلوت،حرادہ، تحت،
تارح، مِتقَہ، حشمونہ، موسیروت، بنی یعقان، حور

َہجِدجاد، یُطباتہ، عبرونہ، عصیون جابر، دشِت صین میں
قادسواقع اور ہور پہاڑ جو ادوم کی سرحد پر واقع ہے۔

ربوہاں38 ہاروننے امام کو حکم دیا کہ وہ ہور
پہاڑ پر چڑھ جائے۔ وہیں وہ پانچویں ماہ کے پہلے دن
فوت ہوا۔ اسرائیلیوں کو مصر سے نکلے 40 سال گزر
چکے تھے۔ وقتاُس39 ہارون سال123 کا تھا۔

40 اُن دنوں میں عراد کے کنعانی بادشاہ نے سنا
کہ ملـکمیرےاسرائیلی طرفکی بڑھ رہے ہیں۔ وہ
کنعان جنوبکے حکومتمیں کرتا تھا۔

41-47 ہور پہاڑ سے روانہ ہو کر اسرائیلی ذیل کی
جگہوں :ٹھہرےپر ضلمونہ، فُونون، اوبوت، عیّے عباریم
موآبجو کے علاقے میں تھا، دیبون علمونجد، دِبلاتائم
اور نبو قریبکے واقع عباریم پہاڑیکا علاقہ۔ وہاں48
سے اُنہوں نے یردن کی وادی میں اُتر کر موآب کے
میدانی علاقے میں ڈیرےاپنے ابلگائے۔ وہ یائے در
یردن کے مشرقی کنارے پر یریحو شہر کے منے سا تھے۔
49 اُن کے خیمے بیت یسیموت سے لے کر ابیل ِشّطیم
تک لـگے تھے۔

تمام کنعانی باشندوں کو لنے نکا کا حکم
ربوہاں50 موسٰینے سے کہا، اسرائیلیوں”51 کو

بتانا یائےتمجبکہ یردندر پارکو کنعانملـِککےکر
میں داخل ہو گے 52 تو لازم ہے کہ تم تمام باشندوں کو
نکال دو۔ اُن کے تراشے اور ڈھالے ہوئے بُتوں کو توڑ
ڈالو اور اُن کی اونچی جگہوں مندروںکے کو تباہ کرو۔
ملـک53 پر قبضہ کر کے اُس میں آباد ہو جاؤ، کیونکہ
مَیں دےتمہیںملـکیہنے سےطرفمیرییہہے۔دیا
تمہاری ملـک54ہے۔ملـکیتموروثی قبیلوںمختلفکو
اور خاندانوں میں قرعہ ڈال کر تقسیم کرنا۔ ہر خاندان
کے افراد کی تعداد کا لحاظ رکھنا۔ بڑے خاندان کو
ً نسبتا یادہ ز زمین دینا اور چھوٹے خاندان ًکو نسبتا کم
زمین۔ لیکن55 اگر ملـکتم کے باشندوں کو نہیں نکالو
گے تو بچے ہوئے تمہاری آنکھوں میں خار تمہارےاور
پہلوؤں میں بنکانٹے تمہیںکر ملـکاُس کریںتنگمیں
میںجسگے تم آباد ہو گے۔ 56 پھر تمہارےمَیں ساتھ
وہ کچھ کروں گا جو اُن کے ساتھ کرنا چاہتا “ہوں۔
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34
ملـِک کنعان کی سرحدیں

رب1 نے موسٰی سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو بتانا
جبکہ تم ملـکاُس میں داخل ہو گے جو مَیں تمہیں
میراث میں دوں گا تو اُس کی سرحدیں یہ ہوں :گی

3 اُس کی جنوبی سرحد دشِت صین میں ادوم کی
سرحد کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ مشرق میں وہ بحـیرۂ
مُردار کے جنوبی ساحل سے شروع ہو گی، پھر اِن
جگہوں سے ہو مغربکر گزرےطرفکی :گی 4 درۂ
عقربیم میںجنوبکے میںصیندشِتسے، قادسسے،
برنیع کے جنوب میں سے حصر ادّار اور عضمون میں
سے۔ وہاں5 سے وہ مُڑ کر مصر کی سرحد پر واقع وادٔی
مصر کے ساتھ ساتھ بحـیرۂ روم تک پہنچے گی۔ 6 اُس
کی مغربی سرحد بحـیرۂ روم کا ساحل ہو گا۔ اُس7 کی
شمالی سرحد بحـیرۂ روم سے لے کر اِن جگہوں سے ہو
کر مشرق گزرےطرفکی :گی ہور پہاڑ، 8 لبو حمات،
صداد، 9 زِفرون اور حصر عینان۔ حصر عینان شمالی
سرحد مقاممشرقیسےسبکا گا۔ہو اُس10 مشرقیکی
سرحد شمال میں حصر عینان سے شروع ہو گی۔ پھر وہ
اِن جگہوں سے ہو کر جنوب کی طرف گزرے :گی
ِسفام، 11 بلہ رِ جو عین کے مشرق میں ہے اور ِکنّرت
یعنی گلیل کی جھیل مشرقکے میں واقع پہاڑی علاقہ۔
12 اِس کے بعد وہ یائے در یردن کے کنارے کنارے
گزرتی ہوئی بحـیرۂ مُردار تک پہنچے گی۔ یہ تمہارے
ملـک کی سرحدیں ہوں “گی۔

13 موسٰی نے اسرائیلیوں سے کہا، یہ” وہی ملـک
ہے جسے تمہیں قرعہ ڈال کر تقسیم کرنا ربہے۔ نے
حکم دیا ہے کہ اُسے باقی ساڑھے نو قبیلوں کو دینا ہے۔
14 کیونکہ اڑھائی قبیلوں خاندانوںکے کو اُن میراثکی
مل چکی ہے یعنی روبن اور جد کے پورے قبیلے اور
منسّی کے آدھے قبیلے کو۔ اُنہیں15 یہاں، یائے در یردن
مشرقکے میں یریحو کے منے سا زمین مل چکی “ہے۔

ملـک تقسیم کرنے کے ذمہ دار آدمی
رب16 نے موسٰی سے کہا، 17 اِلی” عزر امام اور

یشوع بن نون لوگوں کے لئے ملـک تقسیم کریں۔ 18 ہر

قبیلے ایکایککے راہنما کو بھی چننا تاکہ وہ تقسیم
کرنے میں مدد کرے۔ جن کو تمہیں چننا ہے اُن کے
نام یہ :ہیں

19 یہوداہ قبیلےکے کالبکا بن یفُنّہ،
شمعون20 قبیلےکے کا سموایل بن عمی ہود،
بن21 یمین قبیلےکے کا اِلیداد بن ِکسلون،
دان22 قبیلےکے کا بُقی بن یُگلی،
23 منسّی قبیلےکے کا ایلحنی بن افُود،
24 افرائیم کے قبیلے کا قموایل بن ِسفتان،
زبولون25 قبیلےکے کا اِلی صفن بن فرناک،
26 اِشکار قبیلےکے کا فلطی ایل بن عزان،
آشر27 قبیلےکے کا اخی ہود بن شلومی،
نفتالی28 کے قبیلے کا فداہیل بن عمی “ہود۔
رب29 نے اِن ہی آدمیوں ملـککو کو اسرائیلیوں

میں تقسیم کرنے کی داریذمہ دی۔
35

یوں لاو کے لئے شہر
1 اسرائیلی اب تک موآب کے میدانی علاقے میں

یائے در یردن کے مشرقی کنارے پر یریحو کے منے سا
تھے۔ ربوہاں نے موسٰی سے کہا،

2 اسرائیلیوں” کو بتا دے کہ وہ یوں لاو کو اپنی
ملی ہوئی زمینوں میں سے ہنے ر کے لئے شہر دیں۔ اُنہیں
شہروں کے ارد گرد مویشی چَرانے کی زمین بھی ملے۔
3 پھر یوں لاو پاسکے ہنے ر کے لئے شہر اور اپنے جانور
لئےکےچَرانے زمین لئےکےچَرانے4گی۔ہو زمین شہر
کے ارد گرد ہو گی، اور طرفچاروں کا فاصلہ فصیلوں
سے فٹ1,500 ہو۔ 5 چَرانے کی یہ زمین مربع شکل
کی ہو جسگی کے ہر پہلو کا فاصلہ فٹ3,000 ہو۔
شہر اِس مربع شکل کے بیچ میں ہو۔ یہ رقبہ شہر کے
باشندوں کے لئے ہو تاکہ وہ اپنے مویشی چَرا سکیں۔

غیرارادی ریزیخوں کے لئے پناہ کے شہر
یوں6-7 لاو کو 48کُل شہر دینا۔ اِن میں پناہچھسے

شہرکے مقرر کرنا۔ اُن لوگایسےمیں پناہ گےسکیںلے
جن کے ہاتھوں غیرارادی طور پر ہلاککوئی ہوا ہو۔
8 ہر قبیلہ یوں لاو کو اپنے علاقے کے قبے ر کے مطابق
شہر قبیلےجسدے۔ کا علاقہ بڑا ہے اُسے یوں لاو کو
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یادہ ز شہر دینے ہیں جبکہ جس قبیلے کا علاقہ چھوٹا
ہے وہ یوں لاو کو کم شہر “دے۔

9 پھر رب نے موسٰی سے کہا، 10 اسرائیلیوں” کو
بتانا کہ یائے در یردن کو پار کرنے کے بعد کچھ11 پناہ
کے شہر مقرر کرنا۔ اُن میں شخصوہ پناہ لے سکے گا
غیرارادیہاتھوںکےجس طور پر ہلاککوئی ہوا ہو۔
12 وہاں وہ انتقام لینے والے سے پناہ لے سکے گا اور
جماعت کی عدالت کے منے کھڑےسا ہونے سے پہلے
مارا نہیں جا سکے گا۔ 13 اِس کے لئے چھ شہر چن
لو۔ 14 تین یائے در یردن کے مشرق میں اور تین ملـِک
کنعان میں ہوں۔ 15 یہ چھ شہر ہر کسی کو پناہ دیں
گے، چاہے وہ اسرائیلی، پردیسی یا اُن کے درمیان ہنے ر
غیرشہریوالا غیرارادیبھیسےجسہو۔ طور پر کوئی
ہلاک ہوا ہو وہ وہاں پناہ لے سکتا ہے۔

16-18 اگر کسی کسینے کو جان بوجھ کر لوہے،
پتھر یا لـکڑی کی کسی چیز سے مار ڈالا ہو وہ قاتل
ہے اور اُسے سزائے موت دینی ہے۔ 19 مقتول کا
سب سے قریبی رشتے دار اُسے تلاش کر کے مار دے۔
20-21 کیونکہ جو نفرت یا دشمنی کے باعث جان بوجھ
کر کسی کو یوں دھکا دے، اُس پر چیزپھینککوئی
دے یا اُسے مارےمُکا کہ وہ مر جائے قاتلوہ اورہے
اُسے موتسزائے دینی ہے۔

لیکن22 وہ قاتل نہیں دشمنیسےجسہے باعثکے
نہیں بلـکہ اتفاق سے اور غیرارادی طور پر ہلاککوئی
ہوا ہو، چاہے اُس نے اُسے دھکا دیا، کوئی چیز اُس
پھینکپر دی 23 یا کوئی پتھر اُس پر گرنے دیا۔ 24 اگر
ایسا ہوا تو لازم ہے کہ جماعت اِن ہدایات کے مطابق
اُس کے اور انتقام لینے والے کے درمیان فیصلہ کرے۔
25 اگر ملزم بےقصور جماعتتوہے اُس حفاظتکی کر
کے اُسے پناہ کے اُس شہر میں واپس لے جسجائے
میں اُس نے پناہ لی وہاںہے۔ مُقّدسوہ تیل مسحسے
کئے گئے اماِم اعظم تکموتکی رہے۔ لیکن26 اگر یہ
شخص اِس سے پہلے پناہ کے شہر سے نکلے تو وہ محفوظ
نہیں ہو گا۔ 27 اگر اُس کا انتقام لینے والے سے سامنا ہو
جائے تو انتقام لینے والے کو اُسے مار لنے ڈا اجازتکی
ہو گی۔ اگر وہ کرےایسا تو بےقصور رہے گا۔ 28 پناہ
لینے والا اماِم اعظم پناہتکوفاتکی رہے۔میںشہرکے

اِس کے بعد ہی وہ اپنے واپسگھر جا سکتا ہے۔ 29 یہ
اصول دائمی ہیں۔ جہاں بھی تم ہتے ر ہو تمہیں ہمیشہ اِن
پر عمل کرنا ہے۔

جس30 پر قتل کا الزام لگایا گیا ہو اُسے صرف اِس
میںصورت دیموتسزائے جا سکتی کہہے کم از کم
دو گواہ ایکہوں۔ گواہ کافی نہیں ہے۔

قاتل31 کو ضرور سزائے موت دینا۔ خواہ وہ اِس
سے بچنے کے لئے کوئی بھی معاوضہ دے اُسے آزاد نہ
چھوڑنا بلـکہ سزائے موت دینا۔ 32 شخصاُس سے بھی
پیسے قبول نہ کرنا جس سے غیرارادی طور پر کوئی
ہلاک ہوا ہو اور جو اِس سبب سے پناہ کے شہر میں
رہ رہا ہے۔ اجازتاُسے نہیں کہ وہ دےپیسے کر پناہ
کا چھوڑےشہر اور اپنے واپسگھر چلا جائے۔ لازم
ہے کہ وہ اِس کے لئے اماِم اعظم کی وفات کا انتظار
کرے۔

ملـکجس33 میں تم ہتے ر ہو اُس حالتمُقّدسکی
ناپاککو نہ قتلمیںاُسکوکسیجبکرنا۔ کیا جائے
تو ناپاکوہ ہو جاتا خونطرحاِسجبہے۔ بہتا توہے
ملـک شخصاُسصرفحالتمُقّدسکی خونکے بہنے
سے بحال ہو جاتی جسہے نے یہ خون بہایا ہے۔ یعنی
ملـک کفارہہیسےموتکیقاتلصرفکا دیا جا سکتا
ملـکاُس34ہے۔ ناپاککو نہ میںجسکرنا تم آباد ہو
اور جس میں مَیں سکونت کرتا ہوں۔ کیونکہ مَیں رب
ہوں جو اسرائیلیوں سکونتدرمیانکے کرتا “ہوں۔

36
ایک قبیلے کی موروثی زمین شادی سے دوسرے

قبیلے میں منتقل نہیں ہو سکتی
ایک1 دن ِجلعاد بن مکیر بن منسّی بن یوسف کے

کنبے نکلےسے ہوئے آبائی گھرانوں سرپرستکے موسٰی
اور اُن سرداروں کے پاس آئے جو دیگر آبائی گھرانوں
سرپرستکے تھے۔ اُنہوں2 نے کہا، رب” آپنے کو
حکم دیا تھا کہ آپ قرعہ ڈال کر ملـک کو اسرائیلیوں
میں تقسیم کریں۔ اُس وقت اُس نے یہ بھی کہا تھا کہ
ہمارے بھائی ِصلاِفحاد کی بیٹیوں کو اُس کی موروثی
زمین ملنی ہے۔ 3 اگر وہ اسرائیل کے کسی اَور قبیلے
کے مردوں سے شادی کریں تو پھر یہ زمین ہمارےجو
قبیلے کا موروثی حصہ ہے اُس قبیلے کا موروثی حصہ
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بنے گی اور ہم اُس سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر ہمارا
قبائلی علاقہ چھوٹا ہو جائے گا۔ 4 اور اگر ہم یہ زمین
واپس بھی خریدیں توبھی وہ اگلے بحالی کے سال میں
دوسرے قبیلے کو واپس چلی جائے گی جس میں اِن
عورتوں شادینے طرحاِسہے۔کی وہ ہمیشہ کے لئے
ہمارے ہاتھ نکلسے جائے “گی۔

5 موسٰی نے رب کے حکم پر اسرائیلیوں کو ِجلعاد”بتایا، کے مرد حق بجانب ہیں۔ 6 اِس لئے رب کی
ہدایت یہ ہے کہ ِصلاِفحاد کی بیٹیوں کو ہر آدمی سے
شادی اجازتکیکرنے صورتاِسصرفلیکنہے،
میں کہ وہ اُن کے اپنے قبیلے کا ہو۔ 7 اِس ایکطرح
قبیلے کی موروثی زمین دوسرےکسی قبیلے میں منتقل
نہیں ہو گی۔ لازم ہے کہ ہر قبیلے کا پورا علاقہ اُسی
پاسکے رہے۔

8 جو بھی بیٹی میراث میں زمین پاتی ہے اُس کے لئے
لازم کہہے وہ اپنے قبیلےہی مردکسیکے شادیسے
کرے تاکہ اُس کی زمین قبیلے کے پاس ہی رہے۔
ایک9 قبیلے کی موروثی زمین دوسرےکسی قبیلے کو
منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ہر
قبیلے کا پورا موروثی علاقہ اُسی پاسکے “رہے۔

ِصلاِفحاد10-11 بیٹیوںکی محلاہ، تِرضہ، ُحجلاہ، مِلکاہ
اور نوعاہ نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے موسٰی کو بتایا
تھا۔ اُنہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے شادی کی۔
12 چونکہ وہ بھی منسّی کے قبیلے کے تھے اِس لئے یہ
موروثی زمین ِصلاِفحاد قبیلےکے پاسکے رہی۔

13 رب نے یہ احکام اور ہدایات اسرائیلیوں کو
موسٰی معرفتکی جبدیں موآبوہ کے میدانی علاقے
میں یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر یریحو کے منے خیمہسا زن تھے۔
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اِستِثنا
موسٰی اسرائیلیوں مخاطبسے ہوتا ہے

کتاباِس1 میں وہ باتیں درج ہیں جو موسٰی نے تمام
اسرائیلیوں سے کہیں جب وہ یائے در یردن کے مشرقی
کنارے پر بیابان میں تھے۔ وہ یردن کی وادی سوفمیں
کے قریب تھے۔ ایک طرف فاران شہر تھا اور دوسری
طرف طوفل، دِیزہباورحصیراتلابن، کے شہر تھے۔
2 اگر ادوم پہاڑیکے علاقے سے ہو جائیںکر حوربتو
یعنی سینا پہاڑ قادسسے برنیع تک کا سفر 11 دن میں
طے کیا جا سکتا ہے۔

اسرائیلیوں3 مصرکو سال40نکلےسے ہو گئے تھے۔
اِس سال کے گیارھویں ماہ کے پہلے دن موسٰی نے اُنہیں
سب کچھ بتایا ربجو نے اُسے اُنہیں بتانے کو کہا تھا۔
وقتاُس4 وہ یوں امور کے بادشاہ سیحون شکستکو
دے چکا تھا جس کا دار الحکومت حسبون تھا۔ بسن
کے بادشاہ عوج پر بھی فتح حاصل ہو چکی تھی جس
حکومتکی کے عستاراتمرکز اور اِدرعی تھے۔

5 وہاں، یائے در یردن کے مشرقی کنارے پر جو
موآب میںعلاقےکے تھا موسٰی الله کیشریعتکی تشریح
کرنے لگا۔ اُس نے کہا،

6 جب تم حورب یعنی سینا پہاڑ کے پاس تھے تو
رب ہمارے خدا نے ہم سے کہا، تم” کافی دیر سے
یہاں ٹھہرے ہوئے ہو۔ اب7 اِس جگہ کو چھوڑ کر
آگے ملـِک کنعان طرفکی بڑھو۔ یوں امور کے پہاڑی
علاقے اور اُن کے پڑوس کی قوموں کے پاس جاؤ جو
یردن کے میدانی علاقے میں آباد ہیں۔ پہاڑی علاقے
میں، مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں، جنوب کے
نجبدشِت میں، ساحلی علاقے میں، ملـِک کنعان میں
اور لبنان میں یائے در فرات تک چلے جاؤ۔ 8 مَیں نے
تمہیں یہ ملـک دے دیا ہے۔ اب جا کر اُس پر قبضہ
کر لو۔ ربکیونکہ نے قَسم کھا تمہارےکر باپ دادا
ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا تھا کہ مَیں یہ
ملـک تمہیں اور تمہاری اولاد کو دوں “گا۔

راہنما مقرر کئے گئے

9 اُس وقت مَیں نے تم سے کہا، مَیں” اکیلا تمہاری
راہنمائی کرنے کی ذمہ داری نہیں اُٹھا سکتا۔ رب10
تمہارے خدا تمہارینے تعداد اِتنی بڑھا دی ہے آجکہ
تم آسمان کے ستاروں کی مانند بےشمار ہو۔ 11 اور رب
باپتمہارے دادا کا کرےخدا تمہاریکہ تعداد مزید
ہزار گُنا بڑھ جائے۔ وہ تمہیں وہ برکت جسدے کا
اُسوعدہ نے مَیںلیکن12ہے۔کیا اکیلا ہی تمہارا بوجھ
اُٹھانے اور جھگڑوں کو نپٹانے کی ذمہ داری نہیں اُٹھا
سکتا۔ اِس13 لئے اپنے ہر قبیلے میں دانشایسےکچھسے
مند اور سمجھ دار آدمی چن لو جن کی لیاقت لوگکو
مانتے ہیں۔ پھر مَیں اُنہیں تم پر مقرر کروں “گا۔

14 یہ بات تمہیں پسند آئی۔ 15 تم نے اپنے میں سے
ایسے راہنما چن لئے جو دانش مند تھے اور جن کی
لیاقت لوگکو مانتے تھے۔ پھر مَیں اُنہیںنے ہزار ہزار،
َسو َسو مردوںپچاسپچاساور پر مقرر یوںکیا۔ قبیلوںوہ
بننگہبانکے مَیںوقتاُس16گئے۔ قاضیوںاُننے سے
عدالت”کہا، وقتکرتے باتکیایکہر سنسےغور
کر غیرجانب دار فیصلے کرنا، چاہے دو اسرائیلی یق فر
دوسرےایک سے جھگڑا کر رہے ہوں یا معاملہ کسی
اسرائیلی اور پردیسی کے درمیان ہو۔ عدالت17 کرتے
وقت جانب داری نہ کرنا۔ چھوٹے اور بڑے کی بات
سن کر دونوں کے ایکساتھ سلوکجیسا کرنا۔ کسی
سے مت ڈرنا، کیونکہ الله ہی نے تمہیں عدالت کرنے
میںمعاملےکسیاگرہے۔دیداریذمہکی فیصلہ کرنا
تمہارے لئے مشکل ہو تو اُسے پیشمجھے کرو۔ پھر مَیں
اُسہی مَیںوقتاُس18“گا۔کروںفیصلہکا تمہیںنے
سب کچھ بتایا جو تمہیں کرنا تھا۔

ملـِک کنعان جاسوسمیں
ہم19 نے ویسا ہی کیا ربجیسا نے ہمیں کہا تھا۔

حوربہم سے روانہ ہو کر یوں امور پہاڑیکے علاقے
کی طرف بڑھے۔ سفر کرتے کرتے ہم اُس وسیع اور
یگستانناکہول میںر گزرسے جسےگئے تم دیکھنے
لیا ہے۔ آخرکار قادسہم برنیع پہنچ گئے۔ وہاں20 مَیں
نے تم سے کہا، تم” یوں امور کے پہاڑی علاقے تک
پہنچ گئے ہو جو رب ہمارا خدا ہمیں دینے والا ہے۔
21 دیکھ، تیرےرب خدا نے تجھے یہ دےملـک دیا
ہے۔ اب جا کر اُس پر قبضہ کر لے جس طرح رب
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تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھے بتایا متہے۔ ڈرنا
اور بےدل نہ ہو “!جانا

لیکن22 تم میرےسب پاس آئے اور کہا، کیوں”
نہ ہم جانے سے پہلے کچھ آدمی بھیجیں ملـکجو کے
یافتحالات کریںدر واپساور آ اُسہمیںکر راستے کے
بارے پرجسبتائیںمیں ہمیں جانا اورہے اُن شہروں کے
بارے میں اطلاع دیں جن پاسکے ہم پہنچیں “گے۔
23 یہ بات مجھے پسند آئی۔ مَیں نے اِس کام کے لئے ہر
قبیلے آدمیایککے بھیجکرچنکو یہجب24دیا۔ بارہ
آدمی پہاڑی علاقے میں جا کر وادٔی اِسکال میں پہنچے
تو اُس تفتیشکی کی۔ 25 پھر ملـکوہ کا کچھ پھل لے
لوٹکر آئے اور ملـکہمیں بارےکے میں دےاطلاع
کر کہا، ربملـکجو” ہمارا خدا ہمیں دینے والا ہے
وہ اچھا “ہے۔

لیکن26 تم جانا نہیں ہتے چا تھے بلـکہ سرکشی کر کے
رب اپنے خدا کا حکم نہ مانا۔ 27 تم نے اپنے میںخیموں
بڑبڑاتے ہوئے کہا، رب” ہم سے نفرت رکھتا ہے۔
وہ ہمیں مصر سے نکال لایا ہے تاکہ ہمیں یوں امور کے
ہلاکہاتھوں کروائے۔ 28 ہم کہاں ہمارےجائیں؟
بھائیوں نے ہمیں بےدل کر دیا ہے۔ وہ کہتے وہاں’ہیں، لوگکے ہم طاقتسے ور اور درازقد ہیں۔ اُن
بڑےبڑےکے شہروں کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی
ہیں۔ وہاں ہم نے عناق کی اولاد بھی دیکھی جو دیو
قامت “۔‘ہیں

29 مَیں نے کہا، نہ” گھبراؤ اور نہ اُن سے خوف
کھاؤ۔ رب30 تمہارا خدا تمہارے آگے آگے چلتا ہوا
تمہارے لئے لڑے گا۔ تم خود دیکھ چکے ہو کہ وہ
طرحکس مصر 31 اور یگستان ر تمہارےمیں لئے لڑا۔
یہاں بھی وہ ایسا ہی کرے گا۔ تُو خود گواہ ہے کہ
بیابان پورےمیں سفر کے ربدوران تجھے یوں اُٹھائے
باپطرحجسپھرا اپنے بیٹے کو اُٹھائے پھرتا ہے۔ اِس
طرح چلتے چلتے تم یہاں تک پہنچ “گئے۔ 32 اِس کے
باوجود تم اپنےربنے خدا پر بھروسا نہ رکھا۔ 33 تم نے
باتیہ وہکہکینظرانداز وقتکےراتدورانکےسفر
آگ اور دن کے وقت بادل کی صورت میں تمہارے
آگے آگے چلتا رہا تاکہ تمہارے لئے خیمے لگانے کی
جگہیں کرےمعلوم اور تمہیں راستہ دکھائے۔

ربجب34 نے تمہاری یہ باتیں سنیں تو اُسے غصہ
آیا اور اُس نے قَسم کھا کر کہا، 35 اِس” شریر نسل
کا ایک مرد بھی اُس اچھے ملـک کو نہیں دیکھے گا
اگرچہ مَیں قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا سے وعدہ
کیا تھا کہ مَیں اُسے اُنہیں دوں گا۔ صرف36 کالب بن
یفُنّہ اُسے دیکھے گا۔ مَیں اُسے اور اُس کی اولاد کو وہ
ملـک دوں جسگا میں اُس نے سفر کیا ہے، کیونکہ
اُس پورےنے طور ربپر پیرویکی “کی۔

تمہاری37 وجہ سے رب مجھ سے بھی ناراض ہوا
اور کہا، تُو” بھی اُس میں داخل نہیں ہو گا۔ لیکن38
تیرا مددگار یشوع بن نون داخل ہو گا۔ اُس کی حوصلہ
افزائی کر، کیونکہ ملـکوہ پر قبضہ کرنے میں اسرائیل
کی راہنمائی کرے “گا۔ 39 تم سے رب نے تمہارے”کہا، بچے جو ابھی اچھے بُرےاور میں امتیاز نہیں
کر سکتے، وہی ملـک میں داخل ہوں گے، وہی بچے
جن بارےکے میں تم نے کہا کہ دشمن اُنہیں ملـِک
کنعان میں لیںچھین اُنہیںگے۔ ملـکمَیں دوں گا، اور
وہ اُس پر قبضہ کریں گے۔ لیکن40 تم خود آگے نہ بڑھو۔
پیچھے مُڑ کر یگستاندوبارہ ر میں بحرِ ُلزم ق طرفکی سفر
“کرو۔

تب41 تم ہم”کہا،نے ربنے کا گناہ کیا ابہے۔
ملـکہم میں جا کر لڑیں ہمارےربطرحجسگے،
ہمیںنےخدا حکم دیا “ہے۔ یہچنانچہ سوچتے ہوئے کہ
پہاڑیاُس علاقے پر حملہ آسانکرنا مسلحایکہرگا،ہو
اُنہیں”کہا،سےمجھنےربلیکن42ہوا۔ بتانا وہاںکہ
کرنےجنگ لئےکے نہ جاؤ، تمہارےمَیںکیونکہ ساتھ
نہیں ہوں گا۔ تم اپنے دشمنوں شکستہاتھوںکے کھاؤ
“گے۔

مَیں43 نے تمہیں یہ بتایا، لیکن تم میرینے نہ سنی۔
تم سرکشینے کر ربکے کا حکم نہ مانا بلـکہ مغرور ہو
پہاڑیکر وہاں44ہوئے۔داخلمیںعلاقے اموریکے
باشندے تمہارا سامنا کرنے نکلے۔ وہ شہد کی مکھیوں
کے غول کی طرح تم پر ٹوٹ پڑے اور تمہارا تعاقب کر
تمہیںکے سعیر سے تکحُرمہ مارتے گئے۔

تب45 واپستم آ ربکر کے منے سا زار و قطار رونے
لـگے۔ لیکن اُس نے توجہ نہ دی بلـکہ تمہیں نظرانداز
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کیا۔ 46 اِس کے بعد تم بہت تکدنوں قادس برنیع میں
رہے۔

2
یگستان ر میں دوبارہ سفر

پھرجس1 ربطرح نے مجھے حکم دیا تھا ہم پیچھے
مُڑ یگستانکر میںر ُلزمبحرِ ق لـگے۔کرنےسفرطرفکی
کافی تکدیر ہم سعیر یعنی ادوم پہاڑیکے علاقے کے
کنارےکنارے پھرتے رہے۔

ایک2 ربدن مجھنے سے کہا، بہتتم”3 دیر سے
پہاڑیاِس علاقے کنارےکنارےکے پھر ابہو۔رہے
شمال کی طرف سفر کرو۔ 4 قوم کو بتانا، اگلے’ دنوں
میں تم سعیر میںملـککے گزروسے تمہارےجہاںگے
بھائی عیسَو کی اولاد آباد ہے۔ وہ تم سے ڈریں گے۔
توبھی بڑی احتیاط سے گزرنا۔ 5 اُن کے جنگساتھ نہ
چھیڑنا، کیونکہ مَیں تمہیں اُن ملـککے کا ایک مربع
فٹ بھی نہیں دوں گا۔ مَیں نے سعیر کا پہاڑی علاقہ
عیسَو اور اُس کی اولاد کو دیا ہے۔ 6 لازم ہے کہ
تم کھانے اور پینے کی تمام یات ضرور پیسے دے کر
“۔‘خریدو

بھیجو7 کام تُو نے کیا اُسنےربہے دیبرکتپر
ہے۔ اِس وسیع یگستان ر میں پورے سفر کے دوران
اُس تیرینے نگہبانی کی۔ سالوں40اِن تیراربدورانکے تیرےخدا ساتھ تھا، اور تیری تمام یات ضرور پوری
ہوتی رہیں۔

8 چنانچہ ہم سعیر کو چھوڑ کر ہمارےجہاں بھائی
عیسَو کی اولاد آباد دوسرےتھی راستے سے آگے نکلے۔
ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو ایلات اور عصیون جابر
کے شہروں سے بحـیرۂ مُردار تک پہنچاتا ہے اور موآب
کے بیابان کی طرف ھنے بڑ لـگے۔ 9 وہاں رب نے مجھ
سے کہا، موآب” باشندوںکے مخالفتکی نہ کرنا اور نہ
اُن جنگساتھکے چھیڑنا، مَیںکیونکہ اُن ملـککے کا
بھیکوئی نہیںتجھےحصہ دوں مَیںگا۔ عارنے شہر کو
لوط کی اولاد کو دیا “ہے۔

10 پہلے ایمی وہاں ہتے ر تھے جو عناق کی اولاد
کی طرح طاقت ور، درازقد اور تعداد میں یادہ ز تھے۔
11 عناق کی اولاد کی طرح وہ رفائیوں میں شمار کئے
جاتے تھے، لیکن موآبی اُنہیں ایمی کہتے تھے۔

اِسی12 طرح قدیم زمانے میں حوری سعیر میں آباد
تھے، لیکن عیسَو کی اولاد نے اُنہیں وہاں سے نکال دیا
اسرائیلیوںطرحجستھا۔ میںملـکاُسمیںبعدنے کیا
ربجو اُنہیںنے دیا تھا اُسی طرح عیسَو کی اولاد ھتے بڑ
ھتے بڑ یوں حور کو تباہ کر کے اُن کی جگہ آباد تھے۔ہوئے

رب13 نے کہا، اب” جا کر وادٔی زِرد کو عبور
“کرو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ 14 ہمیں قادس برنیع سے
روانہ ہوئے 38 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ تمام آدمی مر
چکے تھے جو اُس وقت جنگ کرنے کے قابل تھے۔
ویسا ہی ہوا تھا جیسا رب نے قَسم کھا کر کہا تھا۔
مخالفتکیرب15 باعثکے آخرکار خیمہ گاہ میں اُس
نسل ایککا مرد بھی نہ رہا۔ جب16 وہ سب مر گئے
تھے تب17 رب نے مجھ سے کہا، 18 آج” تمہیں عار
شہر سے ہو کر موآب کے علاقے میں سے گزرنا ہے۔
19 پھر تم عمونیوں کے علاقے تک پہنچو گے۔ اُن کی
بھی مخالفت نہ کرنا، اور نہ اُن کے جنگساتھ چھیڑنا،
کیونکہ مَیں اُن ملـککے کا کوئی بھی تمہیںحصہ نہیں
دوں گا۔ مَیں نے لوطملـکیہ کی اولاد کو دیا “ہے۔

حقیقت20 میں عمونیوں کا ملـک بھی رفائیوں کا
ملـک سمجھا جاتا تھا جو قدیم زمانے میں وہاں آباد
تھے۔ عمونی اُنہیں زمزمی کہتے تھے، 21 اور وہ دیو قامت
تھے، طاقت ور اور تعداد میں یادہ۔ ز وہ عناق کی اولاد
جیسے درازقد تھے۔ جب ملـکعمونی میں آئے تو رب
نے رفائیوں کو اُن کے آگے آگے تباہ کر دیا۔ چنانچہ
عمونی ھتے بڑ ھتے بڑ اُنہیں لتے نکا گئے اور اُن کی جگہ آباد
ہوئے، نےربطرحجسطرحاُسیبالکل22 عیسَو کی
اولاد کے آگے آگے یوں حور کو تباہ کر دیا تھا جب وہ
سعیر ملـککے میں آئے تھے۔ وہاں بھی وہ ھتے بڑ ھتے بڑ
یوں حور کو لتے نکا گئے اور اُن کی جگہ آباد ہوئے۔
اِسی23 ایکطرح اَور قدیم قوم بنام عوی کو بھی اُس
ملـککے سے نکالا گیا۔ عوی تکغزہ آباد تھے، لیکن
کفتوریجب کفتور یعنی کریتے سے آئے تو اُنہوں نے
اُنہیں تباہ کر دیا اور اُن کی جگہ آباد ہو گئے۔

سیحون بادشاہ جنگسے
24 رب نے موسٰی سے کہا، اب” جا کر وادٔی

ارنون کو عبور کرو۔ یوں سمجھو کہ مَیں حسبون کے
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اموری بادشاہ سیحون اُسکو تمہارےسمیتملـککے
حوالے کر چکا ہوں۔ اُس پر قبضہ کرنا شروع کرو اور
اُس کے ساتھ جنگ کرنے کا موقع ڈھونڈو۔ اِسی25
دن سے مَیں تمام قوموں بارےتمہارےمیں دہشتمیں
خوفاور پیدا کروں گا۔ وہ تمہاری خبر سن خوفکر
مارےکے تھرتھرائیں گی اور کانپیں “گی۔

26 مَیں نے دشِت قدیمات سے حسبون کے بادشاہ
سیحون کے پاس قاصد بھیجے۔ میرا پیغام نفرت اور
مخالفت سے خالی تھا۔ وہ یہ تھا، 27 ہمیں” اپنے ملـک
میں شاہراہہمدیں۔گزرنےسے پر رہیںہی اُساورگے
نہسے بائیں، نہ اورکھانےہم28گے۔ہٹیںطرفدائیں
پینے کی تمام یات ضرور کے لئے مناسب پیسے دیں گے۔
ہمیں پیدل اپنے ملـک میں سے گزرنے دیں، جس29
طرح سعیر باشندوںکے عیسَو کی اولاد اور عار کے ہنے ر
موآبیوںوالے ہمیںنے دیا۔گزرنے منزلہماریکیونکہ
یائے در یردن کے مغرب میں ہے، وہ ملـک جو ہمارارب خدا ہمیں دینے والا “ہے۔

ہمیںنےسیحونبادشاہکےحسبونلیکن30 گزرنے
نہ دیا، کیونکہ رب تمہارے خدا نے اُسے بےلچک
اور ہماری بات سے انکار کرنے پر آمادہ کر دیا تھا تاکہ
ہمارےسیحون قابو میں آ جائے۔ اور بعد میں ایسا ہی
ہوا۔ رب31 مجھنے سے کہا، یوں” سمجھ لے کہ مَیں
سیحون اور اُس ملـککے تیرےکو حوالے کرنے لگا
ابہوں۔ نکل کر اُس پر قبضہ کرنا شروع “کرو۔

جب32 سیحون اپنی ساری فوج لے کر ہمارا مقابلہ
کرنے کے لئے یہض آیا 33 ہمارےربتو خدا ہمیںنے
پوری فتح بخشی۔ ہم نے سیحون، اُس کے بیٹوں اور
پوری قوم کو شکست دی۔ 34 اُس وقت ہم نے اُس
کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیا اور اُن کے تمام مردوں،
عورتوں اور بچوں کو مار ڈالا۔ کوئی بھی نہ بچا۔ ہم35
نے صرف مویشی اور شہروں کا لُوٹا ہوا مال اپنے لئے
بچائے رکھا۔

36 وادٔی ارنون کنارےکے پر واقع عروعیر سے لے
ہرتکِجلعادکر شہر میںاِسپڑی۔ماننیشکستکو وہ
شہر بھی شامل تھا جو وادٔی ارنون میں ہمارےربتھا۔
خدا نے اُن سب ہمارےکو حوالے کر دیا۔ لیکن37

تم نے عمونیوں ملـککا چھوڑ دیا اور نہ یائے در یبوق
کے ارد گرد کے علاقے، نہ اُس پہاڑیکے علاقے کے
شہروں کو چھیڑا، کیونکہ رب ہمارے خدا نے ایسا
کرنے تمہیںسے منع کیا تھا۔

3
بسن کے بادشاہ عوج شکستکی

اِس1 کے بعد ہم شمال میں بسن طرفکی بڑھ گئے۔
بسن کا بادشاہ عوج اپنی تمام فوج نکلساتھکے کر ہمارا
مقابلہ کرنے کے لئے اِدرعی آیا۔ رب2 نے مجھ سے
کہا، اُس” متسے ڈر۔ مَیں اُسے، اُس کی پوری فوج
اور اُس تیرےملـککا حوالے کر چکا ہوں۔ اُس کے
ساتھ وہ کچھ کر جو تُو نے اموری بادشاہ سیحون کے
ساتھ کیا جو حسبون حکومتمیں کرتا “تھا۔

3 ایسا ہی ہمارےربہوا۔ کیخدا مدد ہمسے نے
بسن کے بادشاہ عوج اور اُس کی تمام قوم کو شکست
دی۔ ہم کوہلاکسبنے کر دیا۔ کوئی بھی نہ بچا۔
4 اُسی وقت ہم نے اُس کے تمام شہروں پر قبضہ کر
لیا۔ ہم نے کُل 60 شہروں پر یعنی ارجوب سارےکے
علاقے پر قبضہ کیا جس پر عوج کی حکومت تھی۔
5 اِن تمام شہروں کی حفاظت اونچی اونچی فصیلوں اور
کنڈے والے دروازوں سے کی گئی تھی۔ دیہات میں
بہت ایسیسی آبادیاں بھی مل گئیں جن کی فصیلیں نہیں
تھیں۔ 6 ہم نے اُن کے ساتھ وہ کچھ کیا جو ہم نے
بادشاہکےحسبون سیحون علاقےکے ساتھکے کیا تھا۔
ہم حوالےکےربکچھسبنے کر ہرکے شہر کو اور
تمام مردوں، عورتوں اور بچوں ہلاککو کر ڈالا۔ ہم7
مویشیتمامصرفنے شہروںاور کا لُوٹا مالہوا اپنے لئے
بچائے رکھا۔

یوں8 ہم یوںوقتاُسنے امور کے اِن دو بادشاہوں
سے یائے در یردن کا مشرقی علاقہ وادٔی ارنون سے لے
حرمونکر تکپہاڑ لیا۔چھین 9 صیدا) باشندےکے
حرمون کو یون سِر کہتے ہیں جبکہ یوں امور نے اُس
کا نام سنیر ۔(رکھا 10 ہم نے عوج بادشاہ پورےکے
علاقے پر قبضہ لیا۔کر اِس میں میداِن مرتفع تمامکے شہر
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شامل تھے، نیز سلـکہ اور تکاِدرعی ِجلعاد اور بسن کے
پورے علاقے۔

11 بادشاہ عوج دیو قامت قبیلے رفائی کا آخری مرد
تھا۔ اُس کا لوہے 13تابوتکا سے فٹزائد لمبا اور چھ
فٹ چوڑا تھا اور تکآج عمونیوں کے شہر ربّہ میں دیکھا
جا سکتا ہے۔

یردن مشرقکے ملـکمیں کی تقسیم
جب12 ہم نے یائے در یردن کے مشرقی علاقے پر

قبضہ کیا تو مَیں نے روبن اور جد کے قبیلوں کو اُس کا
جنوبی حصہ شہروں سمیت دیا۔ اِس علاقے کی جنوبی
سرحد یائے در ارنون پر واقع شہر عروعیر ہے شمالجبکہ
میں اِس میں ِجلعاد پہاڑیکے علاقے کا آدھا بھیحصہ
شامل ہے۔ 13 ِجلعاد کا شمالی حصہ اور بسن ملـککا
مَیں نے منسّی کے آدھے قبیلے کو دیا۔
بسن) میں ارجوب کا علاقہ ہے جہاں پہلے

عوج بادشاہ کی حکومت تھی اور جو رفائیوں یعنی دیو
قامت افراد کا ملـک کہلاتا تھا۔ 14 منسّی کے قبیلے
کے ایک آدمی بنام یائیر نے ارجوب پر یوں جسور اور
معکاتیوں کی تکسرحد قبضہ کر لیا تھا۔ اُس نے اِس
علاقے کی بستیوں کو اپنا نام دیا۔ آج تک یہی نام
حووت یائیر یعنی یائیر کی بستیاں چلتا (ہے۔

مَیں15 ِجلعادنے شمالیکا منسّیحصہ کنبےکے مکیر
کو دیا 16 لیکن ِجلعاد کا جنوبی حصہ روبن اور جد
کے قبیلوں کو دیا۔ اِس حصے ایککی سرحد جنوب
میں وادٔی ارنون کے بیچ میں سے گزرتی ہے جبکہ
دوسری سرحد یائے در یبوق جسہے کے پار عمونیوں
کی حکومت ہے۔ 17 اُس کی مغربی سرحد یائے در
یردن ِکنّرتیعنیہے لےسےجھیلکی(گلیل)
کر بحـیرۂ مُردار تک جو پِسگہ کے پہاڑی سلسلے کے
دامن میں ہے۔

وقتاُس18 مَیں نے روبن، جد اور منسّی قبیلوںکے
سے کہا، تمہارےرب” خدا نے تمہیں میراث میں یہ
ملـک دے دیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے
تمام جنگ کرنے کے قابل مرد مسلح ہو کر تمہارے
اسرائیلی بھائیوں کے آگے آگے یائے در یردن کو پار
کریں۔ صرف19 تمہاری عورتیں اور بچے پیچھے رہ کر
اُن شہروں میں انتظار کر سکتے ہیں جو مَیں تمہارےنے

لئے مقرر کئے ہیں۔ تم اپنے مویشیوں بھیکو پیچھے چھوڑ
سکتے ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے تمہارےکہ بہت یادہ ز
جانور ہیں۔ 20 اپنے بھائیوں کے ساتھ چلتے ہوئے اُن کی
مدد کرتے رہو۔ جب رب تمہارا خدا اُنہیں یائے در
یردن مغربکے میں دےملـکواقع گا اور وہ تمہاری
طرح آرام اور سکون سے وہاں آباد ہو جائیں تبگے تم
ملـکاپنے واپسمیں جا سکتے “ہو۔

موسٰی کو یردن پار کرنے اجازتکی نہیں ملتی
21 ساتھ ساتھ مَیں نے یشوع سے کہا، تُو” نے اپنی

آنکھوں دیکھکچھسبسے لیا تمہارےربجوہے خدا
نے اِن دونوں بادشاہوں سیحون اور عوج سے کیا۔ وہ
یہی کچھ ہر اُس بادشاہ کے ساتھ کرے گا جس کے
ملـک پر تُو یا در کو پار کر کے حملہ کرے گا۔ 22 اُن
سے نہ ڈرو۔ تمہارا خدا تمہارےخود لئے کرےجنگ
“گا۔

23 اُس وقت مَیں نے رب سے التجا کر کے کہا،
رباے”24 قادرِ مطلق، تُو اپنے خادم کو عظمتاپنی
قدرتاور دکھانے آسمانکیاہے۔لگا یا زمین پر اَورکوئی
خدا ہے تیریجو طرح کے عظیم کام کر سکتا ہے؟ ہرگز
!نہیں 25 مہربانی کر کے مجھے بھی یائے در یردن کو پار
کر کے اُس ملـکاچھے یعنی اُس بہترین پہاڑی علاقے
کو تکلبنان دیکھنے اجازتکی “دے۔

26 لیکن تمہارے سبب سے رب مجھ سے ناراض
تھا۔ اُس نے میری نہ سنی بلـکہ کہا، بس” !کر آئندہ
اِسساتھمیرے کا پِسگہ27کرنا۔نہذکر چڑھپرچوٹیکی
کر چاروں طرف نظر دوڑا۔ وہاں سے غور سے دیکھ،
کیونکہ تُو خود یائے در یردن کو عبور نہیں کرے گا۔
اپنی28 یشوعجگہ افزائیحوصلہکیاُسکر۔مقررکو کر
اور اُسے مضبوط کر، کیونکہ وہی اِس قوم کو یائے در
یردن کے مغرب میں لے جائے گا اور قبیلوں میں اُس
ملـک کو کرےتقسیم جسےگا تُو پہاڑ “گا۔دیکھےسے

29 چنانچہ ہم بیت فغور کے قریب وادی میں
ٹھہرے۔

4
فرماں برداری کی ضرورتاشد

اباسرائیل،اے1 وہ تمام دھیاناحکام لےسنسے
جو مَیں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اُن پر عمل کرو تاکہ تم زندہ
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رہو اور جا کر ملـکاُس پر قبضہ کرو تمہارےربجو
باپ دادا کا خدا تمہیں دینے والا ہے۔ 2 جو احکام مَیں
تمہیں ہوںسکھاتا اُن میں باتکسینہ کا اضافہ کرو اور
نہ اُن باتکوئیسے ربنکالو۔ اپنے خدا تمامکے احکام
پر عمل کرو جو مَیں نے تمہیں دیئے ہیں۔ 3 تم نے خود
دیکھا ہے ربکہ بعلنے فغور سے کیا کچھ کیا۔ وہاں
تیرےرب خدا نے ایکہر ہلاککو کر ڈالا جس
نے فغور کے بعل دیوتا کی پوجا کی۔ لیکن4 تم میں سے
جتنے رب اپنے خدا کے ساتھ لپٹے رہے وہ سب تکآج
زندہ ہیں۔

مَیں5 تمہیںنے تمام احکام یوں سکھا جسہیںدیئے
میرےربطرح خدا نے مجھے بتایا۔ کیونکہ لازم ہے
کہ تم اُس ملـک میں اِن کے تابع رہو جس پر تم قبضہ
کرنے والے ہو۔ 6 اِنہیں مانو اور اِن پر عمل کرو تو
دوسری قوموں کو تمہاری دانش مندی اور سمجھ نظر
آئے گی۔ پھر وہ اِن تمام احکام بارےکے میں سن کر
واہ،”گی،کہیں یہ منددانشکیسیقومعظیم سمجھاور
دار “!ہے 7 کون سی عظیم قوم کے معبود اِتنے قریب
ہیں جتنا ہمارا قریبہمارےخدا مددہمبھیجبہے؟
کے لئے پکارتے ہیں ربتو ہمارا خدا موجود ہوتا ہے۔
کون8 سی عظیم قوم پاسکے ایسے منصفانہ احکام اور
ہدایات ہیں جیسے مَیں آج تمہیں پوری شریعت سنا کر
پیش کر رہا ہوں؟

لیکن9 احتیاطخبردار، کرنا اور وہ تمام باتیں نہ بھولنا
تیریجو آنکھوں نے دیکھی ہیں۔ وہ عمر تیرےبھر دل
میں سے مٹ نہ جائیں بلـکہ اُنہیں اپنے بچوں اور پوتے
پوتیوں کو بھی بتاتے رہنا۔ 10 وہ دن یاد کر جب تُو
حورب یعنی سینا پہاڑ پر رب اپنے خدا کے منے سا حاضر
تھا اور اُس مجھےنے قوم”بتایا، پاسمیرےیہاںکو جمع
کر تاکہ مَیں اُن باتسے کروں اور وہ عمر بھر خوفمیرا
مانیں اور اپنے بچوں میریکو باتیں سکھاتے “رہیں۔

11 اُس وقت تم قریب آ کر پہاڑ کے دامن میں
کھڑے ہوئے۔ وہ جل رہا تھا، اور اُس آگکی آسمان
تک بھڑک رہی تھی جبکہ کالے بادلوں اور گہرے
اندھیرے نظروںاُسےنے سے آگربپھر12دیا۔چھپا
میں سے تم سے ہم کلام ہوا۔ تم نے اُس کی باتیں سنیں

لیکن اُس نہشکلکوئیکی اُسصرفدیکھی۔ آوازکی
سنائی دی۔ 13 اُس تمہارےنے لئے اپنے عہد یعنی اُن
10 احکام کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ اِن پر عمل کرو۔
پھر اُس نے اُنہیں پتھر کی دو تختیوں پر لـکھ دیا۔ رب14
نے مجھے ہدایت کی، اُنہیں” وہ تمام احکام سکھا جن
مطابقکے اُنہیں چلنا ہو وہجبگا یائے در یردن کو پار
کر کنعانکے پر قبضہ کریں “گے۔

بُت پرستی بارےکے میں آگاہی
حوربربجب15 یعنی سینا پہاڑ پر تم ہمسے کلام

ہوا تو تم نے اُس کی کوئی شکل نہ دیکھی۔ چنانچہ
خبردار رہو 16 کہ تم غلط کام کر کے اپنے لئے کسی
شکلبھی کا بُت نہ بناؤ۔ نہ مرد، عورت، زمین17 پر چلنے
والے جانور، پرندے، 18 رینگنے والے جانور یا مچھلی کا
بُت بناؤ۔ جب19 تُو آسمان طرفکی نظر اُٹھا کر آسمان کا
پورا لشکر دیکھے تو سورج، چاند اور ستاروں پرستشکی
اور خدمت کرنے کی آزمائش میں نہ پڑنا۔ تیرےرب
خدا نے اِن چیزوں کو باقی تمام قوموں کو عطا کیا ہے،
تمہیںلیکن20 اُس بھڑکتےکےمصرنے بھٹے نکالاسے ہے
تاکہ تم اُس کی اپنی قوم اور اُس میراثکی بن جاؤ۔ اور
آج ایسا ہی ہوا ہے۔

تمہارے21 سبب سے رب نے مجھ ناراضسے ہو
کر قَسم کھائی کہ تُو یائے در یردن کو پار کر کے اُس
نہیںداخلمیںملـکاچھے ہو گا ربجو تیرا تجھےخدا
میراث میں دینے والا ہے۔ مَیں22 یہیں ملـکاِسی میں
مر جاؤں گا اور یائے در یردن کو پار نہیں کروں گا۔
لیکن تم یا در کو پار کر کے اُس بہترین ملـک پر قبضہ
کرو گے۔ 23 ہر صورت میں وہ عہد یاد رکھنا ربجو
تمہارے خدا تمہارےنے ساتھ باندھا ہے۔ اپنے لئے
کسی بھی چیز کی مورت نہ بنانا۔ یہ رب کا حکم ہے،
24 ربکیونکہ تیرا بھسمخدا کر دینے آگوالی وہہے،
غیور خدا ہے۔

25 ملـکتم میں جا کر وہاں رہو تمہارےگے۔ بچے
اور پوتے نواسے اُس میں پیدا ہو جائیں جبگے۔ اِس
بہتطرح وقت گزر جائے گا تو خطرہ ہے کہ تم غلط
کام کر کے کسی چیز کی مورت بناؤ۔ ایسا کبھی نہ
کرنا۔ یہ تمہارےرب خدا کی نظر میں بُرا ہے اور اُسے
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غصہ گا۔دلائے آسمانآج26 اور میرےزمین ہیںگواہ
کہ اگر تم ایسا کرو تو جلدی سے اُس ملـک میں سے
مٹ جاؤ گے جس پر تم یائے در یردن کو پار کر کے
قبضہ کرو گے۔ تم تکدیر وہاں جیتے نہیں رہو گے بلـکہ
پورے طور ہلاکپر ہو جاؤ گے۔ رب27 ملـکتمہیں
سے نکال کر مختلف قوموں میں منتشر دےکر گا، اور
تھوڑےصرفوہاں ہی افراد بچے رہیں گے۔ وہاں28
تم انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لـکڑی اور پتھر کے
بُتوں کی خدمت کرو گے، جو نہ دیکھ سکتے، نہ سن
سکتے، نہ کھا سکتے اور نہ سونگھ سکتے ہیں۔

وہیں29 اپنےربتُو اورگا،کرےتلاشکوخدا اگر
پورےاُسے دل و جان ڈھونڈےسے تو وہ بھیملتجھے
جائے گا۔ جب30 تُو تکلیفاِس میں مبتلا ہو گا اور یہ
سارا تجھکچھ پر گزرےسے گا پھر ربآخرکار اپنے خدا
رجوعطرفکی کر اُسکے کی سنے گا۔ 31 ربکیونکہ
تیرا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تجھے کرےترکنہ گا اور
نہ باد بر کرے گا۔ وہ اُس عہد کو نہیں بھولے گا جو
اُس قَسمنے کھا باپتیرےکر دادا سے باندھا تھا۔

ہیرب ہمارا خدا ہے
32 دنیا میں انسان تخلیقکی سے لے ماضیتکآجکر

کی تفتیش کر۔ آسمان کے ایک سرے سے دوسرے
لگا۔کھوجتکسرے کیا اِس پہلےسے طرحاِسکبھی
کا معجزانہ کام ہوا ہے؟ کیا کسی نے اِس سے پہلے
اِس قسم کے عظیم کام کی خبر سنی ہے؟ 33 تُو آگنے
میں سے بولتی ہوئی الله کی آواز سنی توبھی جیتا !بچا کیا
کسی اَور قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ 34 کیا کسی اَور
معبود جرأتکبھینے کی ہے ربکہ پوریطرحکی
قوم ایککو ملـک سے نکال کر اپنی ملـکیت بنایا ہو؟
اُس نے ایسا ہی تمہارے ساتھ کیا۔ اُس تمہارےنے
دیکھتے دیکھتے مصریوں کو آزمایا، معجزےبڑےاُنہیں
دکھائے، اُن کے جنگساتھ کی، اپنی بڑی قدرت اور
اختیار کا اظہار کیا اور ناکہول کاموں سے اُن غالبپر
آ گیا۔

تجھے35 یہ سب کچھ دکھایا گیا تاکہ تُو جان لے کہ
رب خدا اُسہے۔ کے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ اُس36
نے تجھے نصیحت دینے کے لئے آسمان سے اپنی آواز

سنائی۔ زمین پر اُس نے تجھے اپنی عظیم آگ دکھائی
میںجس سے تُو نے اُس کی باتیں سنیں۔ 37 تیرےاُسے
باپ دادا سے پیار تھا، اور اُس تجھےنے جو اُن کی اولاد
ہیں چن لیا۔ اِس لئے وہ خود حاضر ہو کر اپنی عظیم
قدرت سے تجھے مصر نکالسے لایا۔ اُس38 تیرےنے
آگے سے تجھ سے یادہ ز بڑی اور طاقت ور قومیں نکال
دیں تاکہ تجھے اُن ملـککا میراث میں مل جائے۔ آج
ایسا ہی ہو رہا ہے۔

39 چنانچہ آج جان لے اور ذہن میں رکھ کہ رب
آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ کوئی اَور معبود نہیں ہے۔
40 اُس کے احکام پر عمل کر جو مَیں تجھے آج سنا رہا
ہوں۔ پھر تُو اور تیری کامیاباولاد ہوں گے، اور تُو دیر
تک اُس ملـک میں جیتا رہے گا جو رب تجھے ہمیشہ
کے لئے دے رہا ہے۔

یردن مشرقکے میں پناہ کے شہر
یہ41 کہہ کر موسٰی یائےنے یردندر میںمشرقکے

پناہ کے تین شہر چن لئے۔ 42 اُن میں شخصوہ پناہ لے
سکتا کیدشمنینےجستھا بنا پر نہیں غیرارادیبلـکہ طور
پر کسی کو جان سے مار دیا تھا۔ ایسے شہر میں پناہ لینے
سببکے سے اُسے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔
اِس43 کے لئے روبن قبیلےکے کے لئے میداِن مرتفع کا
شہر بصر، جد قبیلےکے کے لئے ِجلعاد کا راماتشہر اور
منسّی قبیلےکے کے لئے بسن کا شہر جولان چنا گیا۔

شریعت لفظپیشکا
44 ذیلدرِج شریعتوہ موسٰیجوہے اسرائیلیوںنے

پیشکو کی۔ 45 موسٰی نے یہ احکام اور ہدایات اُس
وقت پیش کیں جب وہ مصر سے نکل کر 46 یائے در
یردن کے کنارےمشرقی پر بیتتھے۔ فغور اُن مقابلکے
تھا، اور وہ اموری بادشاہ سیحون ملـککے میں خیمہ
زن تھے۔ سیحون کی رہائش حسبون میں تھی اور اُسے
اسرائیلیوں سے شکست ہوئی تھی جب وہ موسٰی کی
راہنمائی میں مصر نکلسے آئے تھے۔ اُس47 ملـککے
پر قبضہ کر کے اُنہوں نے بسن کے ملـک پر بھی فتح
پائی تھی جس کا بادشاہ عوج تھا۔ اِن دونوں اموری
بادشاہوں کا یہ پورا علاقہ اُن کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔
یہ علاقہ یائے در یردن کے مشرق میں تھا۔ 48 اُس کی
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جنوبی سرحد یائے در ارنون کے کنارے پر واقع شہر
تھیعروعیر اُسجبکہ شمالیکی ِسیُونسرحد یعنی حرمون
پہاڑ تھی۔ یائے49 در یردن کا پورا مشرقی کنارہ پِسگہ کے
پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع بحـیرۂ تکمُردار اُس
میں شامل تھا۔

5
احکامدس

1 موسٰی نے تمام اسرائیلیوں کو جمع کر کے کہا،
اے اسرائیل، دھیان سے ہدایاتوہ اور احکام سن

جو مَیں تمہیں آج پیش کر رہا ہوں۔ اُنہیں سیکھو اور
بڑی احتیاط سے اُن پر عمل کرو۔ رب2 ہمارے خدا
حوربنے یعنی سینا پہاڑ پر ہمارے ساتھ عہد باندھا۔
اُس3 نے یہ باپہمارےعہد دادا کے ساتھ نہیں بلـکہ
ہمارے ہی ساتھ باندھا ہے، جو آج اِس جگہ پر زندہ
ہیں۔ رب4 پہاڑ آگپر میں سے برُو رُو ہو کر تم سے ہم
ہوا۔کلام تمہارےمَیںوقتاُس5 رباور درمیانکے
کھڑا ہوا باتیںکیربتمہیںتاکہ سناؤں۔ کیونکہ آگتم
سے ڈرتے تھے اور اِس لئے پہاڑ پر نہ چڑھے۔ اُس وقت
رب نے کہا،

6 مَیں” رب تیرا خدا ہوں جو تجھے ملـِک مصر کی
غلامی سے نکال لایا۔ میرے7 سوا کسی اَور معبود کی
پرستش نہ کرنا۔

8 اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ کسی بھی چیز کی مورت نہ
بنانا، چاہے وہ آسمان میں، زمین پر یا سمندر میں ہو۔ 9 نہ
بُتوں کی پرستش، نہ اُن خدمتکی کرنا، کیونکہ مَیں تیرا
رب غیور خدا ہوں۔ مجھجو نفرتسے ہیںکرتے اُنہیں
مَیں تیسری اور تکپشتچوتھی سزا دوں گا۔ لیکن10
مجھجو محبتسے رکھتے میرےاور پورےاحکام کرتے
ہیں اُن پر مَیں ہزار تکپُشتوں مہربانی کروں گا۔

رب11 اپنے خدا کا نام بےمقصد یا غلط مقصد کے
لئے استعمال نہ کرنا۔ بھیجو ایسا کرتا رباُسےہے سزا
دیئے بغیر چھوڑےنہیں گا۔

سبت12 دنکے رکھنا۔خیالکا اُسے طرحاِس منانا
کہ مخصوصوہ مُقّدسو ربطرحجسطرحاُسیہو،
تیرے خدا تجھےنے حکم دیا ہے۔ 13 ہفتے پہلےکے چھ
دن اپنا کاجکام کر، تیرےربدنساتواںلیکن14 خدا

کا آرام کا دن اُسہے۔ طرحکسیدن کا کام نہ کرنا۔
نہ تُو، نہ تیرا بیٹا، تیرینہ بیٹی، نہ تیرا نوکر، تیرینہ نوکرانی،
نہ تیرا بَیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا کوئی اَور مویشی۔ جو
پردیسی تیرے درمیان رہتا ہے وہ بھی کام نہ کرے۔
تیرے نوکر اور تیری نوکرانی کو تیری طرح آرام کا موقع
ملنا ہے۔ 15 یاد رکھنا کہ تُو مصر میں غلام تھا اور کہ
رب تیرا خدا ہی تجھے بڑی قدرت اور اختیار سے وہاں
سے نکال لایا۔ اِس لئے اُس نے تجھے حکم دیا ہے کہ
سبت کا دن منانا۔

16 اپنے باپ اور اپنی ماں عزتکی طرحجسکرنا
تیرےرب خدا تجھےنے حکم دیا ہے۔ پھر تُو ملـکاُس
میں ربجو تیرا خدا تجھے دینے والا حالخوشہے ہو
گا اور تکدیر جیتا رہے گا۔

قتل17 نہ کرنا۔
18 زنا نہ کرنا۔
چوری19 نہ کرنا۔
20 پڑوسیاپنے بارےکے میں گواہیجھوٹی نہ دینا۔
21 اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ نہ اُس کے

گھر کا، نہ اُس کی زمین کا، نہ اُس کے نوکر کا، نہ اُس
کی نوکرانی کا، نہ اُس بَیلکے اور نہ اُس کے گدھے کا
بلـکہ اُس بھیکسیکی چیز کا لالچ نہ “کرنا۔

رب22 نے تم سب کو یہ احکام دیئے جب تم سینا
پہاڑ دامنکے میں جمع تھے۔ وہاں تم نے بادلآگ، اور
اندھیرےگہرے میں سے اُس کی زوردار آواز سنی۔
یہی کچھ اُس نے کہا اور بس۔ پھر اُس نے اُنہیں پتھر
کی دو تختیوں پر لـکھ کر دےمجھے دیا۔

ربلوگ سے ڈرتے ہیں
جب23 تم نے یکی تار سے یہ آواز سنی اور پہاڑ کی

جلتی ہوئی حالت دیکھی تو تمہارے قبیلوں کے راہنما
میرےبزرگاور پاس آئے۔ اُنہوں24 نے کہا، رب”
ہمارے خدا نے ہم پر اپنا جلال اور عظمت ظاہر کی
ہمآجہے۔ میںآگنے اُسسے کی آواز ہمہے۔سنی
نے دیکھ لیا ہے جبکہ الله انسان سے ہم کلام ہوتا
ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مر جائے۔ لیکن25 اب ہم
کیوں اپنی خطرےجان میں ڈالیں؟ اگر ہم مزید رب
اپنے کیخدا آواز سنیں تو بھسمہمیںآگبڑییہ دےکر
ہاتھسےجاناپنیہماورگی بیٹھیںدھو کیونکہ26گے۔
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زندہطرحہماریکونسےمیںانسانوںفانی آگکوخدا
میں سے باتیں کرتے ہوئے سن کر زندہ رہا ہے؟ کوئی
بھی !نہیں آپ27 قریبہی جا کر اُن تمام باتوں کو سنیں
ربجو ہمارا ہمیںخدا بتانا چاہتا لوٹپھرہے۔ کر ہمیں
وہ باتیں سنائیں۔ ہم اُنہیں سنیں گے اور اُن پر عمل کریں
“گے۔

یہنےربجب28 اُستوسنا مَیں”کہا،سےمجھنے
نے اِن لوگوں کی یہ باتیں سن لی ہیں۔ وہ ٹھیک کہتے
ہیں۔ کاش29 اُن کی سوچ ہمیشہ ایسی ہی !ہو کاش
وہ اِسیہمیشہ طرح مانیںخوفمیرا میرےاور احکام پر
عمل !کریں اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اور اُن کی اولاد
کامیابہمیشہ رہیں گے۔ اُنہیںجا،30 دےبتا کہ اپنے
خیموں میں لوٹ جاؤ۔ لیکن31 تُو میرےیہاں پاس رہ
تاکہ مَیں تجھے تمام قوانین اور دےاحکام دوں۔ اُن کو
لوگوں کو سکھانا تاکہ وہ ملـکاُس میں اُن کے مطابق
چلیں جو مَیں اُنہیں دوں “گا۔

32 احتیاطچنانچہ سے اُن احکام پر عمل کرو ربجو
تمہارے تمہیںنےخدا ہیں۔دیئے اُن طرفدائیںنہسے
ہٹو نہ بائیں طرف۔ ہمیشہ33 اُس راہ پر چلتے رہو ربجو
تمہارے خدا تمہیںنے بتائی پھرہے۔ کامیابتم ہو گے
اور میںملـکاُس تکدیر جیتے رہو پرجسگے تم قبضہ
کرو گے۔

6
سےسب بڑا حکم

1 یہ وہ تمام احکام ہیں جو رب تمہارے خدا نے
مجھے تمہیں سکھانے کے لئے کہا۔ ملـکاُس میں اِن پر
عمل میںجسکرنا تم جانے والے ہو تاکہ اُس پر قبضہ
کرو۔ 2 عمر بھر تیرےتُو، بچے اور پوتے ربنواسے اپنے
خدا خوفکا مانیں اور اُس کے اُن تمام احکام پر چلیں
جو مَیں دےتجھے رہا ہوں۔ تب تُو تکدیر جیتا رہے
گا۔ اے3 اسرائیل، یہ میری باتیں سن اور بڑی احتیاط
سے اِن پر عمل !کر پھر تیرےرب خدا کا وعدہ پورا ہو
جائے گا کہ تُو کامیاب رہے گا اور تیری تعداد اُس
ملـک میں خوب بڑھتی جائے جسگی میں دودھ اور
شہد کثرتکی ہے۔

4 سن اے !اسرائیل رب ہمارا خدا ایک ہی رب
ہے۔ رب5 اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری
جان اور طاقتپوریاپنی پیارسے کرنا۔ مَیںاحکامجو6
تجھے آج بتا رہا ہوں اُنہیں اپنے دل پر نقش کر۔ اُنہیں7
اپنے بچوں ذہنکے نشین کرا۔ یہی باتیں وقتہر اور ہر
تیرےجگہ لبوں پر ہوں خواہ تُو گھر میں بیٹھا یا راستے پر
چلتا ہو، لیٹا ہو یا کھڑا ہو۔ اُنہیں8 نشان کے طور پر اور
یاددہانی کے لئے اپنے بازوؤں اور ماتھے پر لگا۔ 9 اُنہیں
اورچوکھٹوںکیگھروںاپنے شہروںاپنے دروازوںکے
پر لـکھ۔

تیرےرب10 خدا کا وعدہ پورا ہو گا جو اُس نے
قَسم کھا تیرےکر باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب
ساتھکے کیا مَیںکہ تجھے میںکنعان جاؤںلے گا۔ جو
بڑے اور شاندار شہر اُس میں ہیں وہ تُو نے خود نہیں
بنائے۔ 11 جو مکان اُس میں ہیں وہ ایسی اچھی چیزوں
بھرےسے ہیںہوئے جو تُو نے اُن نہیںمیں رکھیں۔ جو
اُسکنوئیں ہیںمیں اُن کو تُو نہیںنے کھودا۔ انگورجو
اور زیتون کے باغ اُس میں ہیں اُنہیں تُو نے نہیں لگایا۔
یہ حقیقت یاد رکھ۔ جب تُو ملـکاُس میں کثرت کا
کھانا کھا کر سیر ہو جائے گا 12 تو رب!خبردار کو نہ
بھولنا جو تجھے مصر کی غلامی نکالسے لایا۔

رب13 اپنے خدا کا خوف ماننا۔ صرف اُسی کی
عبادت کرنا اور اُسی کا نام لے کر قَسم کھانا۔ 14 دیگر
پیرویکیمعبودوں نہ پڑوسیتماممیںاِسکرنا۔ اقوام کے
دیوتا بھی شامل ہیں۔ 15 تیرےربورنہ خدا غضبکا
تجھ پر نازل ہو کر تجھے ملـک میں سے مٹا ڈالے گا۔
غیوروہکیونکہ خدا ہیدرمیانتیرےاورہے ہے۔رہتا

رب16 اپنے خدا کو اُس طرح نہ آزمانا جس طرح
تم نے مّسہ میں کیا تھا۔ دھیان17 ربسے اپنے خدا کے
احکام کے مطابق چلو، اُن تمام ہدایات اور قوانین پر جو
اُس نے تجھے دیئے ہیں۔ 18 جو کچھ رب کی نظر میں
درست اور اچھا ہے وہ کر۔ پھر تُو کامیاب رہے گا، تُو
جا کر اُس ملـکاچھے پر کرےقبضہ جسگا کا وعدہ
رب باپتیرےنے دادا قَسمسے کھا کر کیا تھا۔ تب19
رب باتکی پوری ہو جائے گی کہ تُو اپنے دشمنوں کو
اپنے آگے آگے دےنکال گا۔
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20 آنے والے دنوں میں تیرے بچے پوچھیں ہمارےرب”گے، خدا نے آپ کو اِن تمام احکام پر عمل
کرنے کو کیوں “کہا؟ 21 پھر اُنہیں جواب دینا، ہم”
مصر کے بادشاہ فرعون کے غلام تھے، لیکن رب ہمیں
بڑی قدرت کا اظہار کر کے مصر سے نکال لایا۔
22 ہمارے دیکھتے دیکھتے اُس نے بڑے بڑے نشان
معجزےاور کئے اور مصر، فرعون اور اُس پورےکے
گھرانے پر ناکہول مصیبتیں بھیجیں۔ وقتاُس23 وہ
وہاںہمیں نکالسے لایا تاکہ ہمیں دےملـکوہکرلے
جس کا وعدہ اُس نے قَسم کھا ہمارےکر باپ دادا
ساتھکے کیا تھا۔ ہمارےرب24 خدا ہی ہمیںنے کہا
کہ اِن تمام احکام کے مطابق چلو اور رب اپنے خدا کا
خوف مانو۔ کیونکہ اگر ہم ایسا یں کر تو پھر ہم ہمیشہ
کامیاب اور زندہ رہیں گے۔ اور آج تک ایسا ہی رہا
ہے۔ 25 اگر ربہم اپنے خدا رہحضورکے احتیاطکر
سے اُن تمام باتوں پر عمل کریں گے جو اُس نے ہمیں
کرنے کو کہی ہیں تو وہ ہمیں راست باز قرار دے
“گا۔

7
دوسری کنعانی قوموں کو نکالنا ہے

رب1 تیرا خدا تجھے اُس ملـک میں لے جائے گا
جس پر تُو جا کر قبضہ کرے گا۔ وہ تیرے منے سا
سے بہت سی قومیں بھگا دے گا۔ گو یہ سات قومیں
یعنی ِحتّی، جرجاسی، اموری، کنعانی، فرِزّی، ِحوّی اور
یبوسی تعداد اور طاقت لحاظکے سے تجھ بڑیسے ہوں
گی ربتوبھی2 تیرا خدا تیرےاُنہیں گا۔کرےحوالے
جب تُو اُنہیں دےشکست گا تو اُن سب کو اُس کے
لئے مخصوص ہلاککےکر کر نہہے۔دینا اُن ساتھکے
عہد باندھنا اور نہ اُن پر رحم کرنا۔ 3 اُن میں سے کسی
شادیسے نہ کرنا۔ نہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ اُن کے بیٹوں
کو دینا، نہ اپنے بیٹوں کا رشتہ اُن کی بیٹیوں سے کرنا۔
4 ورنہ تمہارےوہ بچوں میریکو پیروی سے دُور کریں
گے اور وہ میری نہیں بلـکہ اُن کے دیوتاؤں کی خدمت
ربتبگے۔کریں غضبکا تم نازلپر ہو سےجلدیکر
ہلاکتمہیں گا۔دےکر اِس5 لئے اُن قربانکی گاہیں
ڈھا دینا۔ جن پتھروں کی وہ پوجا کرتے ہیں اُنہیں ِچکنا

ُچور کر دینا، اُن دیوییسیرتکے کے کاٹکھمبے ڈالنا
اور اُن کے بُت جلا دینا۔

کیونکہ6 ربتُو اپنے خدا لئےکے مخصوص مُقّدسو
ہے۔ اُس نے دنیا کی تمام قوموں میں سے تجھے چن
کر اپنی قوم اور خاص ملـکیت بنایا۔ رب7 نے کیوں
تمہارے تعلقساتھ قائم کیا لیا؟چنتمہیںاور کیا اِس وجہ
سے کہ تم تعداد میں دیگر قوموں کی نسبت یادہ ز تھے؟
ہرگز !نہیں تم بہتتو کم تھے۔ 8 بلـکہ وجہ یہ تھی ربکہ
نے تمہیں پیار کیا اور وہ وعدہ پورا کیا جو اُس نے قَسم
کھا باپتمہارےکر دادا کے ساتھ کیا تھا۔ اِسی لئے وہ
دےفدیہ کر تمہیں بڑی قدرت سے مصر کی غلامی اور
اُس ملـک کے بادشاہ کے ہاتھ سے بچا لایا۔ 9 چنانچہ
ربصرفکہلےجان تیرا ہیخدا وفاداروہہے۔خدا
خدا ہے۔ جو اُس محبتسے رکھتے اور اُس کے احکام
پر عمل کرتے ہیں اُن کے ساتھ وہ اپنا عہد قائم رکھے گا
اور اُن پر گا۔کرےمہربانیتکپُشتوںہزار لیکن10 اُس
نفرتسے کرنے والوں کو وہ اُن کے برُو مناسبرُو سزا
دے گا۔کرےبربادکر ہاں، اُسجو نفرتسے کرتے
ہیں، اُن کے برُو رُو مناسبوہ دےسزا گا اور جھجکے
گا نہیں۔

11 چنانچہ دھیان سے اُن تمام احکام پر عمل کر جو
مَیں آج دےتجھے رہا ہوں تاکہ تُو اُن کے مطابق زندگی
گزارے۔ 12 اگر تُو اُن پر دےتوجہ اور احتیاط سے اُن
پر چلے تو ربپھر تیرا تیرےخدا ساتھ اپنا عہد قائم رکھے
گا اور تجھ پر کرےمہربانی گا، بالکل وعدےاُس کے
مطابق جو اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ دادا سے کیا
تھا۔ 13 وہ تجھے کرےپیار گا اور تجھے ملـکاُس میں
دےبرکت گا تجھےجو دینے کا وعدہ اُس قَسمنے کھا
تیرےکر باپ دادا سے کیا تھا۔ تجھے بہت اولاد بخشنے
کے علاوہ وہ تیرے کھیتوں کو برکت دے گا، اور
تجھے کثرت کا اناج، انگور اور زیتون حاصل ہو گا۔
وہ تیرے یوڑوں ر کو بھی برکت دے گا، اور تیرے
گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کی تعداد بڑھتی جائے گی۔
14 تجھے دیگر تمام قوموں کی نسبت کہیں یادہ ز برکت
ملے گی۔ نہ تجھ میں اور تیرےنہ مویشیوں میں بانجھ پن
پایا جائے گا۔ رب15 بیماریہر کو تجھ سے دُور رکھے
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گا۔ وہ تجھ میں خطرناکوہ وبائیں پھیلنے دےنہیں گا
سےجن واقفمیںمصرتُو ہوا بلـکہ اُنہیں اُن میں پھیلائے
گا جو تجھ نفرتسے رکھتے ہیں۔

16 جو بھی قومیں رب تیرا خدا تیرے ہاتھ میں کر
دے اُنہیںگا تباہ کرنا لازم ہے۔ اُن پر رحم کی نگاہ سے
نہ دیکھنا، نہ اُن کے دیوتاؤں کی خدمت کرنا، ورنہ تُو
پھنس جائے گا۔

17 گو تیرا دل کہے، یہ” قومیں ہم سے طاقت ور
ہیں۔ کسہم طرح اِنہیں نکال سکتے “ہیں؟ توبھی18
اُن سے نہ ڈر۔ وہی کچھ ذہن میں رکھ جو تیرےرب
فرعوننےخدا مصرپورےاور کیا۔ساتھکے کیونکہ19
تُو اپنینے آنکھوں ربسے اپنے کیخدا بڑیوہ آزمانے
والی مصیبتیں اور معجزے، اُس کا وہ عظیم اختیار اور
قدرت جسدیکھی سے وہ تجھے وہاں سے نکال لایا۔
وہی ربکچھ تیرا خدا اُن قوموں ساتھکے کرےبھی گا
جن سے تُو وقتاِس ڈرتا ہے۔ صرفنہ20 یہ رببلـکہ
تیرا خدا اُن کے درمیان زنبور بھی بھیجے گا تاکہ وہ بھی
تباہ ہو جائیں جو پہلے حملوں سے بچ چھپکر گئے ہیں۔
21 اُن سے دہشت نہ کھا، کیونکہ رب تیرا درمیانتیرےخدا ہے۔ وہ عظیم خدا جسہے سے سب خوف
کھاتے ہیں۔ 22 وہ رفتہ رفتہ اُن قوموں تیرےکو آگے
سے بھگا دے گا۔ تُو اُنہیں ایک دم ختم نہیں کر سکے
گا، ورنہ جنگلی جانور تیزی سے بڑھ کر تجھے نقصان
پہنچائیں گے۔

رب23 تیرا خدا تیرےاُنہیں حوالے گا۔دےکر وہ
اُن میں سختاِتنی افرا تفری کرےپیدا گا کہ وہ برباد ہو
جائیں گے۔ 24 وہ اُن کے بادشاہوں کو بھی تیرے قابو
میں دےکر گا، اور تُو اُن کا نام و نشان مٹا دے گا۔
کوئی بھی تیرا سامنا نہیں کر سکے گا بلـکہ تُو اُن سب کو
برباد دےکر گا۔

25 اُن کے دیوتاؤں کے مجسمے جلا دینا۔ چاندیجو
اور سونا اُن پر چڑھایا ہوا اُسہے کا لالچ نہ کرنا۔ اُسے نہ
لینا ورنہ پھنستُو جائے گا۔ کیونکہ اِن چیزوں ربسے
تیرے خدا کو گھن آتی ہے۔ 26 اِس طرح کی مکروہ
چیز اپنے گھر میں نہ لانا، ورنہ تجھے بھی اُس کے ساتھ
الـگ کر بربادکے کیا جائے تیرےگا۔ دل میں اُس سے

شدید نفرت اور گھن ہو، کیونکہ اُسے پورے طور پر
باد بر کرنے کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔

8
رب کو نہ بھولنا

احتیاط1 سے اُن تمام احکام پر عمل کرو جو مَیں آج
دےتجھے رہا ہوں۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تم جیتے رہو
گے، تعداد میں بڑھو گے اور جا کر اُس ملـک پر قبضہ
کرو جسگے کا ربوعدہ باپتمہارےنے دادا سے
قَسم کھا کر کیا تھا۔

2 وہ پورا وقت یاد رکھ ربجب تیرا خدا یگستان ر
میں 40 سال تک تیری راہنمائی کرتا رہا تاکہ تجھے
عاجز کر کے آزمائے اور کرےمعلوم کہ کیا تُو اُس کے
احکام پر چلے گا کہ نہیں۔ اُس3 نے تجھے عاجز کر کے
بھوکے دیا،ہونے تجھےپھر مَن نہسےجسکھلایا تُو اور
تیرےنہ باپ واقفدادا تھے۔ کیونکہ وہ تجھے سکھانا
چاہتا تھا انسانکہ کی روٹیصرفزندگی پر منحصر نہیں
ہوتی بلـکہ ہر باتاُس پر منہکےربجو نکلتیسے ہے۔

4 سالوں40اِن نہگھسےنہکپڑےتیرےدورانکے
پھٹے، تیرےنہ پاؤں سوجے۔ 5 چنانچہ دل میں جان لے
کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے اُسی
ربطرح ہمارا تربیتہماریخدا کرتا ہے۔

رب6 اپنے خدا کے احکام پر عمل کر کے اُس کی
راہوں پر چل اور اُس خوفکا مان۔ 7 کیونکہ وہ تجھے
ایک ملـکبہترین میں لے جا رہا جسہے میں نہریں
اور ایسے چشمے ہیں جو یوں پہاڑ اور وادیوں کی زمین
پھوٹسے نکلتے ہیں۔ اُس8 کی پیداوار اناج، َجو، انگور،
انجـیر، انار، زیتون اور شہد ہے۔ اُس9 میں روٹی کمیکی
نہیں ہو گی، اور تُو کسی چیز سے محروم نہیں رہے گا۔
اُس پتھروںکے میں لوہا پایا جاتا اورہے، کھدائی سے تُو
اُس کی یوں پہاڑ سے تانبا حاصل کر سکے گا۔

کثرتتُوجب10 کا کھانا کھا کر سیر ہو جائے گا تو
ربپھر اپنے خدا کی تمجید تجھےنےجسکرنا یہ شاندار
ملـک دیا ہے۔ 11 خبردار، رب اپنے خدا کو نہ بھول
اور اُس کے اُن احکام پر عمل کرنے سے گریز نہ کر جو
مَیں آج دےتجھے رہا ہوں۔ 12 جبکیونکہ تُو کثرت
کا کھانا کھا کر سیر ہو جائے گا، تُو شاندار گھر بنا کر
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اُن میں رہے گا 13 تیرےاور یوڑ، ر سونے چاندی اور
باقی تمام مال میں اضافہ ہو گا 14 تو کہیں تُو مغرور ہو
کر رب اپنے خدا کو بھول نہ جائے جو تجھے مصر کی
غلامی ناکہولاوروسیعاُستُوجب15لایا۔نکالسے
یگستان ر میں سفر کر رہا تھا جس میں یلے زہر سانپ
اور بچھو تھے تو وہی تیری راہنمائی کرتا رہا۔ پانی سے
محروم اُس علاقے میں سختوہی پتھر میں سے پانی نکال
لایا۔ یگستان16 ر میں وہی تجھے مَن کھلاتا جسرہا،
باپتیرےسے واقفدادا نہ تھے۔ مشکلاتاِن سے وہ
تجھے عاجز کر کے آزماتا رہا تاکہ آخرکار تُو کامیاب ہو
جائے۔

تجھےجب17 کامیابی حاصل ہو گی تو یہ نہ کہنا کہ
مَیں اپنینے قوتہی طاقتاور حاصلکچھسبیہسے
کیا ہے۔ 18 بلـکہ رب اپنے خدا کو یاد کرنا جس نے
دولتتجھے حاصل کرنے قابلیتکی دی ہے۔ کیونکہ
وہ آج بھی اُسی عہد پر قائم ہے جو اُس تیرےنے باپ
دادا سے کیا تھا۔

رب19 اپنے خدا کو نہ بھولنا، اور نہ دیگر معبودوں
پیچھےکے پڑ کر اُنہیں سجدہ اور اُن خدمتکی کرنا۔ ورنہ
مَیں خود گواہ ہوں کہ تم ً یقینا ہلاک ہو جاؤ گے۔
20 اگر تم رب اپنے خدا اطاعتکی نہیں کرو گے تو پھر
وہ تمہیں اُن قوموں کی طرح تباہ دےکر گا جو تم سے
پہلے ملـکاِس میں رہتی تھیں۔

9
ملـک ملنے اسرائیلسببکا کی راستی نہیں ہے

!اسرائیلاےسن1 آج تُو یائے یردندر پارکو کرنے
والا طرفدوسریہے۔ ایسیتُو قوموں کو دےبھگا گا
جو تجھ سے بڑی اور طاقت ور ہیں اور جن کے شاندار
شہروں کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ 2 وہاں
عناقی بستے ہیں جو طاقت ور اور درازقد ہیں۔ تُو خود
جانتا ہے کہ اُن بارےکے میں کہا جاتا ہے، کون”
عناقیوں کا سامنا کر سکتا “ہے؟ لیکن3 آج جان لے کہ
رب تیرا تیرےخدا آگے آگے چلتے ہوئے اُنہیں بھسم کر
دینے والی آگ کی ہلاکطرح کرے گا۔ وہ تیرے
آگے آگے اُن پر قابو پائے گا، اور تُو اُنہیں نکال جلدیکر
دےمٹا ربطرحجسگا، نے وعدہ کیا ہے۔

تیراربجب4 تیرےاُنہیںخدا منے دےنکالسےسا
گا تو تُو یہ نہ کہنا، مَیں” راست باز ہوں، اِسی لئے رب
مجھے لائق سمجھ کر یہاں لایا اور یہ ملـک میراث میں
دے دیا “ہے۔ یہ بات ہرگز درست نہیں ربہے۔ اُن
قوموں کو اُن تیرےسےوجہکیحرکتوںغلطکی منے سا
سے نکال دے گا۔ 5 تُو اپنی راست بازی اور دیانت
داری کی بنا پر اُس ملـک پر قبضہ نہیں کرے گا بلـکہ
رب اُنہیں اُن کی شریر حرکتوں تیرےباعثکے منے سا
سے دےنکال گا۔ دوسرے، جو وعدہ اُس تیرےنے
باپ دادا اسحاقابراہیم، یعقوباور قَسمساتھکے کھا کر
کیا تھا اُسے پورا ہونا ہے۔

چنانچہ6 جان لے ربکہ تیرا خدا تیریتجھے راستی
کے باعث یہ اچھا ملـک نہیں دے رہا۔ حقیقت تو یہ
ہے کہ ہٹتُو دھرم قوم ہے۔

سونے کا بچھڑا
یاد7 رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تُو نے یگستان ر میں

رب اپنے خدا ناراضطرحکسکو کیا۔ مصر سے نکلتے
وقت سے لے کر یہاں پہنچنے تک تم رب سرکشسے
رہے ہو۔ خاص8 حوربکر یعنی سینا دامنکے میں تم
ربنے کو اِتنا غصہ دلایا کہ وہ ہلاکتمہیں کرنے
کو تھا۔ وقتاُس9 مَیں پہاڑ پر چڑھ گیا تھا تاکہ پتھر کی
تختیاں یعنی اُس عہد کی تختیاں مل جائیں جو رب نے
تمہارے ساتھ باندھا تھا۔ کچھ کھائے پیئے بغیر مَیں 40
دن راتاور وہاں رہا۔

10-11 جو ربکچھ میںآگنے سے کہا جبتھا تم
پہاڑ دامنکے میں جمع تھے وہی کچھ اُس نے اپنی اُنگلی
سے دونوں تختیوں پر لـکھ کر مجھے دیا۔ اُس12 نے مجھ
سے کہا، فوراً” یہاں سے اُتر تیریجا۔ قوم جسے تُو مصر
سے نکال لایا بگڑ گئی ہے۔ وہ کتنی جلدی میرےسے
احکام ہٹسے گئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنے لئے بُت ڈھال
لیا ہے۔ مَیں13 نے جان لیا ہے کہ یہ قوم کتنی ضدی
ہے۔ مجھےاب14 تاکہدےچھوڑ مَیں اُنہیں تباہ کر کے
اُن کا نام و نشان دنیا میں سے مٹا ڈالوں۔ اُن کی جگہ مَیں
تجھ ایکسے قوم بنا لوں گا جو اُن بڑیسے طاقتاور ور
ہو “گی۔

مَیں15 مُڑ کر پہاڑ سے اُترا بھڑکتکابجو تھا۔رہا
میرے ہاتھوں میں عہد دونوںکی تختیاں تھیں۔ تمہیں16
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دیکھتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ تم ربنے اپنے خدا کا
گناہ کیا ہے۔ تم نے اپنے لئے بچھڑے کا بُت ڈھال لیا
تھا۔ تم جلدیکتنی ربسے کی مقررہ راہ ہٹسے تھے۔گئے

مَیںتب17 تمہارےنے دیکھتے دیکھتے تختیوںدونوں
کو زمین پر پٹخ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک18 اَور
بار ربمَیں کے منے سا منہ بلکے گرا۔ مَیں نے نہ کچھ
کھایا، نہ کچھ پیا۔ 40 دن اور رات مَیں تمہارے تمام
گناہوں باعثکے اِسی حالت میں رہا۔ کیونکہ جو کچھ
تم نے کیا تھا ربوہ نہایتکو بُرا لگا، اِس لئے غضبوہ
ناک ہو گیا تھا۔ 19 وہ تم سے ناراضاِتنا تھا بہتمَیںکہ
ڈر گیا۔ یوں لـگ رہا تھا کہ وہ تمہیں ہلاک دےکر
گا۔ لیکن اِس بار بھی اُس نے میری سن لی۔ 20 مَیں
نے ہارون کے لئے بھی دعا کی، کیونکہ رب اُس سے
ناراضنہایتبھی تھا اور ہلاکاُسے کر دینا چاہتا تھا۔

21 جو بچھڑا تم نے گناہ کر کے بنایا تھا اُسے مَیں نے
جلا دیا، پھر جو کچھ باقی رہ گیا اُسے کچل دیا اور پیس
پیس کر پاؤڈر بنا دیا۔ یہ پاؤڈر مَیں نے اُس چشمے میں
پھینک دیا جو پہاڑ پر سے بہہ رہا تھا۔

22 تم ربنے کو تبعیرہ، مّسہ اور قبروت ہتاوہ میں
بھی غصہ دلایا۔ قادس23 برنیع میں بھی ایسا ہی ہوا۔
وہاں سے رب نے تمہیں بھیج کر کہا تھا، جاؤ،” اُس
ملـک پر قبضہ کرو جو مَیں نے تمہیں دے دیا “ہے۔
لیکن تم سرکشنے ہو کر رب اپنے خدا کے حکم کی
خلاف ورزی کی۔ تم نے اُس پر اعتماد نہ کیا، نہ اُس
کی سنی۔ جب24 سے مَیں تمہیں جانتا ہوں تمہارا رب
ساتھکے یہ رو باغیانہ ہی رہا ہے۔

مَیں25 40 دن اور ربرات کے منے سا زمین پر منہ
بلکے رہا، نےربکیونکہ کہا تھا کہ ہلاکتمہیںوہ
کر دے گا۔ 26 مَیں نے اُس سے منت کر کے رباے”کہا، قادرِ اپنیمطلق، قوم تباہکو نہ وہکر۔ تیریتو
ہی ملـکیت ہے جسے تُو نے فدیہ دے کر اپنی عظیم
قدرت سے بچایا بڑےاور اختیار مصرساتھکے نکالسے
لایا۔ 27 اپنے خادموں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد
اورکر، اِس قوم اورحرکتوںشریرضد،کی گناہ پر توجہ نہ
دے۔ کہیںمصریورنہ28 گے، اُنہیںرب’ ملـکاُس
میں لانے کے قابل نہیں تھا جس کا وعدہ اُس نے کیا

تھا، بلـکہ وہ اُن نفرتسے کرتا تھا۔ ہاں، ہلاکاُنہیںوہ
کرنے کے لئے یگستان ر میں ‘آیا۔لے 29 وہ تیریتو قوم
ملـکیتتیریہیں، جسے تُو اپنی قدرتعظیم اور اختیار
سے مصر نکالسے “لایا۔

10
موسٰی کو نئی تختیاں ملتی ہیں

1 اُس ربوقت نے مجھ سے کہا، پتھر” کی دو اَور
تختیاں تراشنا پہلیجو تختیوں مانندکی اُنہیںہوں۔ لے کر
میرے پاس پہاڑ پر چڑھ آ۔ لـکڑی کا صندوق بھی بنانا۔
2 پھر مَیں اِن تختیوں پر دوبارہ وہی باتیں لـکھوں گا جو
مَیں اُن تختیوں پر لـکھ چکا تھا جو تُو نے توڑ ڈالیں۔ تمہیں
اُنہیں صندوق محفوظمیں رکھنا “ہے۔

3 مَیں نے کیکر کی لـکڑی کا صندوق بنوایا اور دو
تختیاں تراشیں جو پہلی تختیوں کی مانند تھیں۔ پھر مَیں
دونوں تختیاں لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ رب4 نے اُن
تختیوں پر دوبارہ وہ دس احکام لـکھ دیئے جو وہ پہلی
تختیوں پر لـکھ چکا تھا۔ اُن) ہی احکام کا اعلان اُس
نے پہاڑ پر آگ میں سے کیا تھا جب تم اُس کے دامن
میں جمع (تھے۔ پھر اُس نے یہ میرےتختیاں سپرد کیں۔
لوٹمَیں5 کر اُترا اور تختیوں کو اُس صندوق میں رکھا
جو مَیں نے بنایا تھا۔ وہاں وہ تکاب ہیں۔ سب کچھ
ویسا ہی ہوا ربجیسا نے حکم دیا تھا۔

اماموں اور یوں لاو خدمتکی
6 اِس) کے بعد اسرائیلی بنی یعقان کے کنوؤں سے

روانہ ہو کر موسیرہ پہنچے۔ فوتہارونوہاں ہوا۔ اُسے
دفن کرنے بعدکے اُس کا بیٹا اِلی عزر اُس کی امامجگہ
بنا۔ 7 پھر وہ آگے سفر کرتے کرتے جُدجودہ، پھر یُطباتہ
پہنچے جہاں نہریں ہیں۔

8 اُن دنوں میں رب نے لاوی کے قبیلے کو الـگ
کر کے اُسے رب کے عہد کے صندوق کو اُٹھا کر لے
ربجانے، کے خدمتحضور کرنے اور اُس کے نام
سے برکت دینے کی ذمہ داری دی۔ تکآج یہ اُن کی
ذمہ داری رہی ہے۔ 9 اِس وجہ سے یوں لاو کو دیگر
قبیلوں کی طرح نہ حصہ نہ میراث ملی۔ رب تیرا خدا
خود اُن کی میراث ہے۔ اُس نے خود اُنہیں یہ فرمایا
(ہے۔
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گزارےپر ربتو اِسنے دفعہ میریبھی سنی اور تجھے
ہلاک نہ کرنے پر آمادہ ہوا۔ 11 اُس نے کہا، جا،”
قوم کی راہنمائی کر تاکہ وہ جا کر اُس ملـک پر قبضہ
کریں جس کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اُن کے باپ
دادا سے کیا “تھا۔

رب خوفکا
اے12 اسرائیل، اب میری بات !سن رب تیرا خدا

سےتجھ کیا تقاضا یہصرفہے؟کرتا کہ تُو اُس خوفکا
مانے، اُس کی تمام راہوں پر چلے، اُسے پیار کرے، اپنے
پورے دل جانو اُسسے کرےخدمتکی اور13 اُس
کے تمام احکام پر عمل کرے۔ آج مَیں اُنہیں تجھے تیری
بہتری کے لئے دے رہا ہوں۔

14 پورا آسمان، زمین اور جو کچھ اُس پر سبہے، کا
ربمالـک تیرا خدا ہے۔ توبھی15 اُس باپتیرےنے
دادا پر ہی خاصاپنی شفقت کا اظہار کر کے اُن سے
محبت کی۔ اور اُس تمہیںنے چن دوسریکر تمام قوموں
پر ترجیح دی جیسا کہ آج ظاہر ہے۔ 16 ختنہ اُس کی
قوم کا نشان ہے، لیکن دھیان رکھو کہ وہ نہ صرف
ظاہری بلـکہ باطنی بھی ہو۔ آئندہ اَڑ نہ جاؤ۔

17 کیونکہ رب تمہارا خدا خداؤں کا خدا اور ربوں
کا رب ہے۔ وہ عظیم اور زورآور خدا ہے جس سے
خوفسب کھاتے ہیں۔ وہ جانب داری نہیں کرتا اور
رشوت نہیں لیتا۔ 18 وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف
کرتا ہے۔ پردیسیوہ سے پیار کرتا اور خوراکاُسے اور
پوشاک مہیا کرتا ہے۔ 19 تم بھی اُن کے محبتساتھ سے
پیش آؤ، کیونکہ تم بھی مصر میں پردیسی تھے۔

رب20 اپنے خدا خوفکا مان اور اُس کی خدمت
کر۔ اُس سے لپٹا رہ اور اُسی کے نام کی قَسم کھا۔
21 وہی تیرا فخر ہے۔ وہ تیرا خدا جسہے نے وہ تمام
عظیم اور ڈراؤنے کام کئے جو تُو نے خود دیکھے۔
باپتیرےجب22 دادا مصر گئے تھے 70تو افراد تھے۔
اور اب رب تیرے خدا نے تجھے ستاروں کی بےشمارمانند بنا دیا ہے۔

11
رب محبتسے رکھ اور اُس کی سن

اپنےرب1 خدا پیارسے کر اور ہمیشہ اُس احکامکے
کے مطابق زندگی گزار۔ آج2 جان لو تمہارےکہ بچوں
نے نہیں بلـکہ تم ہی ربنے اپنے خدا تربیتسے پائی۔
تم نے اُس کی عظمت، بڑے اختیار اور قدرت کو
دیکھا، 3 اور تم اُن معجزوں کے گواہ ہو جو اُس نے
مصر کے بادشاہ فرعون اور اُس پورےکے ملـک کے
منے سا کئے۔ 4 تم نے دیکھا کہ رب نے کس طرح
مصری فوج کو اُس کے گھوڑوں اور رتھوں سمیت بحرِ
ُلزم ق میں غرق کر دیا جب وہ تمہارا تعاقب کر رہے
تھے۔ اُس نے اُنہیں یوں تباہ کیا کہ وہ تکآج بحال نہیں
ہوئے۔

تمہارے5 بچے نہیں بلـکہ تم ہی گواہ ہو کہ یہاں
پہنچنے سے پہلے رب نے یگستان ر میں تمہاری کس
طرح دیکھ بھال کی۔ 6 تم نے اُس کا اِلیاب کے بیٹوں
داتن اور ابیرام کے ساتھ سلوک دیکھا جو روبن کے
قبیلے کے تھے۔ اُس دن زمین نے خیمہ گاہ کے اندر
منہ کھول کر اُنہیں اُن کے گھرانوں، ڈیروں اور تمام
ہڑپسمیتجانداروں کر لیا۔

7 تم نے اپنی ہی آنکھوں سے رب کے یہ تمام عظیم
کام دیکھے ہیں۔ 8 چنانچہ اُن تمام احکام پر عمل کرتے
رہو آجمَیںجو دےتمہیں ہوںرہا تاکہ تمہیں طاقتوہ
حاصل ہو جو درکار ہو جبگی تم یائے در یردن کو پار
کر ملـککے پر قبضہ کرو گے۔ 9 اگر تم فرماں بردار رہو
تو تکدیر ملـکاُس میں جیتے رہو جسگے کا وعدہ
رب نے قَسم کھا تمہارےکر باپ دادا سے کیا تھا اور
میںجس دودھ اور شہد کثرتکی ہے۔

نہیںمانندکیمصرملـکیہکیونکہ10 سےجہاںہے
تم نکل آئے ہو۔ وہاں کے کھیتوں میں تجھے بیج بو کر
محنتبڑی سے اُس پاشیآبکی کرنی پڑتی تھی 11 جبکہ
ملـکجس پر تم قبضہ کرو گے اُس میں پہاڑ اور وادیاں
بارشصرفجنہیںہیں سیرابپانیکا رب12ہے۔کرتا
تیرا ملـکاُسخودخدا خیالکا تیرےربہے۔رکھتا
خدا کی آنکھیں سال کے پہلے دن سے لے کر تکآخر
متواتر اُس پر لـگی رہتی ہیں۔

13 چنانچہ اُن احکام کے تابع رہو جو مَیں آج تمہیں
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دے رہا ہوں۔ رب اپنے خدا سے پیار کرو اور اپنے
پورے دل و جان سے اُس کی خدمت کرو۔ 14 پھر وہ
یف اورخر وقتبارشسالانہکیبہار اناج،گا۔بھیجےپر
انگور اور زیتون کی فصلیں پکیں گی، اور تُو اُنہیں جمع کر
لے گا۔ 15 نیز، الله تیری چراگاہوں تیرےمیں یوڑوں ر
کے لئے گھاس مہیا کرے گا، اور تُو کھا کر سیر ہو
جائے گا۔

لیکن16 خبردار، کہیں تمہیں ورغلایا نہ جائے۔ ایسا
نہ ہو کہ ربتم کی راہ ہٹسے جاؤ اور دیگر معبودوں
کو سجدہ کر کے اُن کی خدمت کرو۔ 17 ورنہ رب کا
غضب تم پر پڑےآن گا، اور ملـکوہ بارشمیں ہونے
نہیں دے گا۔ تمہاری فصلیں نہیں پکیں گی، اور تمہیں
جلد ہی اُس ملـکاچھے میں سے مٹا دیا جائے گا ربجو دےتمہیں رہا ہے۔

18 چنانچہ میری یہ باتیں اپنے دلوں پر نقش کر لو۔
اُنہیں نشان کے طور پر اور یاددہانی کے لئے اپنے ہاتھوں
اور ماتھوں پر لگاؤ۔ 19 اُنہیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ ہر
اورجگہ ہمیشہ اُن بارےکے باتمیں کرو، خواہ تُو گھر
میں بیٹھا یا راستے پر چلتا ہو، لیٹا ہو یا کھڑا ہو۔ اُنہیں20
اورچوکھٹوںکیگھروںاپنے شہروںاپنے دروازوںکے
پر لـکھ 21 تاکہ تکجب زمین پر آسمان قائم ہے تم اور
تمہاری اولاد ملـکاُس میں جیتے جسرہیں کا وعدہ
رب قَسمنے کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا۔

احتیاط22 اُنسے احکام پیرویکی کرو تمہیںمَیںجو
دے رہا ہوں۔ رب اپنے خدا سے پیار کرو، اُس کے
تمام احکام پر عمل کرو اور اُس ساتھکے لپٹے رہو۔ 23 پھر
تمہارےوہ آگے آگے یہ تمام قومیں دےنکال گا اور تم
ایسی قوموں کی زمینوں پر قبضہ کرو گے جو تم سے بڑی
اور طاقت ور ہیں۔ 24 تم جہاں بھی قدم رکھو گے وہ
تمہارا ہی ہو یگستانجنوبیگا، ر لبنانکرلےسے تک،
یائے فراتدر سے بحـیرۂ روم تک۔ کوئی25 بھی تمہارا
سامنا نہیں کر سکے گا۔ تم اُس ملـک میں جہاں بھی
جاؤ گے وہاں رب تمہارا خدا وعدےاپنے کے مطابق
تمہاری دہشت اور خوف پیدا کر دے گا۔ آج26 تم
فیصلہخود کرو۔ کیا برکتکیربتم یا اُس لعنتکی پانا

ہتے چا ہو؟ 27 اگر ربتم اپنے خدا کے اُن احکام پر عمل
کرو جو مَیں آج تمہیں دے رہا ہوں تو وہ تمہیں برکت
دے گا۔ لیکن28 اگر تم اُن کے تابع نہ رہو بلـکہ میری
پیش کردہ راہ ہٹسے کر دیگر معبودوں پیرویکی کرو
تو وہ تم لعنتپر بھیجے گا۔

ربجب29 تیرا تجھےخدا ملـکاُس میں جائےلے
گا جس پر تُو قبضہ کرے گا تو لازم ہے کہ گرزیم
پہاڑ پر چڑھ کر برکت کا کرےاعلان اور عیبال پہاڑ پر
لعنت کا۔ 30 یہ دو پہاڑ یائے در یردن کے مغرب میں
اُن کنعانیوں کے علاقے میں واقع ہیں جو وادٔی یردن
میں آباد ہیں۔ ِجلجالطرفکیمغربوہ شہر منےکے سا
مورِہ بلوطکے درختوںکے نزدیککے ہیں۔ اب31 تم
یائے در یردن کو پار کر کے ملـکاُس پر قبضہ کرنے
والے ہو ربجو تمہارا خدا دےتمہیں رہا جبہے۔
تم اُسے اپنا کر اُس میں آباد ہو جاؤ گے 32 تو احتیاط سے
اُن تمام احکام پر عمل کرتے رہو جو مَیں آج دےتمہیں
رہا ہوں۔

12
ملـک ربمیں کے احکام

میںذیل1 احکاموہ دھیانتمہیںپرجنہیںقوانیناور
عملسے کرنا ہو آبادمیںملـکاُستمجبگا ہو جوگے
باپتیرےرب دادا کا خدا دےتجھے رہا ہے تاکہ تُو
اُس پر قبضہ ملـککرے۔ میں ہتے ر ہوئے عمر بھر اُن
کے تابع رہو۔

ملـک ایکمیں ہی جگہ پر مقدِس ہو
2 اُن تمام جگہوں کو برباد کرو جہاں وہ قومیں جنہیں

تمہیں نکالنا دیوتاؤںاپنےہے کی پوجا کرتی ہیں، خواہ وہ
اونچے پہاڑوں، یوں پہاڑ یا گھنے درختوں کے سائے میں
کیوں نہ ہوں۔ 3 اُن کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا۔ جن
پتھروں کی پوجا وہ کرتے ہیں اُنہیں ِچکنا ُچور کر دینا۔
یسیرت دیوی کے کھمبے جلا دینا۔ اُن کے دیوتاؤں کے
مجسمے کاٹ غرضڈالنا۔ اِن جگہوں سے اُن کا نام و
مٹنشان جائے۔

رب4 اپنے خدا پرستشکی کرنے کے لئے اُن کے
یقے طر نہ اپنانا۔ رب5 تمہارا خدا قبیلوں میں سے اپنے
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نام سکونتکی کے لئے ایک چنجگہ عبادتگا۔لے
کے لئے وہاں جایا کرو، 6 اور وہاں اپنی تمام قربانیاں لا
پیشکر کرو، بھسموہخواہ والیہونے قربانیاں، کیذبح
قربانیاں، پیداوار کا دسواں حصہ، اُٹھانے والی قربانیاں،
مَنت کے ہدیئے، خوشی پیشسے کی گئی قربانیاں یا
مویشیوں کے پہلوٹھے کیوں نہ ہوں۔ 7 وہاں رب اپنے
خدا کے حضور اپنے گھرانوں سمیت کھانا کھا کر اُن
کامیابیوں کی خوشی مناؤ جو تجھے تیرےرب خدا کی
برکت باعثکے حاصل ہوئی ہیں۔

8 اُس وقت تمہیں وہ نہیں کرنا جو ہم کرتے آئے
ہیں۔ آج تک ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق عبادت
کرتا ہے، 9 کیونکہ اب تک تم آرام کی اُس جگہ نہیں
پہنچے جو تجھے رب تیرے خدا سے میراث میں ملنی
ہے۔ لیکن10 جلد ہی تم یائے در یردن کو پار کر کے
ملـکاُس میں آباد ہو جاؤ گے ربجو تمہارا خدا تمہیں
میراث دےمیں رہا ہے۔ اُس وقت وہ تمہیں ارد گرد
دشمنوںکے سے بچائے رکھے گا، اور تم آرام اور سکون
سے زندگی گزار سکو گے۔ ربتب11 تمہارا خدا اپنے
نام کی سکونت کے لئے ایک جگہ چن لے گا، اور
تمہیں سب کچھ جو مَیں بتاؤں گا وہاں لا پیشکر کرنا
بھسموہخواہہے، والیہونے قربانیاں، قربانیاں،کیذبح
پیداوار اُٹھانےحصہ،دسواںکا قربانیاںوالی مَنتیا کے
خاص ہدیئے کیوں نہ ہوں۔ وہاں12 رب کے منے سا
تمہارےتم، بیٹے تمہارےبیٹیاں، غلام اور خوشیلونڈیاں
منائیں۔ اپنے شہروں میں آباد یوں لاو کو بھی اپنی خوشی
شریکمیں کرو، کیونکہ اُن پاسکے موروثی زمین نہیں
ہو گی۔

13 خبردار، اپنی بھسم ہونے والی قربانیاں ہر جگہ پر
پیش نہ کرنا 14 بلـکہ صرف اُس جگہ پر ربجو قبیلوں
میں سے چنے گا۔ کچھسبوہیں یوں طرحجسمنا مَیں
تجھے بتاتا ہوں۔

لیکن15 ہیںنہیںشاملمیںاِسجانوروہ جو تُو قربانی
کے طور پیشپر نہیں کرنا چاہتا صرفبلـکہ کھانا چاہتا
ایسےہے۔ جانور تُو آزادی سے اپنے تمام شہروں میں ذبح
کر کے اُس برکت کے مطابق کھا سکتا ہے جو رب
تیرے خدا نے تجھے دی ہے۔ ایسا گوشت ہرن اور

غزال کے گوشت کی مانند ہے یعنی پاک اور ناپاک
دونوں ہی اُسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن16 خون نہ کھانا۔
اُسے پانی کی طرح زمین پر ُنڈیل ا کر ضائع کر دینا۔

17 جو بھی چیزیں رب کے لئے مخصوص کی گئی
ہیں اُنہیں اپنے شہروں میں نہ ًکھانا مثلا اناج، انگور کے
رس اور زیتون کے تیل کا دسواں حصہ، مویشیوں کے
پہلوٹھے، مَنت کے ہدیئے، خوشی سے پیش کی گئی
قربانیاں اور اُٹھانے والی قربانیاں۔ 18 یہ چیزیں صرف
رب کے حضور کھانا یعنی اُس جگہ پر جسے وہ مقدِس
کے لئے چنے گا۔ وہیں تُو اپنے بیٹے بیٹیوں، غلاموں،
لونڈیوں اور اپنے قبائلی علاقے یوںکے لاو ساتھکے جمع
ہو خوشیکر منا محنتہمارینےربکہ دیبرکتکو
ہے۔ 19 ملـکاپنے میں یوں لاو کی یات ضرور عمر بھر
پوری کرنے کی فکر رکھ۔

20 جب رب تیرا خدا اپنے وعدے کے مطابق
تیری سرحدیں بڑھا دے گا اور تُو گوشت کھانے کی
رکھےخواہش گا جیطرحجستو گوشتچاہے کھا
گا۔سکے 21 اگر تیرا گھر اُس مقدِس سے دُور ہو جسے
رب تیرا خدا اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا تو
تُو جس طرح جی چاہے اپنے شہروں میں رب سے ملے
ہوئے مویشیوں کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے۔ لیکن
ایسا ہی کرنا جیسا مَیں نے حکم دیاہے۔ 22 گوشتایسا
ہرن اور غزال گوشتکے کی مانند ہے پاکیعنی اور
ناپاک دونوں ہی اُسے کھا سکتے ہیں۔ 23 البتہ گوشت
کے ساتھ خون نہ کھانا، کیونکہ خون جاندار کی جان
ہے۔ اُس کی گوشتجان کے ساتھ نہ کھانا۔ خون24
نہ بلـکہکھانا زمیناُسے ُنڈیلپر ا ضائعکر اُسے25دینا۔کر
نہ کھانا تاکہ تجھے اور تیری اولاد کو کامیابی حاصل
ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے کیربتُو نظر کامصحیحمیں
کرے گا۔

لیکن26 جو ربچیزیں کے لئے مخصوص مُقّدسو
ہیں یا جو تُو مَنتنے مان کر اُس کے لئے مخصوص کی
ہیں لازم کہہے تُو اُنہیں اُس جگہ ربجسےجائےلے
مقدِس کے لئے چنے گا۔ 27 وہیں، رب اپنے خدا کی
قربان گاہ پر اپنی بھسم ہونے والی قربانیاں گوشت اور
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سمیتخون چڑھا۔ ذبح کی قربانیوں کا قربانخون گاہ پر
ُنڈیل ا دینا، لیکن اُن گوشتکا تُو کھا سکتا ہے۔

28 جو بھی ہدایات مَیں تجھے دے رہا ہوں اُنہیں
احتیاط سے پورا کر۔ پھر تُو اور تیری اولاد خوش حال
رہیں گے، کیونکہ تُو وہ کرےکچھ گا جو تیرےرب
خدا کی نظر میں اچھا درستاور ہے۔

رب29 تیرا خدا اُن قوموں کو مٹا دے گا جن کی
طرف تُو بڑھ رہا ہے۔ تُو اُنہیں اُن ملـککے سے نکالتا
جائے گا اور خود اُس میں آباد ہو جائے گا۔ لیکن30
خبردار، اُن کے ختم ہونے کے بعد بھی اُن کے دیوتاؤں
کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر، ورنہ تُو پھنس
جائے گا۔ مت کہنا کہ یہ قومیں کس یقے طر سے
اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں؟ ہم بھی ایسا ہی کریں۔
31 متایسا !کر یہ قومیں ایسے یقےگھنونے طر سے پوجا
کرتی ہیں جن سے رب نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں
کو بھی جلا کر اپنے دیوتاؤں پیشکو کرتے ہیں۔

32 کلام کی جو بھی بات مَیں تمہیں پیش کرتا ہوں
اُس کے تابع رہ کر اُس پر عمل کرو۔ نہ کسی بات کا
اضافہ کرنا، نہ باتکوئی نکالنا۔

13
دیوتاؤں طرفکی لے جانے والوں سلوکسے

تیرے1 درمیان لوگایسے کھڑےاُٹھ ہوں گے جو
اپنے آپ کو نبی یا خواب دیکھنے والے کہیں گے۔ ہو
سکتا ہے کہ وہ کسی الٰہی نشان یا معجزے کا اعلان
کریں 2 جو واقعی وجود میں آئے۔ ساتھ ساتھ وہ آ،”کہیں، ہم دیگر معبودوں کی پوجا کریں، ہم اُن خدمتکی
کریں جن سے تُو اب تک واقف نہیں “ہے۔ 3 ایسے
لوگوں کی نہ سن۔ اِس سے رب تمہارا خدا تمہیں آزما
کر معلوم کر رہا ہے کہ کیا تم واقعی اپنے پورے دل
و جان سے اُس سے پیار کرتے ہو۔ 4 تمہیں رب اپنے
خدا کی پیروی کرنا اور اُسی کا خوف ماننا ہے۔ اُس
کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اُس کی سنو، اُس
کی خدمت کرو، اُس کے ساتھ لپٹے رہو۔ 5 ایسے نبیوں
یا خواب دیکھنے والوں کو سزائے موت دینا، کیونکہ
وہ تمہارےربتجھے خدا بغاوتسے کرنے پر اُکسانا
ہتے چا اُسیہیں، دےفدیہنےجسسے تمہیںکر مصر

کی غلامی سے بچایا اور وہاں سے نکال لایا۔ چونکہ وہ
تجھے اُس راہ سے ہٹانا ہتے چا ہیں تیرےربجسے خدا
تیرےنے لئے مقرر کیا ہے اِس لئے لازم ہے کہ اُنہیں
ایسیجائے۔دیموتسزائے بُرائی سےدرمیاناپنے مٹا
دینا۔

6 ہو سکتا ہے کہ تیرا سگا بھائی، تیرا بیٹا یا بیٹی، تیری
بیوی یا تیرا دوستقریبی تجھے چپکے سے ورغلانے کی
کرےکوشش کہ آ، ہم جا کر دیگر معبودوں کی پوجا
کریں، ایسے دیوتاؤں کی جن سے نہ تُو اور تیرےنہ باپ
دادا واقف تھے۔ 7 خواہ ارد گرد کی یا دُوردراز کی
قوموں کے دیوتا ہوں، خواہ دنیا سرےایککے کے یا
دوسرے سرے کے معبود ہوں، کسی8 صورت میں
اپنی رضامندی کا اظہار نہ کر، نہ اُس کی سن۔ اُس پر
رحم نہ کر۔ نہ اُسے بچائے رکھ، نہ اُسے دےپناہ بلـکہ9
اُسے موتسزائے دے۔ اور اُسے سنگسار وقتکرتے
پہلے تیرا ہاتھ اُس پر پتھر پھینکے، پھر ہی باقی تمام لوگ
لیں۔حصہ اُسے10 پتھروںضرور سے موتسزائے دینا،
کیونکہ اُس نے تجھے تیرےرب خدا سے دُور کرنے
کوششکی اُسیکی، سے جو تجھے مصر کی غلامی سے
نکال لایا۔ 11 پھر تمام اسرائیل یہ سن کر ڈر جائے گا اور
تیرےآئندہ درمیان ایسی حرکتشریر کرنے جرأتکی
کرےنہیں گا۔

جب12 تُو اُن شہروں میں ہنے ر لـگے گا ربجو تیرا
خدا تجھے دے رہا ہے تو شاید تجھے خبر مل جائے
13 کہ شریر لوگ تیرے درمیان سے اُبھر آئے ہیں جو
اپنے شہر کے باشندوں کو یہ کہہ کر غلط راہ پر لائے
ہیں کہ آؤ، ہم دیگر معبودوں کی پوجا کریں، ایسے
معبودوں سےجنکی واقفتم نہیں ہو۔ لازم14 کہہے
یافتتُو در معلومخوباورکرےتفتیشکیاِسکےکر
کرے کہ کیا ہوا ہے۔ ثابتاگر ہو جائے کہ یہ گھنونی
بات واقعی ہوئی ہے 15 تو پھر لازم ہے کہ تُو شہر کے
تمام باشندوں ہلاککو کرے۔ رباُسے کے سپرد کر
کے سراسر تباہ کرنا، نہ صرف اُس لوگکے بلـکہ اُس
مویشیکے بھی۔ 16 شہر کا پورا ماِل چوکغنیمت میں
اکٹھا کر۔ پھر پورے شہر کو اُس کے مال سمیت رب
کے لئے مخصوص کر کے جلا دینا۔ اُسے دوبارہ کبھی
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نہ تعمیر کیا جائے بلـکہ اُس کے کھنڈرات ہمیشہ رہیں۔تک
17 پورا شہر رب کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اِس

لئے اُس کی کوئی بھی تیرےچیز پاس نہ پائی جائے۔
صرف اِس صورت میں رب کا غضب ٹھنڈا ہو جائے
گا، اور وہ تجھ پر رحم کر کے اپنی مہربانی کا اظہار
کرے تیریاورگا تعداد بڑھائے اُسطرحجسگا، نے
قَسم کھا باپتیرےکر دادا سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن18
کچھسبیہ اِس پر مبنی ہے کہ ربتُو اپنے خدا کی سنے
اور اُس کے اُن تمام احکام آجتجھےمَیںجوکرےعملپر
دے رہا ہوں۔ کچھوہی کر اُسجو کی نظر ہے۔درستمیں

14
پاک ناپاکاور جانور

1 ربتم اپنے خدا فرزندکے ہو۔ آپاپنے مُردوںکو
سببکے نہسے زخمی کرو، نہ اپنے سر کے منے سا والے
بال منڈواؤ۔ کیونکہ2 ربتُو اپنے خدا لئےکے مخصوص
مُقّدسو قوم ہے۔ دنیا کی تمام قوموں میں ربسے نے
تجھے ہی چن کر ملـکیتاپنی بنا لیا ہے۔

کوئی3 بھی مکروہ چیز نہ کھانا۔
4 تم بَیل، بھیڑبکری، 5 ہرن، غزال، *مِرگ، پہاڑی

بکری، †مہات، غزاِل یقہ ‡افر اور پہاڑی بکری کھا سکتے
ہو۔ جن6 کے یا ُکھر پاؤں ِچرےبالکل ہوئے ہیں اور
جو جگالی کرتے ہیں اُنہیں کھانے کی اجازت ہے۔
7 اونٹ، ِبجُو خرگوشیا کھانا منع ہے۔ تمہارےوہ لئے
ناپاک ہیں، کیونکہ وہ جگالی تو لیکنہیںکرتے اُن کے
ُکھر یا ِچرےپاؤں ہوئے نہیں ہیں۔ 8 سؤر نہ کھانا۔ وہ
تمہارے لئے ناپاک ہے، کیونکہ اُس کے ُکھر ِچرےتو
ہوئے ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتا۔ نہ اُن کا گوشت
کھانا، نہ اُن کی لاشوں کو چھونا۔

میںپانی9 ہنے ر لئےکےکھانےجانوروالے ہیںجائز
اگر اُن کے پَر اور چھلـکے ہوں۔ لیکن10 جن کے پَر یا
چھلـکے نہیں ہیں تمہارےوہ لئے ناپاک ہیں۔

11 تم ہر پاک پرندہ کھا سکتے ہو۔ 12 لیکن ذیل
پرندےکے کھانا منع :ہے عقاب، دڑھیَل گِدھ، کالا
گِدھ، لال13 کالیچیل، چیل، قسمہر کا گِدھ، ہر14
قسم کا کوّا، 15 عقابی ُلّو، ا چھوٹے کان والا ُلّو، ا بڑے
کان والا ُلّو، ا ہر قسم کا باز، 16 چھوٹا ُلّو، ا چنگھاڑنے
والا ُلّو، ا سفید ُلّو، ا 17 دشتی ُلّو، ا مصری گِدھ، قوق،
لق18 لق، ہر قسم کا بُوتیمار، ہُد ہُد اور §چمگادڑ۔

19 تمام پَر رکھنے والے کیڑے تمہارے لئے ناپاک
اُنہیںہیں۔ ہے۔منعکھانا لیکن20 تم پاکہر پرندہ کھا
سکتے ہو۔

21 جو جانور خود بہ خود مر جائے اُسے نہ کھانا۔ تُو
اُسے آبادیاپنی میں ہنے ر پردیسیکسیوالے دےکو یا
کسی اجنبی بیچکو سکتا اورہے وہ اُسے کھا سکتا ہے۔
لیکن تُو کھانا،متاُسے کیونکہ ربتُو اپنے لئےکےخدا
مخصوص مُقّدسو قوم ہے۔
بکری کے بچے کو اُس کی ماں کے دودھ میں منعپکانا ہے۔
اپنی پیداوار کا دسواں مخصوصحصہ کرنا

22 لازم ہے کہ تُو ہر سال اپنے کھیتوں کی پیداوار
کا دسواں ربحصہ کے لئے الـگ کرے۔ اِس23 کے
لئے اپنا اناج، انگور کا رس، زیتون کا تیل اور مویشی
کے پہلوٹھے رب اپنے خدا کے حضور لے آنا یعنی اُس
جگہ جو وہ اپنے نام سکونتکی کے لئے چنے گا۔ وہاں
یہ چیزیں قربان کر کے کھا تاکہ تُو عمر رببھر اپنے خدا
خوفکا ماننا سیکھے۔

لیکن24 ہو سکتا ہے کہ جو ربجگہ تیرا خدا اپنے
نام کی سکونت کے لئے چنے گا تیرےوہ گھر سے حد
سے یادہ ز دُور ہو اور رب تیرے خدا کی برکت کے
باعث مذکورہ دسواں حصہ اِتنا یادہ ز ہو کہ تُو اُسے
مقدِس تک نہیں پہنچا سکتا۔ 25 اِس صورت میں اُسے
بیچ کر اُس کے پیسے اُس جگہ لے جا ربجو تیرا خدا

* 14:5 :مِرگ یہ ہرن کے مشابہ ہوتا ًلیکنہے مختلففطرتا ہوتا ہے۔ اِس سینگکے کھوکھلے، بےشاخ اور اَن جھڑ ہوتے ہیں۔ antelope۔
یاد رہے کہ قدیم زمانے کے اِن جانوروں کے اکثر متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا ہے، اِس لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ † 14:5
:مہات مہات۔ درازقد ہرنوں ایککی جسنوع سینگکے چکردار ہوتے ۔addaxہیں۔ ‡ 14:5 غزاِل یقہ :افر غزاِل یقہ۔ افر چکاروں کی تین
اقسام میں کوئیسے جو اپنے لمبے اور حلقہ دار سینگوں کی وجہ سے ممتاز ۔oryxہے۔ § 14:18 :چمگادڑ یاد رہے کہ قدیم زمانے کے اِن پرندوں
کے اکثر متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا اِسہے، لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو سکتا ہے۔
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اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ وہاں26 پہنچ کر
اُن پیسوں سے جو جی چاہے خریدنا، خواہ گائےبَیل،
بھیڑبکری، َمے یا َمے جیسی کوئی اَور چیز کیوں نہ ہو۔
پھر اپنے گھرانے کے ساتھ مل کر رب اپنے خدا کے
حضور یہ چیزیں کھانا اور خوشی منانا۔ ایسے27 موقعوں
پر اُن یوں لاو کا خیال رکھنا تیرےجو قبائلی علاقے میں
ہتے ر ہیں، کیونکہ میراثاُنہیں میں زمین نہیں ملے گی۔

28 تیسرےہر سال اپنی پیداوار دسواںکا حصہ اپنے
شہروں میں جمع کرنا۔ 29 اُسے یوں لاو کو دینا جن کے
پاس موروثی زمین نہیں ہے، نیز اپنے شہروں میں آباد
پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو دینا۔ وہ آئیں اور کھانا
کھا کر سیر ہو جائیں تاکہ رب تیرا تیرےخدا ہر کام
برکتمیں دے۔

15
قرض داروں کی بحالی کا سال

1 ہر سات سال کے بعد ایک دوسرے کے قرضے
معاف کر دینا۔ اسرائیلیکسیبھینےجسوقتاُس2
بھائی قرضکو دیا ہے وہ اُسے منسوخ کرے۔ وہ اپنے
پڑوسی یا بھائی کو واپسپیسے کرنے پر مجبور نہ کرے،
ربکیونکہ کی تعظیم معافقرضمیں کرنے سالکے
کا اعلان کیا گیا ہے۔ اِس3 سال میں تُو صرف غیرملـکی
قرض داروں کو پیسے واپس کرنے پر مجبور کر سکتا
ہے۔ اپنے اسرائیلی بھائی کے معافقرضتمام کر دینا۔

تیرے4 درمیان کوئی بھی غریب نہیں ہونا ہئے، چا
جبکیونکہ تُو ملـکاُس میں رہے گا ربجو تیرا خدا
تجھے میراث میں دینے والا ہے تو وہ تجھے بہت برکت
دے گا۔ لیکن5 شرط یہ ہے کہ پورےتُو طور پر اُس
کی سنے اور احتیاط سے اُس کے اُن تمام احکام پر عمل
کرے مَیںجو دےآجتجھے رہا ہوں۔ 6 ربپھر تمہارا
خدا تجھے اپنے وعدے کے مطابق برکت دے گا۔ تُو
بھیکسی قوم اُدھارسے نہیں لے گا قوموںسیبہتبلـکہ
کو دےاُدھار گا۔ کوئی بھی قوم تجھ پر حکومت نہیں
گیکرے بلـکہ قوموںسیبہتتُو گا۔کرےحکومتپر

جب7 تُو ملـکاُس میں آباد ہو گا ربجو تیرا خدا
تجھے دینے والا ہے تو اپنے درمیان ہنے ر والے غریب
بھائی نہسلوکسختسے کرنا، کھلے8ہونا۔کنجوسنہ
دل سے اُس کی مدد کر۔ جتنی اُسے ضرورت ہے اُسے

اُدھار کے طور پر دے۔ 9 خبردار، ایسا مت سوچ کہ
قرض معاف کرنے کا سال قریب ہے، اِس لئے مَیں
اُسے کچھ نہیں دوں گا۔ اگر تُو ایسی شریر بات اپنے دل
میں سوچتے ہوئے ضرورت مند بھائی کو قرض دینے
سے انکار کرے اور وہ رب کے منے سا تیری شکایت
کرے تو تُو قصوروار ٹھہرے گا۔ 10 اُسے ضرور کچھ
دے بلـکہ خوشی سے دے۔ ربپھر تیرا تیرےخدا ہر
گا۔دےبرکتمیںکام میںملـک11 غریبہمیشہ اور
ضرورت لوگمند پائے جائیں گے، اِس لئے مَیں تجھے
حکم ہوںدیتا ضرورتاورغریباپنےسےدلکھلےکہ
مند بھائیوں کی مدد کر۔

غلاموں کو آزاد کرنے فرضکا
12 اگر کوئی اسرائیلی بھائی یا بہن آپاپنے بیچکو کر

تیرا غلام بن جائے تو وہ چھ تیریسال خدمت کرے۔
لیکن لازم ہے ساتویںکہ سال اُسے آزاد کر دیا جائے۔
آزاد13 وقتکرتے اُسے خالی ہاتھ فارغ نہ کرنا 14 بلـکہ
اپنی یوں، بکر بھیڑ اناج، تیل اور َمے سے اُسے فیاضی سے
کچھ دے، یعنی اُن چیزوں میں سے جن تیرےربسے
خدا نے تجھے برکت دی ہے۔ 15 یاد رکھ کہ تُو بھی
مصر میں غلام تھا اور تیرےربکہ خدا نے دےفدیہ
اِسیچھڑایا۔تجھےکر لئے تجھےآجمَیں یہ حکم ہوں۔دیتا

16 لیکن ممکن ہے کہ تیرا غلام تجھے چھوڑنا نہ
چاہے، کیونکہ وہ تجھ سے تیرےاور خاندان محبتسے
رکھتا ہے، اور تیرےوہ پاس رہ کر خوش حال ہے۔
صورتاِس17 میں دروازےاُسے پاسکے لے جا اور
اُس کانکے کی چوکھٹلَو ساتھکے لگا کر اُسے ُستالی
یعنی تیز اوزار تبدے۔چھیدسے وہ زندگی بھر تیرا غلام
بنا رہے گا۔ اپنی لونڈی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا۔

18 اگر غلام تجھے چھ سال کے بعد چھوڑنا چاہے تو
بُرا نہ ماننا۔ آخر اگر اُس کی اَورکوئیجگہ کاموہی تنخواہ
کے لئے کرتا تیرےتو اخراجات دُگنے ہوتے۔ اُسے آزاد
کرنا ربتو تیرا تیرےخدا ہر کام دےبرکتمیں گا۔

جانوروں مخصوصپہلوٹھےکے ہیں
اپنی19 گائیوں اور یوں بکر بھیڑ ربنرپہلوٹھےکے اپنے

خدا کے لئے مخصوص کرنا۔ نہ گائے کے پہلوٹھے کو
کام کے لئے استعمال کرنا، نہ بھیڑ کے پہلوٹھے کے بال
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کترنا۔ 20 ہر سال ایسے بچے اُس جگہ لے جا جو رب
اپنے مقدِس کے لئے چنے گا۔ وہاں اُنہیں رب اپنے خدا
کے حضور پورےاپنے سمیتخاندان کھانا۔

21 ایسےاگر وہہو،خرابیکوئیمیںجانور اندھا یا لنگڑا
ہو یا اُس میں کوئی نقصاَور ہو تو اُسے رب اپنے خدا
کے لئے قربان نہ کرنا۔ 22 ایسے جانور تُو گھر میں ذبح
کر کے کھا سکتا ہے۔ وہ ہرن اور غزال کی مانند ہیں
جنہیں تُو کھا تو سکتا ہے لیکن قربانی کے طور پر پیش
نہیں کر پاکسکتا۔ اور ناپاک شخص دونوں اُسے کھا
سکتے ہیں۔ لیکن23 خون نہ کھانا۔ اُسے پانی کی طرح
زمین پر ُنڈیل ا کر ضائع کر دینا۔

16
فسح کی عید

ابیب1 کے *مہینے میں رب اپنے خدا کی تعظیم میں
فسح کی عید منانا، کیونکہ اِس مہینے میں وہ تجھے رات
وقتکے مصر نکالسے لایا۔ اُس2 جگہ جمع ہو جا جو
رب اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ اُسے قربانی
لئےکے یاں بکر بھیڑ کےگوشت3کرنا۔پیشگائےبَیلیا
ساتھ بےخمیری روٹی کھانا۔ سات دن تک یہی روٹی
کھا، بالکل اُسی طرحجسطرح تُو نے جلدیجبکیا
مصرجلدی مصیبتنکلا۔سے کی یہ روٹی اِس لئے کھا
تاکہ وہ تیرےدن جیتے جی یاد رہے جب تُو مصر سے
لازم4ہوا۔روانہ عیدکہہے ہفتےکے تیرےدورانکے
ملـکپورے میں خمیر نہ پایا جائے۔
قربانیجو تُو عید شامکیدنپہلےکے کرےپیشکو

اُس وقتاُسیگوشتکا کچھتکصبحاگلیلے۔کھا
باقی نہ رہ جائے۔ فسح5 کی قربانی کسی بھی شہر میں
جو رب تیرا خدا دےتجھے گا نہ چڑھانا 6 بلـکہ صرف
اُس جگہ جو وہ اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔
مصر سے وقتنکلتے قربانیطرحکی جانورکے سورجکو
وقتڈوبتے ذبح کر۔ 7 پھر اُسے بھون کر اُس جگہ کھانا
ربجو تیرا خدا صبحاگلیگا۔چنے اپنے واپسگھر چلا
جا۔ 8 عید کے پہلے چھ دن بےخمیری روٹی کھاتا رہ۔

ساتویں دن کام نہ کرنا بلـکہ رب اپنے خدا کی عبادت
کے لئے جمع ہو جانا۔

فصل کی کٹائی کی عید
جب9 اناج کی فصل کی کٹائی شروع ہو گی تو پہلے

دن ساتکے ہفتے بعد فصل10 کی کٹائی کی عید منانا۔
رب اپنے خدا کو اُتنا پیش کر جتنا جی چاہے۔ وہ
اُس برکت کے مطابق ہو جو اُس نے تجھے دی ہے۔
11 اِس کے لئے بھی اُس جگہ جمع ہو جا جو رب اپنے
نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ وہاں اُس کے حضور
خوشی تیرےمنا۔ بال تیرےبچے، غلام اور لونڈیاں اور
تیرے شہروں میں ہنے ر والے لاوی، پردیسی، یتیم اور
تیریسببیوائیں خوشی شریکمیں ہوں۔ 12 اِن احکام
پر عملضرور کرنا متاور بھولنا کہ تُو میںمصر تھا۔غلام

یوں جھونپڑ کی عید
13 اناج ہنے گا اور انگور کا رس لنے نکا کے بعد

یوں جھونپڑ کی عید جسمنانا کا ساتدورانیہ دن ہو۔
14 عید کے موقع پر خوشی تیرےمنانا۔ بال تیرےبچے،
غلام اور لونڈیاں تیرےاور شہروں میں بسنے والے لاوی،
پردیسی، یتیم اور بیوائیں سب تیری خوشی میں شریک
ہوں۔ 15 جو جگہ رب تیرا خدا مقدِس کے لئے چنے
گا وہاں اُس کی تعظیم میں سات تکدن یہ عید منانا۔
کیونکہ رب تیرا خدا تیری تمام فصلوں اور محنت کو
دےبرکت گا، اِس لئے خوشیخوب منانا۔

16 اسرائیل کے تمام مرد سال میں تین مرتبہ اُس
مقدِس پر حاضر ہو جائیں ربجو تیرا خدا چنے گا یعنی
بےخمیری روٹی کی عید، فصل کی کٹائی کی عید اور
یوں جھونپڑ کی عید پر۔ کوئی بھی رب کے حضور خالی
ہاتھ نہ آئے۔ 17 ہر کوئی اُس برکت کے دےمطابق
تیرےربجو خدا نے اُسے دی ہے۔

قاضی مقرر کرنا
18 اپنے اپنے قبائلی علاقے قاضیمیں اور نگہبان مقرر

کر۔ وہ ہر اُس شہر میں ہوں ربجو تیرا دےتجھےخدا
گا۔ انصافوہ لوگوںسے عدالتکی کریں۔ کسینہ19
مارنا،حقوقکے داریجانبنہ قبولرشوتدکھانا۔ نہ
کرنا، دانشرشوتکیونکہ مندوں کو اندھا کر دیتی اور

* 16:1 ابیب کے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر
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راست باز کی باتیں پلٹ دیتی ہے۔ صرف20 صرفاور
انصاف مطابقکے چل تاکہ تُو جیتا رہے اور ملـکاُس
پر کرےقبضہ ربجو تیرا خدا دےتجھے گا۔

بُت پرستی کی سزا
جہاں21 اپنےربتُو لئےکےخدا قربان گاہ بنائے گا

وہاں نہ یسیرت دیوی کی پوجا کے لئے لـکڑی کا کھمبا
22 اور نہ کوئی ایسا پتھر کھڑا جسکرنا کی لوگپوجا
کرتے ہیں۔ رب تیرا خدا اِن چیزوں سے نفرت ہے۔رکھتا

17
اپنےرب1 خدا گائےبَیلناقصکو پیشبھیڑبکرییا

نہ کرنا، کیونکہ ایسیوہ قربانی نفرتسے رکھتا ہے۔
جب2 تُو اُن شہروں میں آباد ہو جائے گا جو رب

تیرا خدا دےتجھے گا تو ہو سکتا ہے تیرےکہ درمیان
کوئی مرد یا عورت تیرےرب خدا کا عہد توڑ کر وہ
کچھ کرے جو اُسے بُرا لـگے۔ 3ً مثلا وہ دیگر معبودوں
کو یا سورج، چاند یا ستاروں پورےکے لشکر کو سجدہ
مَیںحالانکہکرے، منعیہنے کیا تجھےبھیجب4ہے۔
اِس قسم کی خبر ملے تو اِس کا پورا کھوج لگا۔ باتاگر
نکلےدرست ایسیاور اسرائیلواقعیحرکتگھنونی میں
کی گئی ہو 5 تو قصوروار کو شہر کے باہر لے جا کر
سنگسار دینا۔کر لیکن6 لازم پہلےکہہے کم از کم دو یا
لوگتین گواہی دیں کہ اُس نے ایسا ہی کیا ہے۔ اُسے
موتسزائے دینے کے لئے ایک کافیگواہ نہیں۔ پہلے7
اُسگواہ پر پتھر پھینکیں، اِس بعدکے باقی لوگتمام اُسے
سنگسار کریں۔ یوں تُو اپنے درمیان سے بُرائی مٹا دے
گا۔

مقدِس میں اعلٰی عدالتترین
8 تیرےاگر شہر کے قاضیوں کے لئے کسی مقدمے

فیصلہکا مشکلکرنا ہو تو اُس میںمقدِس آ کر اپنا معاملہ
پیش کر ربجو تیرا خدا چنے گا، قتلکوکسیخواہ کیا
گیا ہو، اُسے زخمی کر دیا گیا ہو یا کوئی اَور مسئلہ ہو۔
لاوی9 کے قبیلے کے اماموں اور مقدِس میں خدمت
کرنے قاضیوالے کو اپنا پیشمقدمہ کر، اور وہ فیصلہ
کریں۔ 10 جو فیصلہ وہ اُس مقدِس میں کریں گے جو
رب چنے گا اُسے پڑےماننا گا۔ جو بھی ہدایت وہ دیں
اُس احتیاطپر عملسے کر۔ شریعت11 کی باتبھیجو

وہ تجھے سکھائیں اور جو بھی فیصلہ وہ دیں اُس پر عمل
کر۔ جو کچھ بھی وہ تجھے بتائیں اُس سے نہ دائیں اور نہ
طرفبائیں مُڑنا۔

12 مقدِسجو تیرےربمیں خدمتکیخدا کرنے
قاضیوالے یا امام کو جانحقیر کر اُن نہیںکی اُسےسنتا
سزائے موت دی جائے۔ یوں تُو اسرائیل سے بُرائی مٹا
دے گا۔ 13 پھر تمام لوگ یہ سن کر ڈر جائیں گے اور
آئندہ ایسی گستاخی کرنے جرأتکی نہیں کریں گے۔

بادشاہ بارےکے میں اصول
14 تُو جلد ملـکاُسہی داخلمیں ہو گا ربجو تیرا

خدا تجھے دینے والا جبہے۔ تُو اُس پر قبضہ کر کے
اُس میں آباد ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ایکتُو دن
کہے، آؤ” ہم ارد گرد کی تمام قوموں کی طرح بادشاہ
مقرر کریں جو ہم پر حکومت “کرے۔ 15 اگر تُو ایسا
کرے تو صرف شخصوہ مقرر کر جسے رب تیرا خدا
چنے گا۔ وہ پردیسی نہ ہو بلـکہ تیرا اپنا اسرائیلی بھائی ہو۔
16 بادشاہ بہت یادہ گھوڑےز نہ رکھے، نہ اپنے لوگوں
اُنہیںکو لئےکےخریدنے بھیجے۔مصر نےربکیونکہ
تجھ سے کہا ہے کہ کبھی واپسوہاں نہ جانا۔ 17 تیرا
بادشاہ یادہ ز یاں بیو بھی نہ رکھے، ورنہ اُس کا ربدل
دُورسے ہو گا۔جائے اور وہ یادہسےحد ز چاندیسونا
جمع نہ کرے۔

تخت18 نشین ہوتے وقت وہ لاوی کے قبیلے کے
اماموں کے پاس پڑی اِس شریعت کی نقل لـکھوائے۔
19 یہ کتاب اُس کے پاس محفوظ رہے، اور وہ عمر بھر
روزانہ اِسے پڑھتا رہے ربتاکہ اپنے خدا خوفکا ماننا
تبسیکھے۔ شریعتوہ کی تمام باتوں کی کرےپیروی
گا، 20 آپاپنے کو اپنے اسرائیلی بھائیوں سے یادہ ز اہم
نہیں سمجھے گا اور طرحکسی شریعتبھی ہٹسے کر
نتیجےگا۔کرےنہیںکام میں وہ اور اُس بہتاولادکی
اسرائیلتکعرصے پر حکومت کریں گے۔

18
اماموں اور یوں لاو کا حصہ

1 اسرائیل کے ہر قبیلے کو میراث میں اُس کا اپنا
علاقہ ملے گا لاویسوائے قبیلےکے میںجسکے امام
بھی شامل ہیں۔ وہ جلنے والی اور دیگر قربانیوں میں سے
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اپنا حصہ لے کر گزارہ کریں۔ 2 اُن پاسکے دوسروں
کی طرح موروثی زمین نہیں ہو گی بلـکہ رب خود اُن کا
موروثی حصہ ہو گا۔ یہ اُس نے وعدہ کر کے کہا ہے۔

جب3 بھی کسی بَیل یا بھیڑ کو قربان کیا جائے تو
اماموں اُسکو اوجھڑیاورجبڑےشانہ،کا ملنے حقکا
ہے۔ اپنی4 فصلوں کا پہلا پھل بھی اُنہیں دینا یعنی اناج،
َمے، زیتون تیلکا اور بھیڑوں کی کتریپہلی ہوئی اُون۔
5 ربکیونکہ تیرےنے تمام قبیلوں میں سے لاوی کے
قبیلے کو مقدِسہی ربمیں نامکے خدمتمیں کرنے
کے لئے چنا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لئے اُن کی اور اُن کی
اولاد کی داریذمہ رہے گی۔

کچھ6 لاوی مقدِس پاسکے نہیں بلـکہ اسرائیل کے
مختلف شہروں میں رہیں گے۔ اگر اُن میں سے کوئی اُس
جگہ آنا چاہے جو رب مقدِس کے لئے چنے گا 7 تو وہ
وہاں خدمتکے کرنے والے یوں لاو طرحکی مقدِس
میں رب اپنے خدا کے نام میں خدمت کر سکتا ہے۔
8 اُسے قربانیوں میں سے دوسروں کے برابر یوں لاو کا
ملناحصہ ملـکیتخاندانیاُسےخواہہے، بیچنے پیسےسے
مل گئے ہوں یا نہیں۔

گریجادو منع ہے
جب9 تُو اُس ملـک میں داخل ہو گا جو رب تیرا

خدا تجھے دے رہا ہے تو وہاں کی ہنے ر والی قوموں
بھیکوئیدرمیانتیرے10اپنانا۔نہدستورگھنونےکے
اپنے بیٹے یا بیٹی قربانیکو طورکے پر نہ جلائے۔ نہ کوئی
غیب دانی کرے، نہ فال یا شگون نکالے یا جادوگری
کرے۔ اِسی11 طرح منتر حاضِراتپڑھنا، قسمتکرنا،
کا حال بتانا یا مُردوں کی روحوں سے رابطہ کرنا سخت
منع ہے۔ 12 بھیجو کرےایسا کیربوہ نظر میں قابِل
گھن ہے۔ اِن ہی مکروہ دستوروں کی وجہ ربسے تیرا
تیرےخدا آگے سے قوموںاُن گا۔دےنکالکو اِس13
لئے لازم ہے کہ تُو رب اپنے خدا کے منے سا بےقصور
رہے۔

نبی کا وعدہ
جن14 قوموں کو تُو لنے نکا والا ہے وہ اُن کی سنتی

ہیں فالجو لتے نکا دانیغیباور ربلیکنہیں۔کرتے
تیرے خدا تجھےنے ایسا کرنے اجازتکی نہیں دی۔

رب15 تیرا خدا تیرے واسطے تیرے بھائیوں میں
سے مجھ جیسے نبی کو برپا کرے گا۔ اُس کی سننا۔
16 کیونکہ حورب یعنی سینا پہاڑ پر جمع ہوتے وقت تُو
نے خود رب اپنے خدا سے درخواست کی، نہ” مَیں
اپنےربمزید آوازکیخدا نہچاہتا،سننا یہ ہوئیبھڑکتی
آگ دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ مر جاؤں “گا۔ تب17
رب مجھنے سے کہا، جو” کچھ وہ کہتے ہیں ٹھیکوہ
ہے۔ 18 آئندہ مَیں اُن میں سے تجھ جیسا نبی کھڑا کروں
گا۔ مَیں اپنے الفاظ اُس کے منہ میں ڈال دوں گا، اور
وہ میری ہر بات اُن تک پہنچائے گا۔ جب19 وہ نبی
میرے نام میں کہےکچھ تو لازم کہہے تُو اُس کی سن۔
جو نہیں سنے گا اُس سے مَیں خود جواب طلب کروں
گا۔ لیکن20 اگر کوئی نبی گستاخ ہو میرےکر نام میں
باتکوئی کہے مَیںجو نے اُسے بتانے کو نہیں کہا تھا
تو اُسے سزائے موت دینی ہے۔ اِسی طرح اُس نبی کو
بھی ہلاک کر دینا ہے جو دیگر معبودوں کے نام میں
بات “کرے۔

تیرےشاید21 ذہن میں سوال اُبھر آئے کسہمکہ
طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی کلام ربواقعی کی
طرف سے ہے یا نہیں۔ جواب22 یہ ہے کہ اگر ربنبی
کے نام میں کچھ کہے اور وہ پورا نہ ہو جائے تو مطلب
ہے کہ نبی کی بات رب کی طرف سے نہیں ہے بلـکہ
اُس گستاخینے کر باتکے کی میںصورتاِسہے۔
اُس متسے ڈرنا۔

19
پناہ کے شہر

رب1 تیرا خدا اُس ملـک میں آباد قوموں کو تباہ
کرے گا جو وہ دےتجھے رہا جبہے۔ تُو اُنہیں بھگا
کر اُن شہروںکے اور میںگھروں آباد ہو جائے گا 2-3 تو
پورے ملـک کو تین حصوں میں تقسیم کر۔ ہر حصے
ایکمیں مرکزی شہر مقرر کر۔ اُن تک پہنچانے والے
رکھنا۔ستھرےصافراستے اِن میںشہروں ہر شخصوہ
پناہ لے سکتا ہے جس کے ہاتھ سے کوئی غیرارادی
طور ہلاکپر ہوا ہے۔ 4 وہ ایسے شہر میں جا کر انتقام
لینے والوں محفوظسے رہے شرطگا۔ یہ ہے اُسکہ نے
ًنہ قصدا اور نہ دشمنی باعثکے کسی کو مار دیا ہو۔
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5ً مثلا دو آدمی جنگل میں کاٹدرخت رہے ہیں۔
کلہاڑی ایکوقتچلاتے کلہاڑیکی دستے سے نکل
اُسکر ساتھیکے لـگکو اورجائے وہ جائے۔مر ایسا
شخص فرار ہو ایسےکر شہر میں پناہ لے سکتا تاکہہے بچا
رہے۔ اِس6 لئے ضروری ایسےکہہے شہروں کا فاصلہ
یادہ ز نہ ہو۔ کیونکہ جب انتقام لینے والا اُس کا تعاقب
کرے گا تو خطرہ ہے کہ طیشوہ میں اُسے پکڑ کر مار
ڈالے، اگرچہ بھاگنے والا بےقصور ہے۔ جو کچھ اُس
نے کیا وہ دشمنی سببکے سے نہیں بلـکہ غیرارادی طور
پر ہوا۔ اِس7 لئے لازم ہے کہ تُو پناہ کے تین الـگشہر
کر لے۔

بعد8 ربمیں تیرا تیریخدا سرحدیں مزید دےبڑھا
گا، کیونکہ یہی وعدہ اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ
دادا سے کیا ہے۔ وعدےاپنے کے مطابق وہ تجھے پورا
گا،دےملـک شرطالبتہ9 یہ کہہے احتیاطتُو سے اُن
تمام احکام کی کرےپیروی جو مَیں تجھے دےآج رہا
دوسرےہوں۔ الفاظ میں شرط یہ ہے کہ تُو رب اپنے
خدا کو پیار کرے اور ہمیشہ اُس کی راہوں میں چلتا
رہے۔ اگر تُو ایسا کرےہی ًاور ربنتیجتا کا وعدہ پورا
ہو جائے تو لازم ہے کہ تُو پناہ تینکے اَور الـگشہر کر
لے۔ 10 ورنہ تیرے ملـک میں جو رب تیرا خدا تجھے
میراث دےمیں رہا ہے بےقصور لوگوں کو جان سے
مارا جائے گا اور تُو خود ذمہ ٹھہرےدار گا۔

11 لیکن ہو سکتا ہے کوئی دشمنی کے باعث کسی
کی تاک میں بیٹھ جائے اور اُس پر حملہ کر کے اُسے
مار ڈالے۔ اگر قاتل پناہ کے کسی شہر میں بھاگ کر
پناہ لے 12 تو اُس کے شہر کے بزرگ اطلاع دیں کہ
واپساُسے لایا جائے۔ اُسے انتقام لینے والے حوالےکے
کیا جائے تاکہ اُسے سزائے موت ملے۔ 13 اُس پر رحم
کرنا۔مت لازم کہہے تُو اسرائیل میں سے کیبےقصور
موت کا داغ مٹائے تاکہ حالخوشتُو رہے۔

زمینوں کی حدیں
جب14 تُو ملـکاُس میں رہے گا ربجو تیرا خدا

تجھے میراث دےمیں گا تاکہ تُو اُس پر کرےقبضہ تو
زمین کی وہ حدیں آگے پیچھے نہ کرنا باپتیرےجو دادا
نے مقرر کیں۔

عدالت میں گواہ
15 تُو کسی ایککو ہی گواہ کے کہنے پر قصوروار

نہیں ٹھہرا سکتا۔ بھیجو جرم سرزد ہوا ہے، کم از کم دو
یا تین گواہوں ضرورتکی ہے۔ ورنہ تُو اُسے قصوروار
نہیں ٹھہرا سکتا۔

16 جساگر پر الزام لگایا گیا ہے انکار کر کے دعوٰی
کرے کہ بولجھوٹگواہ رہا ہے 17 تو دونوں مقدِس
میں رب کے حضور آ کر خدمت کرنے والے اماموں
اور قاضیوں کو اپنا پیشمعاملہ کریں۔ قاضی18 اِس کا
لگائیں۔کھوجخوب نکلےدرستباتاگر نےگواہکہ
بولجھوٹ کر اپنے بھائی پر غلط الزام لگایا ہے 19 تو اُس
ساتھکے کچھوہ کیا جائے وہجو اپنے بھائی کے لئے چاہ
تھا۔رہا یوں تُو درمیاناپنے بُرائیسے گا۔دےمٹا پھر20
تمام باقی لوگ یہ سن کر ڈر جائیں گے اور آئندہ تیرے
درمیان ایسی غلط حرکت کرنے کی جرأت نہیں کریں
گے۔ 21 قصوروار پر رحم نہ کرنا۔ اصول یہ ہو کہ جان
کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے
دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں۔

20
جنگ اصولکے

لئےکےجنگتُوجب1 نکل کر دیکھتا دشمنکہہے
تعداد میں یادہ ز ہیں اور اُن گھوڑےپاسکے اور رتھ
بھی ہیں تو مت ڈرنا۔ رب تیرا خدا جو تجھے مصر سے
نکال لایا اب بھی تیرے ساتھ ہے۔ جنگ2 کے لئے
نکلنے پہلےسے امام منے سا آئے فوجاور مخاطبسے ہو کر
3 کہے، !اسرائیلاےسن” آج تم اپنے دشمن سے لڑنے
جا رہے ہو۔ اُن سببکے سے پریشان نہ ہو۔ اُن سے نہ
خوف کھاؤ، نہ گھبراؤ، 4 ربکیونکہ تمہارا خدا خود
تمہارے ساتھ جا دشمنکر فتحتمہیںوہیگا۔لڑےسے
بخشے “گا۔

5 پھر نگہبان فوج سے مخاطب ہوں، کیا” یہاں کوئی
جسہے نے حال میں اپنا نیا گھر مکمل کیا لیکن اُسے
مخصوص کرنے موقعکا نہ ملا؟ وہ اپنے واپسگھر چلا
جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جنگوہ کے دوران مارا جائے
اور کوئی اَور گھر کو مخصوص کر کے اُس میں بسنے
لـگے۔ 6 کیا کوئی ہے جس نے انگور کا باغ لگا کر
وقتاِس اُس کی پہلی فصل انتظارکے میں وہہے؟ اپنے
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واپسگھر چلا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میںجنگوہ مارا
جائے اور کوئی اَور باغ کا فائدہ اُٹھائے۔ 7 کیا کوئی ہے
جس کی منگنی ہوئی ہے اور جو اِس وقت شادی کے
انتظار میں ہے؟ وہ اپنے واپسگھر چلا جائے۔ ایسا نہ
ہو کہ جنگوہ میں مارا جائے اور کوئی اَور اُس کی
منگیتر شادیسے “کرے۔

نگہبان8 کیا”کہیں، زدہخوفکوئی یا پریشان ہے؟
وہ اپنے گھر واپس چلا جائے تاکہ اپنے ساتھیوں کو
پریشان نہ “کرے۔ 9 اِس کے بعد فوجیوں پر افسر مقرر
کئے جائیں۔

شہرکسی10 پر حملہ پہلےسےکرنے اُس باشندوںکے
کو ہتھیار ڈال دینے کا موقع دینا۔ 11 اگر وہ مان جائیں
اور دروازےاپنے کھول دیں تو تیرےوہ لئے بیگار میں
کام کر تیریکے خدمت کریں۔ لیکن12 اگر وہ ہتھیار
لنے ڈا سے انکار کریں اور جنگ چھڑ جائے تو شہر کا
محاصرہ کر۔ ربجب13 تیرا خدا تجھے شہر پر دےفتح
گا تو اُس کے تمام مردوں ہلاککو کر دینا۔ 14 تُو تمام
غنیمتماِل عورتوں، بچوں اور سمیتمویشیوں رکھ سکتا
ہے۔ دشمن کی جو چیزیں رب تیرےنے حوالے کر
دی ہیں اُن سب کو تُو استعمال کر سکتا ہے۔ 15 یوں
اُن شہروں سے نپٹنا تیرےجو ملـکاپنے سے باہر ہیں۔

16 لیکن جو شہر اُس ملـک میں واقع ہیں جو رب
تیرا خدا تجھے میراث میں دے رہا ہے، اُن کے تمام
جانداروں ہلاککو کر دینا۔ 17 اُنہیں رب کے سپرد
کر مکملکے طور ہلاکپر تیرےربطرحجسکرنا،
خدا نے تجھے حکم دیا ہے۔ اِس میں ِحتّی، اموری،
کنعانی، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی شامل ہیں۔ 18 اگر تُو
ایسا توکرےنہ تمہارےربتمہیںوہ خدا گناہکا کرنے
پر اُکسائیں گے۔ حرکتیںگھنونیجو وہ اپنے دیوتاؤں کی
پوجا وقتکرتے ہیںکرتے اُنہیں وہ تمہیں بھی سکھائیں
گے۔

19 شہر کا محاصرہ وقتکرتے ارد گرد کے پھل دار
درختوں کو کاٹ کر تباہ نہ کر دینا خواہ بڑی دیر بھی
ہو جائے، ورنہ تُو اُن پھلکا نہیں اُنہیںگا۔سکےکھا نہ
کاٹنا۔ کیا تیرےدرخت دشمن ہیں جن کا محاصرہ کرنا
ہے؟ ہرگز !نہیں 20 اُن درختوں کی باتاَور ہے پھلجو
اُنہیںلاتے۔نہیں کاٹتُو محاصرےکر لئےکے استعمال

کر سکتا تکجبہے شکستشہر نہ کھائے۔
21

نامعلوم قتل کا کفارہ
جب1 تُو اُس ملـک میں آباد ہو گا جو رب تجھے

میراث دےمیں رہا ہے تاکہ تُو اُس پر کرےقبضہ تو
ہو سکتا ہے کہ لاشکوئی کھلے میدان میں پڑیکہیں
پائی جائے۔ اگر معلوم نہ ہو کسکہ نے اُسے قتل کیا
ہے 2 تو پہلے ارد گرد کے شہروں بزرگکے اور قاضی آ
کر پتا یں کر کونکہ سا لاششہر کے یادہ قریبز ہے۔
3 پھر اُس شہر ایکبزرگکے جوان گائے چن لیں جو
کبھی کام کے لئے استعمال نہیں ہوئی۔ 4 وہ ایکاُسے
ایسی وادی میں لے میںجسجائیں نہ کبھی ہل چلایا
گیا، نہ پودے لگائے گئے ہوں۔ وادی میں ایسی نہر ہو
جو پورا سال بہتی رہے۔ وہیں بزرگ جوان گائے کی
گردن توڑ ڈالیں۔

5 پھر لاوی کے قبیلے کے امام قریب آئیں۔ کیونکہ
تمہارےرب خدا نے اُنہیں چن لیا ہے تاکہ خدمتوہ
کریں، رب کے نام سے برکت دیں اور تمام جھگڑوں
اور حملوں کا فیصلہ کریں۔ 6 اُن کے دیکھتے دیکھتے شہر
بزرگکے اپنے ہاتھ گائے لاشکی کے اوپر دھو لیں۔
ساتھ7 ساتھ وہ کہیں، ہم” شخصاِسنے قتلکو نہیں
کیا، نہ ہم نے دیکھا کسکہ نے یہ کیا۔ اے8 رب،
اپنی اسرائیلقوم کا یہ قبولکفارہ فرما جسے تُو فدیہنے
دے کر اپنیہے۔چھڑایا اسرائیلقوم اِسکو بےقصور
قتلکے کا قصوروار نہ مقتولتب“ٹھہرا۔ کا کفارہ دیا
جائے گا۔

9 یوں تُو ایسے شخصبےقصور کے قتل کا داغ اپنے
درمیان سے دےمٹا گا۔ کیونکہ تُو نے وہی کچھ کیا ہو
گا ربجو کی نظر درستمیں ہے۔

عورتقیدیجنگی شادیسے
10 ہو سکتا ہے کہ تُو اپنے دشمن کرےجنگسے

اور رب تمہارا خدا تجھے فتح بخشے۔ جنگی قیدیوں کو
تجھے11وقتکرتےجمع میںاُن صورتخوبایکسے
عورت نظر آتی ہے جس کے ساتھ تیرا دل لـگ جاتا
ہے۔ تُو اُس شادیسے کر سکتا ہے۔ 12 اُسے اپنے گھر
میں وہاںآ۔لے وہ سراپنے بالوںکے منڈوائے،کو اپنے
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ناخن تراشے 13 اور اپنے وہ اُتارےکپڑے جو وہ پہنے
ہوئے تھی جب اُسے قید کیا گیا۔ وہ پورے ایک مہینے
تک والدیناپنے لئےکے ماتم پھرکرے۔ تُو اُس پاسکے
جا کر اُس کے شادیساتھ کر سکتا ہے۔

14 اگر پسندوقتکسیتجھےوہ نہ آئے تو اُسے جانے
دے۔ وہ وہاں جائے جہاں اُس کا جی چاہے۔ تجھے
اُسے بیچنے یا اُس سے لونڈی کا سا سلوک کرنے کی
اجازت نہیں ہے، کیونکہ تُو نے اُسے مجبور کر کے اُس
شادیسے کی ہے۔

پہلوٹھے حقوقکے
15 ہو سکتا کسیہے مرد کی دو یاں بیو ایکہوں۔

وہکو پیار کرتا دوسریہے، یوںدونوںنہیں۔کو بیو کے
بیٹے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جس بیوی سے شوہر محبت
نہیں اُسکرتا کا پہلےسےسببیٹا پیدا ہوا۔ باپجب16
اپنی ملـکیت وصیت میں تقسیم کرتا ہے تو لازم ہے کہ
وہ اپنے سب بڑےسے بیٹے کا موروثی حق پورا کرے۔
پہلوٹھےاُسے بیویاُسحقیہکا بیٹےکے منتقلکو کرنے
کی اجازت نہیں جسے وہ پیار کرتا ہے۔ 17 اُسے تسلیم
کرنا ہے کہ اُس بیوی کا بیٹا سب سے بڑا ہے، جس
نہیںمحبتوہسے ًکرتا۔ نتیجتا اُسے اُس بیٹے دوسرےکو
بیٹوں نسبتکی دُگنا حصہ پڑےدینا گا، کیونکہ وہ اپنے
باپ طاقتکی کا پہلا اظہار ہے۔ اُسے پہلوٹھے کا حق
حاصل ہے۔

سرکش بیٹا
18 ہو سکتا ہے کہ کسی کا بیٹا ہٹ دھرم اور

سرکش ہو۔ وہ اپنے والدین اطاعتکی نہیں کرتا اور اُن
کے تنبیہ کرنے اور سزا دینے پر بھی اُن کی نہیں سنتا۔
میںصورتاِس19 والدین اُسے پکڑ کر شہر دروازےکے
پر بزرگجہاںجائیںلے جمع ہیں۔ہوتے بزرگوںوہ20
سے کہیں، ہمارا” بیٹا ہٹ دھرم اور سرکش ہے۔ وہ
ہماری اطاعت نہیں کرتا بلـکہ عیاش اور شرابی “ہے۔
21 یہ سن کر شہر کے تمام مرد اُسے سنگسار کریں۔ یوں
تُو درمیاناپنے بُرائیسے اسرائیلتمامگا۔دےمٹا یہ سن
کر ڈر جائے گا۔

موتسزائے پانے والے اُسیکو دن دفنانا ہے

جب22 تُو کسی کو سزائے دےموت کر اُس کی
لـکڑیکسیلاش لٹکاتاسےدرختیا تو23ہے اُسے اگلی
وہاںتکصبح نہ چھوڑنا۔ میںصورتہر اُسیاُسے دن
دفنا دینا، لٹکایاسےدرختبھیجسےکیونکہ گیا اُسہے
پر الله لعنتکی اگرہے۔ دناُسیاُسے دفنایا نہ توجائے تُو
ملـکاُس ناپاککو دےکر گا ربجو تیرا خدا تجھے
میراث دےمیں رہا ہے۔

22
مدد کرنے کے لئے تیار رہنا

1 اگر تجھے کسی ہم وطن بھائی کا بَیل یا بھیڑبکری
بھٹکی ہوئی نظر آئے تو اُسے نظرانداز نہ کرنا مالـکبلـکہ
واپسپاسکے لے جانا۔ 2 مالـکاگر کا قریبگھر نہ
ہو یا تجھے معلوم نہ ہو مالـککہ کون ہے تو جانور کو
اپنے گھر لا کر تکوقتاُس سنبھالے تکجبرکھنا
مالـککہ اُسے ڈھونڈنے نہ آئے۔ پھر جانور کو اُسے
واپس کر دینا۔ 3 یہی کچھ کر تیرےاگر ہم وطن بھائی
کا گدھا بھٹکا ہوا نظر آئے یا اُس کا گم شدہ کوٹ یا
کوئی اَور چیز کہیں نظر آئے۔ اُسے نظرانداز نہ کرنا۔

4 اگر تُو دیکھے کہ کسی ہم وطن کا گدھا یا بَیل
راستے میں گر گیا ہے تو اُسے نظرانداز نہ کرنا۔ جانور کو
کھڑا کرنے میں اپنے بھائی کی مدد کر۔

قدرتی انتظام تحتکے رہنا
عورت5 کے لئے مردوں کپڑےکے پہننا منع ہے۔

اِسی طرح مرد کے لئے عورتوں کپڑےکے پہننا بھی منع
جوہے۔ ایسا کرتا اُسہے تیرےربسے خدا گھنکو
آتی ہے۔

6 اگر تجھے کہیں راستے میں، کسی درخت میں یا
زمین پر گھونسلا نظر آئے اور پرندہ اپنے بچوں یا انڈوں
پر بیٹھا ہوا ہو تو ماں سمیتبچوںکو نہ پکڑنا۔ تجھے7 بچے
لے اجازتکیجانے لیکنہے ماں کو چھوڑ دینا تاکہ
حالخوشتُو اور تکدیر جیتا رہے۔

8 نیا مکان تعمیر کرتے وقت چھت پر چاروں طرف
دیوار بنانا۔ ورنہ تُو اُس شخص کی موت کا ذمہ دار
ٹھہرے گا چھتتیریجو پر سے گر جائے۔

9 اپنے انگور باغکے میں دو قسم بیجکے نہ بونا۔ ورنہ
سب کچھ مقدِس کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو گا، نہ
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صرف وہ فصل جو تم نے انگور کے علاوہ لگائی بلـکہ
انگور بھی۔

بَیل10 اور گدھے کو جوڑ ہلکر نہ چلانا۔
نہکپڑےایسے11 میںجنپہننا اُونوقتبنتے کتاناور

ملائے گئے ہیں۔
اپنی12 چادر چاروںکے کونوں پر پُھندنے لگانا۔
ازدواجی زندگی حفاظتکی

13 اگر کوئی آدمی شادی کرنے کے تھوڑی دیر بعد
اپنی بیوی کو پسند نہ کرے 14 اور پھر اُس کی بدنامی
کر کے کہے، اِس” عورت سے شادی کرنے کے بعد
مجھے پتا چلا کہ کنواریوہ نہیں “ہے 15 جوابتو میں
بیوی کے والدین شہر دروازےکے پر جمع ہونے والے
بزرگوں کے پاس *ثبوت لے آئیں کہ بیٹی شادی سے
پہلے کنواری تھی۔ بیوی16 کا باپ بزرگوں سے مَیں”کہے، نے اپنی بیٹی کی شادی اِس آدمی سے کی ہے،
لیکن یہ اُس نفرتسے اِساب17ہے۔کرتا کیاُسنے
بدنامی کر کے کہا ہے، مجھے’ پتا چلا کہ تمہاری بیٹی
کنواری نہیں لیکن‘ہے۔ ثبوتیہاں ہے میریکہ بیٹی
کنواری “تھی۔ پھر والدین شہر کے بزرگوں کو مذکورہ
کپڑا دکھائیں۔

بزرگتب18 اُس آدمی کو پکڑ کر سزا کیونکہ19دیں،
اُس ایکنے اسرائیلی کنواری کی بدنامی کی ہے۔ اِس
کے علاوہ اُسے جرمانے کے طور پر بیوی کے باپ کو
چاندی ِسکے100کے دینے پڑیں گے۔ لازم ہے کہ وہ
شوہر فرائضکے ادا کرتا رہے۔ وہ عمر بھر اُسے طلاق
سکےدےنہیں گا۔

لیکن20 اگر آدمی کی بات درست نکلے اور ثابت نہ
ہو سکے کہ بیوی شادی سے پہلے کنواری تھی 21 تو
باپاُسے کے گھر لایا جائے۔ وہاں شہر کے آدمی اُسے
سنگسار کر دیں۔ کیونکہ اپنے باپ کے گھر میں ہتے ر
ہوئے بدکاری کرنے سے اُس نے اسرائیل میں ایک
احمقانہ اور حرکتبےدین کی یوںہے۔ تُو اپنے درمیان
بُرائیسے گا۔دےمٹا 22 اگر بیویکیکسیآدمیکوئی
کے ساتھ زنا کرے اور وہ پکڑے جائیں تو دونوں کو
یوںہے۔دینیموتسزائے اسرائیلتُو بُرائیسے دےمٹا
گا۔

23 اگر آبادی میں کسی مرد ملاقاتکی ایسیکسی
کنواری سے ہو جس کی کسی اَور کے ساتھ منگنی
ہوئی ہے اور وہ اُس کے ساتھ ہم بستر ہو جائے 24 تو
لازم کہہے دونوںتم کو شہر دروازےکے پاسکے لا
کر سنگسار کرو۔ وجہ یہ ہے کہ لڑکی نے مدد کے لئے
نہ پکارا اگرچہ اُس لوگجگہ آباد تھے۔ مرد کا جرم یہ
تھا کہ اُس نے کسی اَور کی منگیتر کی عصمت دری
کی یوںہے۔ تُو اپنے درمیان سے بُرائی دےمٹا گا۔

لیکن25 اگر غیرآبادمرد اَورکسیمیںجگہ کی منگیتر
کرےدریعصمتکی اُسیصرفتو کو موتسزائے
دی جائے۔ 26 لڑکی کو کوئی سزا نہ دینا، کیونکہ اُس
نے کچھ نہیں کیا جو موت کے لائق ہو۔ یادتی ز کرنے
والے کی حرکت اُس شخص کے برابر ہے جس نے
کسی پر حملہ کر اُسےکے قتل کر دیا ہے۔ 27 چونکہ اُس
نے لڑکی کو وہاں پایا لوگجہاں نہیں ہتے، ر اِس لئے
اگرچہ لڑکی نے مدد کے لئے پکارا توبھی اُسے کوئی نہ
بچا سکا۔

28 ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی لڑکی کی عصمت
جسکرےدری کی منگنی نہیں ہوئی ہے۔ اگر اُنہیں
پکڑا جائے 29 تو وہ لڑکی کے باپ کو چاندی کے 50
ِسکے دے۔ لازم ہے کہ وہ اُسی لڑکی سے شادی
کرے، کیونکہ اُس اُسنے دریعصمتکی کی ہے۔
صرفنہ یہ بلـکہ وہ عمر بھر اُسے طلاق دےنہیں سکتا۔

30 اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرنا منع ہے۔ جو
کوئی کرےیہ وہ باپاپنے کی بےحرمتی کرتا ہے۔

23
مُقّدس اجتماع شریکمیں ہونے شرائطکی

رباسرائیلیجب1 مقدِسکے پاسکے جمع ہوتے
ہیں تو اُسے حاضر ہونے کی اجازت نہیں جو کاٹنے یا
کچلنے سے خوجہ بن گیا ہے۔ اِسی2 طرح وہ مُقّدسبھی
اجتماع سے دُور رہے جو ناجائز تعلقات کے نتیجے میں
پیدا ہوا ہے۔ اُس کی اولاد بھی دسویں تکپشت اُس
میں نہیں آ سکتی۔

عمونیبھیکوئی3 یا شریکمیںاجتماعمُقّدسموآبی
نہیں ہو سکتا۔ اِن قوموں کی اولاد تکپشتدسویں بھی

* 22:15 :ثبوت یعنی وہ جسکپڑا پر نیا جوڑا یا سو ہوا تھا۔
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جماعتاِس میں حاضر نہیں ہو سکتی، 4 جبکیونکہ تم
مصر نکلسے آئے تو وہ روٹی اور پانی لے کر تم سے ملنے
نہ آئے۔ نہ صرف یہ بلـکہ اُنہوں نے مسوپتامیہ کے شہر
فتور میں جا کر بلعام بن بعور کو پیسے دیئے تاکہ وہ تجھ
پر لعنت بھیجے۔ تیرےربلیکن5 خدا نے بلعام کی نہ
سنی بلـکہ اُس بدلمیںبرکتلعنتکی ربکیونکہدی۔
تیرا پیارسےتجھخدا عمر6ہے۔کرتا نہکچھبھر جسکرنا
سے اِن قوموں کی سلامتی خوشاور حالی بڑھ جائے۔

7 لیکن ادومیوں کو مکروہ نہ سمجھنا، کیونکہ وہ
تمہارے بھائی مصریوںطرحاِسیہیں۔ بھیکو مکروہ نہ
سمجھنا، کیونکہ تُو اُن ملـککے میں پردیسی مہمان تھا۔
8 اُن کی تیسری نسل ربلوگکے مُقّدسکے اجتماع
شریکمیں ہو سکتے ہیں۔

خیمہ گاہ میں ناپاکی
9 اپنے دشمنوں جنگسے کرتے وقت اپنی لشکرگاہ

میں ناپاکہر چیز دُورسے رہنا۔ مثلا10ً اگر آدمیکوئی
رات وقتکے اِحتلام ناپاکباعثکے ہو جائے تو وہ
لشکرگاہ کے باہر جا کر تکشام وہاں ٹھہرے۔ دن11
ڈھلتے وقت وہ نہا لے تو سورج ڈوبنے پر لشکرگاہ میں
واپس آ سکتا ہے۔

اپنی12 حاجت رفع کرنے کے لئے لشکرگاہ سے باہر
کوئی جگہ مقرر کر۔ کسیجب13 حاجتکو کے لئے
بیٹھنا ہو تو وہ اِس کے لئے کھودےگڑھا اور بعد میں
اُسے مٹی بھرسے اِسدے۔ لئے میںساماناپنے کھدائی
کا کوئی آلہ ضروریرکھنا ہے۔

رب14 تیرا خدا تیری لشکرگاہ تیرےمیں درمیان ہی
گھومتا پھرتا ہے تاکہ تُو محفوظ رہے اور دشمن تیرے
منے سا شکست کھائے۔ اِس لئے لازم ہے کہ تیری
لشکرگاہ اُس کے لئے مخصوص مُقّدسو ہو۔ ایسا نہ ہو
کہ الله وہاں باتناکشرمکوئی دیکھ تجھکر دُورسے
ہو جائے۔

فرار ہوئے غلاموں کی مدد کرنا
15 اگر کوئی پاستیرےغلام پناہ لے تو مالـکاُسے

واپسکو نہ کرنا۔ 16 تیرےوہ ساتھ تیرےاور درمیان
ہی رہے، وہاں جہاں وہ بسنا چاہے، اُس شہر میں جو
اُسے پسند آئے۔ اُسے نہ دبانا۔

مندر فروشیعصمتمیں منع ہے
کسی17 دیوتا کی خدمت میں عصمت فروشی کرنا

ہر اسرائیلی عورت اور مرد کے لئے منع ہے۔ مَنت18
مانتے وقت نہ کسبی کا اجر، نہ ُکتے کے رب*پیسے
کے مقدِس میں لانا، تیرےربکیونکہ خدا کو دونوں
چیزوں گھنسے ہے۔

اپنے ہم وطنوں سے سود نہ لینا
19 اگر کوئی اسرائیلی بھائی تجھ قرضسے لے تو اُس

سے سود نہ لینا، خواہ تُو نے اُسے پیسے، کھانا یا کوئی
اَور چیز دی ہو۔ 20 اپنے اسرائیلی بھائی سے سود نہ لے
بلـکہ صرف پردیسی سے۔ پھر جب تُو ملـک پر قبضہ کر
کے اُس میں رہے گا تو رب تیرا تیرےخدا ہر کام میں
دےبرکت گا۔

پوریمَنتاپنی کرنا
جب21 تُو رب اپنے خدا کے حضور مَنت مانے تو

اُسے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا۔ رب تیرا ًخدا یقینا تجھ
سے اِس کا کرےمطالبہ گا۔ اگر تُو اُسے پورا کرےنہ
تو قصوروار ٹھہرے گا۔ 22 اگر تُو مَنت ماننے سے باز
رہے تو قصوروار نہیں ٹھہرے گا، لیکن23 اگر تُو اپنی
مَنتحضورکےربسےخوشیدلی مانے تو صورتہر
میں اُسے پورا کر۔

دوسرے باغکے میں سے گزرنے کا یہ رو
وطنہمکسی24 انگورکے باغکے میں سے گزرتے

وقت تجھے جتنا جی چاہے اُس کے انگور کھانے کی
لیکنہے۔اجازت برتنکسیاپنے پھلمیں جمع نہ کرنا۔
اِسی25 طرح کسی ہم وطن کے اناج کے کھیت میں
سے گزرتے وقت تجھے اپنے ہاتھوں سے اناج کی بالیاں
توڑنے اجازتکی لیکنہے۔ درانتی استعمال نہ کرنا۔

24
طلاق اور شادیدوبارہ

1 ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی عورت سے شادی
کرے لیکن بعد میں اُسے پسند نہ کرے، کیونکہ اُسے
بیوی بارےکے میں کسی باتناکشرم کا پتا چل گیا
ہے۔ طلاقوہ نامہ لـکھ کر عورتاُسے کو دیتا اور پھر

* 23:18 ُکتے :پیسےکے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ُکتے’ ‘پیسےکے سے کیا مراد ًہے۔ غالبا اِس پیچھےکے بُت پرستی کا کوئی دستور ہے۔
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اُسے گھر واپسسے بھیج دیتا ہے۔ 2 اِس کے بعد اُس
عورت کسیشادیکی اَور مرد سے ہو جاتی ہے، اور3
وہ بھی بعد میں اُسے پسند نہیں کرتا۔ وہ بھی طلاق نامہ
لـکھ کر عورتاُسے کو دیتا اور پھر اُسے گھر واپسسے
بھیج دیتا ہے۔ خواہ دوسرا شوہر واپساُسے دےبھیج
یا شوہر مر جائے، عورت4 کے پہلے شوہر کو اُس سے
دوبارہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ
عورت اُس کے لئے ناپاک ہے۔ ایسی ربحرکت کی
نظر میں قابِل گھن ملـکاُسہے۔ کو یوں گناہ آلودہ نہ
کرنا ربجو تیرا خدا میراثتجھے دےمیں رہا ہے۔

ہدایاتمزید
5 آدمیکسیاگر ہوکیشادیابھیابھینے تو تُو اُسے

بھرتی کر جنگکے کرنے کے لئے نہیں بھیج سکتا۔ تُو
اُسے کوئی بھی ایسی ذمہ داری نہیں دے سکتا، جس
سے وہ گھر سے دُور ہنے ر پر مجبور ہو ایکجائے۔ سال
تک ایسیوہ یوںذمہ دار بَریسے رہے تاکہ میںگھر رہ
کر اپنی بیوی خوشکو کر سکے۔

6 اگر کوئی تجھ سے اُدھار لے تو ضمانت کے طور پر
اُس سے نہ اُس کی چھوٹی چکّی، نہ اُس بڑیکی چکّی کا
پاٹ لینا، کیونکہ ایسا کرنے سے تُو اُس کی جان لے گا
یعنی تُو وہ چیز لے اُسسےجسگا کا گزارہ ہوتا ہے۔

7 اگر کسی آدمی کو پکڑا جسجائے نے اپنے ہم
وطن کو اغوا کر کے غلام بنا لیا یا بیچ دیا ہے تو اُسے
موتسزائے دینا ہے۔ یوں تُو اپنے درمیان سے بُرائی مٹا
دے گا۔

8 اگر کوئی وبائی ِجلدی بیماری لـگتجھے جائے تو
بڑی احتیاط سے لاوی کے قبیلے کے اماموں کی تمام
ہدایات پر عمل کرنا۔ بھیجو حکم مَیں اُنہیںنے دیا اُسے
پورا یاد9کرنا۔ کر تیرےربکہ نےخدا مریم ساتھکے
کیا جبکِیا تم مصر نکلسے کر سفر کر رہے تھے۔

غریبوں حقوقکے
10 اپنے ہم وطن کو اُدھار وقتدیتے اُس کے گھر

میں نہ جانا تاکہ ضمانت کی کوئی چیز ملے 11 بلـکہ باہر
ٹھہر کر انتظار کر کہ وہ خود گھر سے ضمانت کی چیز
نکال کر تجھے دے۔ 12 اگر وہ اِتنا ضرورت مند ہو کہ
صرف اپنی دےچادر سکے تو رات کے وقت ضمانت

تیرے پاس نہ رہے۔ 13 اُسے سورج تکڈوبنے واپس
کرنا قرضتاکہ دار اُس میں لپٹ کر سو سکے۔ پھر وہ
دےبرکتتجھے گا رباور تیرا خدا تیرا یہ راستقدم
دےقرار گا۔

مندضرورت14 غلطسےمزدور فائدہ نہ اُٹھانا، چاہے
وہ اسرائیلی ہو یا پردیسی۔ 15 اُسے روزانہ سورج ڈوبنے
سے پہلے پہلے اُس کی دےمزدوری دینا، کیونکہ اِس
سے اُس کا گزارہ ہوتا ہے۔ کہیں وہ رب کے حضور
تیری شکایت کرےنہ اور تُو قصوروار ٹھہرے۔

والدین16 کو اُن کے بچوں کے جرائم سببکے سے
سزائے موت نہ دی جائے، نہ بچوں کو اُن کے والدین
کے جرائم کے سبب سے۔ اگر کسی کو سزائے موت
دینی ہو تو اُس گناہ سببکے سے جو اُس نے خود ہے۔کیا

پردیسیوں17 اور یتیموں حقوقکے قائم رکھنا۔ اُدھار
ضمانتوقتدیتے طورکے پر بیوہ کی چادر نہ لینا۔ یاد18
رکھ کہ تُو بھی میںمصر غلام تھا اور تیرےربکہ خدا
نے دےفدیہ تجھےکر وہاں اِسیچھڑایا۔سے وجہ سے
مَیں تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

19 اگر تُو فصل کی کٹائی ایکوقتکے پُولا بھول کر
کھیت میں چھوڑ آئے تو اُسے لانے کے لئے واپس نہ
جانا۔ اُسے پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کے لئے وہیں
چھوڑ دینا تاکہ رب تیرا تیرےخدا ہر کام میں برکت
دے۔ زیتونجب20 کی پکفصل گئی ہو تو درختوں
کو مار مار کر ایک ہی بار اُن میں سے پھل اُتار۔ اِس
کے بعد اُنہیں نہ چھیڑنا۔ بچا ہوا پھل پردیسیوں، یتیموں
اور بیواؤں کے لئے چھوڑ دینا۔ اِسی21 طرح اپنے انگور
توڑنے کے لئے ایک ہی بار باغ میں سے گزرنا۔ اِس کے
بعد اُسے نہ چھیڑنا۔ بچا ہوا پھل پردیسیوں، یتیموں اور
بیواؤں کے لئے چھوڑ دینا۔ 22 یاد رکھ کہ تُو خود مصر
میں غلام تھا۔ اِسی وجہ مَیںسے تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

25
کوڑے لگانے مناسبکی سزا

1 لوگاگر اپنا دوسرےایک کے ساتھ جھگڑا خود
نپٹا نہ سکیں تو وہ اپنا معاملہ عدالت میں پیش کریں۔
قاضی فیصلہ کرے کہ کون بےقصور ہے اور کون
مجرم۔ 2 اگر مجرم کوڑےکو لگانے کی سزا دینی ہے
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تو اُسے قاضی کے منے سا ہی منہ بلکے زمین پر لٹانا۔ پھر
اُسے ہے۔لائقوہکےجتنوںجائیںلگائےکوڑےاِتنے
3 لیکن اُس کو یادہ ز سے یادہ ز 40 کوڑے لگانے
ہیں، ورنہ تیرے اسرائیلی بھائی کی سرِعام بےعزتی ہو
جائے گی۔

بَیل کا منہ نہ باندھنا
فصلتُوجب4 ہنے گا لئےکے اُس پر بَیل چلنے دیتا ہے

تو اُس کا منہ باندھ کر نہ رکھنا۔
مرحوم بھائی بیویکی شادیسے کرنے کا حکم

5 اگر کوئی شادی شدہ مرد بےاولاد مر جائے اور
اُس کا سگا بھائی ساتھ رہے تو اُس کا فرض ہے کہ
بیوہ سے شادی کرے۔ بیوہ شوہر کے خاندان ہٹسے
کسیکر اَور شادیسے کرےنہ صرفبلـکہ اپنے دیور
سے۔ 6 پہلا بیٹا جو اِس رشتے سے پیدا ہو گا پہلے شوہر
کے بیٹے حیثیتکی رکھے گا۔ یوں اُس کا نام قائم رہے
گا۔

7 لیکن اگر دیور بھابی سے شادی کرنا نہ چاہے تو
بھابی شہر دروازےکے پر جمع ہونے والے بزرگوں کے
پاس جائے اور اُن سے کہے، میرا” دیور مجھ شادیسے
کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ اپنا فرض ادا کرنے کو
تیار نہیں کہ اپنے بھائی کا نام قائم “رکھے۔ 8 پھر شہر کے
بزرگ دیور کو بُلا کر اُسے سمجھائیں۔ اگر وہ اِس کے
باوجود بھی اُس شادیسے کرنے سے کرےانکار 9 تو
اُس کی بھابی بزرگوں کی موجودگی میں اُس پاسکے جا
کر اُس کی ایک چپل اُتار لے۔ پھر وہ اُس کے منہ پر
تھوک کر کہے، اُس” آدمی سے سلوکایسا کیا جاتا ہے
اپنےجو بھائی نسلکی قائم رکھنے تیارکو “نہیں۔ آئندہ10
اسرائیل میں دیور کی نسل ننگے” پاؤں والے کی “نسل
کہلائے گی۔

جھگڑے میں نازیبا حرکتیں
11 اگر دو آدمی لڑ رہے ہوں ایکاور کی بیوی اپنے

شوہر کو بچانے کی مخالفخاطر کے تناسلعضوِ کو پکڑ
لے 12 تو لازم ہے کہ تُو عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالے۔
اُس پر رحم نہ کرنا۔

دھوکا نہ دینا

13 لتے تو وقت اپنے تھیلے میں صحیح وزن کے باٹ
رکھ، اور دھوکا دینے کے لئے ہلـکے باٹ ساتھ نہ
طرحاِسی14رکھنا۔ اپنے اناجمیںگھر پیمائشکی کرنے
کا صحیح برتن رکھ، اور دھوکا دینے کے لئے چھوٹا
برتن ساتھ نہ رکھنا۔ صحیح15 وزن کے باٹ اور پیمائش
کرنے صحیحکے برتن استعمال کرنا تاکہ تُو تکدیر اُس
ملـک میں جیتا رہے جو رب تیرا خدا دےتجھے گا۔
16 کیونکہ اُسے ہر دھوکے باز گھنسے ہے۔

عمالیقیوں کو سزا دینا
17 یاد رہے کہ عمالیقیوں نے تجھ سے کیا کچھ کیا

جب تم مصر سے نکل کر سفر کر رہے تھے۔ جب18
تُو تھکا ہارا تھا تو وہ تجھ پر حملہ کر کے پیچھے پیچھے چلنے
والے تمام کمزوروں کو جان سے مارتے رہے۔ وہ الله
خوفکا نہیں مانتے تھے۔ 19 ربجبچنانچہ تیرا خدا
تجھے ارد گرد تمامکے دشمنوں دےسکونسے گا اور تُو
ملـکاُس میں آباد ہو گا جو وہ میراثتجھے دےمیں
رہا ہے تاکہ تُو اُس پر کرےقبضہ تو عمالیقیوں کو یوں
ہلاک کر کہ دنیا میں اُن کا نام و نشان نہ رہے۔ باتیہ
مت بھولنا۔

26
زمین کی پہلی ربپیداوار پیشکو کرنا

تُوجب1 داخلمیںملـکاُس ہو گا ربجو تیرا خدا
میراثتجھے دےمیں رہا اورہے تُو اُس پر قبضہ کر کے
اُس میں آباد ہو جائے گا 2 تو جو بھی فصل تُو کاٹے گا
اُس کے پہلے پھل میں سے ٹوکرےکچھ میں رکھ کر اُس
جگہ لے جا ربجو تیرا خدا اپنے نام کی سکونت کے
لئے گا۔چنے والےکرنےخدمتوہاں3 امام آج”کہہ،سے مَیں رب اپنے خدا کے حضور اعلان کرتا ہوں کہ
ملـکاُس پہنچمیں گیا جسہوں ہمیںکا دینے کا وعدہ
رب قَسمنے کھا باپہمارےکر دادا سے کیا “تھا۔

تب4 امام تیرا ٹوکرا لے کر اُسے تیرےرب خدا کی
قربان گاہ منےکے ربپھر5دے۔رکھسا اپنے کےخدا
حضور کہہ، میرا” باپ آوارہ پھرنے والا اَرامی تھا جو
اپنے لوگوں کو لے کر مصر میں آباد ہوا۔ وہاں پہنچتے
وقت اُن کی تعداد کم تھی، لیکن ہوتے ہوتے وہ بڑی
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طاقتاور ور قوم بن گئے۔ لیکن6 مصریوں ہمارےنے
ساتھ سلوکبُرا کیا اور ہمیں دبا سختکر غلامی میں پھنسا
دیا۔ 7 پھر ہم نے چلّا کر رب اپنے باپ دادا کے خدا
سے یاد فر کی، اور رب ہمارینے سنی۔ اُس نے ہمارا
دُکھ، ہماری مصیبت اور دبی ہوئی حالت دیکھی 8 اور
بڑے اختیار اور قدرت کا اظہار کر کے ہمیں مصر سے
نکال لایا۔ وقتاُس اُس مصریوںنے دہشتمیں پھیلا
معجزےبڑےکر دکھائے۔ 9 وہ ہمیں یہاں لے آیا اور
یہ ملـک جسدیا میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔
اے10 ابرب، مَیں تجھے اُس زمین کا پہلا پیشپھل
کرتا ہوں جو تُو نے ہمیں بخشی “ہے۔
اپنی پیداوار کا ربٹوکرا اپنے خدا کے منے سا رکھ کر

اُسے سجدہ کرنا۔ خوشی11 منانا میرےربکہ خدا نے
مجھے میرےاور اِتنیکوگھرانے سےچیزوںاچھی نوازا
ہے۔ اِس خوشی میں اپنے درمیان ہنے ر والے یوں لاو
اور پردیسیوں کو بھی شامل کرنا۔

فضل ضرورتکا مندوں کے لئے حصہ
12 تیسرےہر سال اپنی تمام فصلوں کا دسواں حصہ

یوں، لاو پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو دینا تاکہ وہ
تیرے شہروں میں کھانا کھا کر سیر ہو جائیں۔ 13 پھر
رب اپنے خدا سے کہہ، مَیں” نے ویسا ہی کیا ہے
جیسا تُو مجھےنے حکم دیا۔ مَیں نے اپنے گھر تیرےسے
لئے مخصوص و مُقّدس حصہ نکال کر اُسے یوں، لاو
پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو دیا ہے۔ مَیں سبنے
کچھ تیری ہدایات کے عین مطابق کیا ہے اور کچھ نہیں
بھولا۔ 14 ماتم کرتے وقت مَیں نے اِس مخصوص و
مُقّدس نہیںکچھسےحصے مَیںکھایا۔ اِسے اُٹھا کر گھر
سے باہر لاتے ناپاکوقت نہیں تھا۔ مَیں نے اِس میں
سے مُردوں کو بھی کچھ پیش نہیں کیا۔ مَیں نے رب
اپنے خدا کی اطاعت کر کے وہ سب کچھ کیا ہے جو
تُو نے مجھے کرنے کو فرمایا تھا۔ 15 چنانچہ آسمان پر
اپنے مقدِس سے نگاہ کر کے اپنی قوم اسرائیل برکتکو
دے۔ ملـکاُس کو جسدےبرکتبھی کا وعدہ تُو
نے قَسم کھا باپہمارےکر دادا سے کیا اور جو تُو نے
بخشہمیں بھی دیا ہے، ملـکاُس میںجسکو دودھ
اور شہد کثرتکی “ہے۔

ربتم کی قوم ہو
16 آج رب تیرا خدا فرماتا ہے کہ اِن احکام اور

ہدایات کی پیروی پورےکر۔ دل و جان سے اور بڑی
احتیاط سے اِن پر عمل کر۔

آج17 تُو اعلاننے کیا رب”ہے، میرا خدا مَیںہے۔
اُس کی راہوں پر چلتا رہوں گا، اُس کے احکام کے تابع
رہوں گا اور اُس کی سنوں “گا۔ 18 اور آج رب نے
اعلان کیا ہے، تُو” میری قوم اور میری ملـکیتاپنی ہے
طرحجس مَیں نے تجھ سے وعدہ کیا میرےابہے۔
تمام احکام کے مطابق زندگی گزار۔ 19 جتنی بھی قومیں
مَیں خلقنے کی ہیں سباُن پر مَیں تجھے سرفراز کروں
گا اور تجھے یف، تعر شہرت اور عزت عطا کروں گا۔
تُو رب اپنے خدا کے لئے مخصوص مُقّدسو قوم ہو گا
طرحجس مَیں نے وعدہ کیا “ہے۔

27
عیبال پہاڑ پر قربان گاہ بنانا ہے

1 پھر موسٰی نے بزرگوں سے مل کر قوم سے تمام”کہا، ہدایات کے تابع رہو جو مَیں تمہیں آج دے رہا
ہوں۔ جب2 تم یائے در یردن کو پار کر کے ملـکاُس
داخلمیں ہو گے ربجو تیرا دےتجھےخدا رہا توہے
بڑےوہاں کھڑےپتھر کر کے اُن پر سفیدی کر۔ 3 اُن
پر لفظ بہ لفظ پوری شریعت لـکھ۔ یا در کو پار کرنے
بعدکے یہی کچھ کر تاکہ تُو ملـکاُس میں داخل ہو جو
رب تیرا دےتجھےخدا گا میںجساور دودھ اور شہد
کی کثرت ہے۔ کیونکہ تیرےرب باپ دادا کے خدا
یہنے دینے تجھکا سے وعدہ کیا ہے۔ یردنچنانچہ4 کو
پار کر کے پتھروں کو عیبال پہاڑ پر کھڑا کرو اور اُن پر
سفیدی کر۔

5 وہاں رب اپنے خدا کے لئے قربان گاہ بنانا۔ جو
پتھر تُو اُس لئےکے اُنہیںکرےاستعمال لوہے کسیکے
اوزار سے نہ تراشنا۔ صرف6 سالم پتھر استعمال کر۔
قربان گاہ پر رب اپنے خدا کو بھسم ہونے والی قربانیاں
پیش کر۔ 7 سلامتی کی قربانیاں بھی اُس پر چڑھا۔ اُنہیں
وہاں رب اپنے خدا کے حضور کھا کر خوشی منا۔
کئےکھڑےوہاں8 پتھروںگئے شریعتپر الفاظتمامکے
لـکھےصافصاف “جائیں۔
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عیبال پہاڑ پر لعنتسے
9 پھر موسٰی نے لاوی کے قبیلے کے اماموں سے مل

اسرائیلیوںتمامکر سےخاموشیاسرائیل،اے”کہا،سے
ابسن۔ ربتُو اپنے بنقومکیخدا گیا ہے، اِس10 لئے
اُس کا فرماں بردار رہ اور اُس کے اُن احکام پر عمل کر
جو مَیں تجھے دےآج رہا “ہوں۔

اُسی11 دن موسٰی نے اسرائیلیوں کو حکم دے کر
کہا، 12 یائے” در یردن کو پار کرنے کے بعد شمعون،
لاوی، یہوداہ، اِشکار، یوسف اور بن یمین کے قبیلے
گرزیم پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں۔ وہاں وہ برکت کے
الفاظ بولیں۔ باقی13 قبیلے یعنی روبن، جد، آشر، زبولون،
دان اور نفتالی عیبال پہاڑ پر کھڑے ہو کر لعنت الفاظکے بولیں۔

14 پھر لاوی تمام لوگوں مخاطبسے ہو کر اونچی آواز
سے کہیں،

15 اُس’ پر لعنت جو تراشبُت کر یا ڈھال کر چپکے
سے ربکرے۔کھڑا کاریکو گر ہاتھوںکے بنیسے
ایسیہوئی چیز گھنسے ‘ہے۔
جواب لوگسبمیں کہیں، ‘!آمین’
16 لاویپھر کہیں، اُس’ لعنتپر جو باپاپنے یا ماں

کی تحقیر ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
17 اُس’ پر لعنت جو اپنے پڑوسی کی زمین کی حدود

آگے پیچھے ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
اُس’18 لعنتپر کسیجو اندھے راہنمائیکی کر کے

اُسے غلط راستے پر لے ‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
19 اُس’ پر لعنت جو پردیسیوں، یتیموں یا بیواؤں کے

حقوق قائم نہ ‘رکھے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
اُس’20 لعنتپر بیویکیباپاپنےجو ہمسے بستر ہو

جائے، کیونکہ وہ باپاپنے کی بےحرمتی کرتا ‘ہے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
21 اُس’ لعنتپر جو جانور جنسیسے تعلق ‘رکھے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
22 اُس’ لعنتپر جو اپنی سگی بہن، باپاپنے کی بیٹی

یا اپنی ماں کی بیٹی سے ہم بستر ہو ‘جائے۔

لوگسب کہیں، ‘!آمین’
23 اُس’ پر لعنت جو اپنی ساس سے ہم بستر ہو

‘جائے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
24 اُس’ لعنتپر اپنےسےچپکےجو وطنہم قتلکو

کر ‘دے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
25 اُس’ پر لعنت جو پیسے لے کر کسی بےقصور

شخص قتلکو ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’
26 اُس’ پر لعنت جو اِس شریعت کی باتیں قائم نہ

رکھے، نہ اِن پر عمل ‘کرے۔
لوگسب کہیں، ‘!آمین’

28
فرماں برداری کی برکتیں

رب1 تیرا خدا تجھے دنیا کی تمام قوموں پر سرفراز
کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تُو اُس کی سنے اور احتیاط
سے اُس کے اُن تمام احکام پر کرےعمل جو مَیں تجھے
آج دے رہا ہوں۔ رب2 اپنے خدا کا فرماں بردار رہ
تو تجھے ہر طرح برکتکی حاصل ہو گی۔ رب3 تجھے
شہر اور دیہات میں دےبرکت گا۔ تیری4 اولاد پھلے
پھولے گی، تیری اچھی خاصی فصلیں پکیں تیرےگی،
گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر ترقیبچےکے گے۔کریں 5 تیرا
ٹوکرا پھل سے بھرا رہے گا، اور آٹا ھنے گوند کا تیرا برتن
آٹے نہیںخالیسے ہو گا۔ تجھےرب6 میںگھر آتے اور
وہاں سے دےبرکتوقتنکلتے گا۔

تیرےجب7 دشمن تجھ پر حملہ کریں گے تو وہ رب
کی مدد شکستسے کھائیں گے۔ گو وہ مل کر تجھ پر
حملہ کریں توبھی تُو اُنہیں چاروں طرف منتشر کر دے
گا۔

8 الله تیرے ہر کام میں برکت دے گا۔ اناج کی
کثرت کے سبب تیرےسے بھرےگودام رہیں گے۔
رب تیرا خدا تجھے ملـکاُس دےبرکتمیں گا جو وہ
تجھے دینے والا ہے۔ رب9 اپنی قَسم کے مطابق تجھے
اپنی مخصوص و مُقّدس قوم بنائے گا اگر تُو اُس کے
احکام پر کرےعمل اور اُس کی راہوں پر چلے۔ 10 پھر
دنیا کی تمام قومیں تجھ کھائیںخوفسے گی، کیونکہ وہ
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دیکھیں گی کہ تُو رب کی قوم ہے اور اُس کے نام سے
کہلاتا ہے۔

تیرےگا،دےاولادبہتتجھےرب11 یوڑ ر بڑھائے
گا اور تجھے کثرت کی فصلیں دے گا۔ یوں وہ تجھے
اُس ملـک میں برکت دے جسگا کا وعدہ اُس نے
قَسم کھا باپتیرےکر دادا سے کیا۔ آسمانرب12 کے
خزانوں کھولکو وقتکر تیریپر زمین بارشپر برسائے
گا۔ تیرےوہ ہر کام میں برکت دے گا۔ تُو بہت سی
قوموں کو دےاُدھار گا لیکن کسی کا قرضبھی دار
نہیں ہو گا۔ تجھےرب13 قوموں کی دُم نہیں بلـکہ اُن کا
سر بنائے گا۔ تُو ترقی کرتا جائے گا اور زوال کا شکار
نہیں ہو گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تُو رب اپنے خدا کے
وہ ماناحکام کر اُن پر کرےعمل مَیںجو دےآجتجھے
رہا ہوں۔ 14 جو کچھ بھی مَیں نے تجھے کرنے کو کہا
اُسہے ہٹبھیطرحکسیسے کر زندگی نہ گزارنا۔ نہ
دیگر معبودوں پیرویکی کرنا، نہ اُن خدمتکی کرنا۔

نافرمانی کی لعنتیں
لیکن15 اگر تُو رب اپنے خدا کی نہ سنے اور اُس کے

اُن تمام احکام پر عمل نہ کرے جو مَیں آج تجھے دے
رہا ہوں تو ہر طرح کی لعنت تجھ پر آئے گی۔ 16 شہر
اور دیہات میں تجھ پر لعنت ہو گی۔ تیرے17 ٹوکرے
اور آٹا ھنے گوند تیرےکے برتن لعنتپر ہو گی۔ تیری18
اولاد پر، تیرے گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کے بچوں پر
تیرےاور کھیتوں لعنتپر ہو گی۔ 19 گھر میں آتے اور
وہاں سے نکلتے وقت تجھ پر لعنت ہو گی۔ 20 اگر تُو غلط
کام کر توچھوڑےکوربکے بھیکچھجو وہکرےتُو
تجھ پر لعنتیں، پریشانیاں اور مصیبتیں دےآنے گا۔ تب
تیرا جلدی ستیاناسسے ہو گا، اور ہلاکتُو ہو جائے
گا۔

رب21 تجھ میں وبائی یاں بیمار پھیلائے گا جن کے
سبب سے تجھ میں سے کوئی اُس ملـک میں زندہ نہیں
رہے جسگا پر تُو ابھی قبضہ کرنے والا ہے۔ رب22
مہلـکتجھے یوں، بیمار بخار اور سوجن مارےسے گا۔
ُجھلسانے والی گرمی، کال، پَت روگ اور پھپھوندی
تیری فصلیں کرےختم ایسیگی۔ مصیبتوں باعثکے تُو
تباہ ہو جائے گا۔ تیرے23 اوپر آسمان پیتل سختجیسا

ہو گا جبکہ تیرے نیچے زمین لوہے کی مانند ہو گی۔
بارش24 کی جگہ رب تیرے ملـک پر گرد اور ریت
برسائے گا جو آسمان تیرےسے ملـک پر چھا کر تجھے
برباد دےکر گی۔

جب25 تُو اپنے دشمنوں کا کرےسامنا تو رب تجھے
شکست دلائے گا۔ گو تُو مل کر اُن کی طرف بڑھے
گا توبھی اُن سے بھاگ کر چاروں طرف منتشر ہو
جائے گا۔ دنیا کے تمام ممالـک میں لوگوں کے رونگٹے
کھڑے ہو جائیں گے جب وہ تیری مصیبتیں دیکھیں
گے۔ پرندے26 اور جنگلی جانور تیری لاشوں کو کھا
جائیں گے، اور اُنہیں بھگانے والا کوئی نہیں ہو گا۔
تجھےرب27 اُن ہی پھوڑوں مارےسے گا جو مصریوں
کو نکلے تھے۔ ایسے ِجلدی امراض پھیلیں گے جن کا
علاج نہیں ہے۔ 28 تُو پاگل پن کا شکار ہو جائے گا،
رب تجھے اندھے پن اور ذہنی ابتری میں مبتلا دےکر
گا۔ 29 دوپہر بھیوقتکے تُو اندھے ٹٹولٹٹولطرحکی
پھرےکر گا۔ بھیکچھجو اُسکرےتُو میں ناکام رہے
گا۔ روز بہ لوگروز تجھے دباتے اور لُوٹتے رہیں گے،
اور تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔

تیری30 منگنی عورتکسی سے ہو گی تو کوئی اَور
آ کر اُس عصمتکی کرےدری گا۔ تُو اپنے لئے گھر
بنائے گا لیکن اُس میں نہیں رہے گا۔ تُو اپنے لئے انگور
کا باغ لگائے گا لیکن اُس کا پھل نہیں کھائے گا۔
تیرے31 دیکھتے دیکھتے تیرا بَیل ذبح کیا جائے گا، لیکن
تُو اُس کا گوشت نہیں کھائے گا۔ تیرا گدھا تجھ سے
چھین لیا جائے گا اور واپس نہیں کیا جائے گا۔ تیری
یاں بکر بھیڑ دشمن کو دی جائیں گی، اور اُنہیں چھڑانے
والا کوئی نہیں ہو گا۔ تیرے32 بیٹے بیٹیوں کو کسی
دوسری قوم کو دیا جائے گا، اور تُو کچھ نہیں کر سکے
گا۔ روز بہ روز تُو اپنے بچوں کے انتظار میں اُفق کو تکتا
لیکنگا،رہے دیکھتے تیریدیکھتے آنکھیں جائیںدُھندلا
گی۔

ایک33 اجنبی قوم تیری زمین کی پیداوار اور تیری
محنت و مشقت کی کمائی لے جائے گی۔ تجھے عمر بھر
ظلم اور برداشتدباؤ پڑےکرنا گا۔

34 جو ہول ناک باتیں تیری آنکھیں دیکھیں گی اُن
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سے تُو پاگل ہو جائے گا۔ رب35 تکلیفتجھے دہ اور
لاعلاج پھوڑوں سے مارے گا جو تلوے سے لے کر
پورےتکچاندی جسم پر پھیل تیرےکر گھٹنوں اور
ٹانگوں کو متاثر کریں گے۔

رب36 تجھے اور تیرے مقرر کئے ہوئے بادشاہ کو
ملـکایسےایک میں جائےلے نہسےجسگا تُو اور نہ
تیرے باپ واقفدادا تھے۔ وہاں تُو دیگر معبودوں یعنی
لـکڑی اور پتھر کے بُتوں کرےخدمتکی گا۔ جس37
جس قوم میں رب تجھے ہانک دے گا وہاں تجھے
دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور
وہ تیرا مذاق اُڑائیں گے۔ تُو اُن کے لئے عبرت انگیز مثال
ہو گا۔

38 تُو اپنے کھیتوں میں بہت بیج بونے کے باوجود
کم ہی فصل کاٹے گا، کیونکہ ٹڈے اُسے کھا جائیں
گے۔ 39 تُو انگور باغکے لگا کر اُن کرےمحنتخوبپر
گا لیکن نہ اُن کے انگور توڑے گا، نہ اُن کی َمے پیئے
گا، کیڑےکیونکہ اُنہیں کھا جائیں گے۔ 40 تیرےگو
زیتونمیںملـکپورے توبھیگےہوںدرختکے تُو اُن
کا تیل استعمال نہیں کر سکے گا، کیونکہ خرابزیتون
ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔

تیرے41 بیٹے بیٹیاں تو ہوں لیکنگے، تُو اُن محرومسے
ہو جائے گا۔ کیونکہ اُنہیں گرفتار کر کے کسی اجنبی
ملـک میں لے جایا جائے گا۔ ٹڈیوں42 تیرےغولکے
ملـک کے تمام درختوں اور فصلوں پر قبضہ کر لیں گے۔
تیرے43 درمیان ہنے ر والا پردیسی تجھ سے بڑھ کر ترقی
کرتا جائے گا جبکہ تجھ پر زوال آ جائے گا۔ 44 اُس
پاسکے تجھے اُدھار دینے کے لئے پیسے ہوں گے جبکہ
پاستیرے اُسے اُدھار دینے نہیںکچھکو گا۔ہو میںآخر
وہ سر اور تُو دُم ہو گا۔

45 یہ تمام لعنتیں تجھ پر آن پڑیں تکجبگی۔ تُو تباہ
نہ ہو جائے وہ تعاقبتیرا کرتی رہیں گی، کیونکہ تُو نے
رب اپنے خدا کی نہ سنی اور اُس کے احکام پر عمل نہ
کیا۔ یوں46 یہ تیرےتکہمیشہ اور تیری اولاد کے لئے
ایک معجزانہ عبرتاور انگیز الٰہی نشان رہیں گی۔

47 چونکہ تُو نے دلی خوشی سے اُس ربوقت اپنے
خدا کی خدمت نہ کی جب تیرے پاس سب کچھ تھا

48 اِس لئے تُو اُن دشمنوں کی خدمت کرے گا جنہیں
بھیجےخلافتیرےرب گا۔ تُو بھوکا، پیاسا، ننگا اور ہر
چیز حاجتکا مند ہو گا، اور رب تیری گردن پر لوہے
کا جوا رکھ کر تجھے مکمل تکتباہی لے جائے گا۔

رب49 تیرے خلاف ایک قوم کھڑی کرے گا
جو دُور سے بلـکہ دنیا کی انتہا سے آ کر عقاب کی طرح
تجھ پر مارےجھپٹا گی۔ وہ ایسی زبان بولے جسگی
سے تُو واقف نہیں ہو گا۔ 50 وہ سخت قوم ہو گی جو نہ
بزرگوں کا لحاظ کرے گی اور نہ بچوں پر کرےرحم
گی۔ 51 تیرےوہ مویشی اور فصلیں کھا جائے گی اور
تُو بھوکے مر جائے گا۔ ہلاکتُو ہو جائے گا، کیونکہ
تیرے لئے کچھ نہیں بچے گا، نہ اناج، نہ َمے، نہ تیل،
نہ گائےبَیلوں یا یوں بکر بھیڑ کے بچے۔ 52 دشمن تیرے
ملـک تمامکے شہروں کا گا۔کرےمحاصرہ آخرکار جن
اونچی اور مضبوط فصیلوں پر تُو کرےاعتماد گا وہ بھی
پڑیںگرسب ملـکاُسدشمنگی۔ بھیکوئیکا نہیںشہر
چھوڑے گا ربجو تیرا خدا تجھے دینے والا ہے۔

تیرےدشمنجب53 شہروں کا کرےمحاصرہ گا تو
تُو اُن میں اِتنا شدید بھوکا ہو جائے گا کہ اپنے بچوں کو
کھا لے گا جو تیرےرب خدا نے تجھے دیئے ہیں۔
محاصرے54-55 دورانکے تم میں سبسے شریفسے
اور شائستہ آدمی بھی اپنے بچے کو ذبح کر کے کھائے
گا، کیونکہ اُس کے پاس کوئی اَور خوراک نہیں ہو
گی۔ اُس کی حالت اِتنی بُری ہو گی کہ وہ اُسے اپنے
سگے بیویبھائی، یا باقی بچوں ساتھکے تقسیم کرنے کے
لئے تیار نہیں ہو گا۔ 56-57 تم میں سبسے شریفسے
اور بھیعورتشائستہ ایسا پہلےاگرچہگی،کرےہی وہ
نازکاِتنی تھی فرشکہ کو تلوےاپنے سے کیچھونے
جرأت نہیں کرتی تھی۔ محاصرے کے دوران اُسے اِتنی
بھوکشدید ہو گی اُسجبکہ بچہکے پیدا ہو گا تو وہ
چھپچھپ کر اُسے کھائے گی۔ صرفنہ یہ بلـکہ وہ
پیدائش وقتکے بچے کے ساتھ خارج آلائشہوئی بھی
اورگیکھائے اُسے اپنے شوہر یا اپنے باقی میںبچوں بانٹنے
کے لئے تیار نہیں ہو گی۔ اِتنی مصیبت تجھ محاصرےپر
دورانکے آئے گی۔
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پیروی کر جو اِس کتاب میں درج ہیں، اور رب اپنے
خدا پُرجلالکے بارُعباور نام خوفکا ماننا۔ 59 ورنہ
وہ تجھ تیریاور اولاد سختمیں اور امراضلاعلاج اور
ایسی ناکدہشت وبائیں پھیلائے گا جو روکی نہیں جا
سکیں گی۔ جن60 تمام وباؤں سے تُو مصر میں دہشت
کھاتا تھا تیرےابوہ پھیلدرمیان تیرےکر ساتھ چمٹی
رہیں گی۔ 61 نہ شریعتصرف کی اِس کتاب میں بیان
کی ہوئی یاں بیمار اور مصیبتیں تجھ پر آئیں گی بلـکہ رب
اَور بھی تجھ پر بھیجے تکجبگا، کہ ہلاکتُو نہ ہو
جائے۔

62 اگر تُو رب اپنے خدا کی نہ سنے تو آخرکار تم میں
سے بہت کم بچے رہیں گے، گو تم پہلے ستاروں جیسے
بےشمار تھے۔ طرحجس63 خوشیربپہلے سے تمہیں
کامیابی دیتا اور تمہاری تعداد بڑھاتا تھا اُسی ابطرح وہ
تمہیں باد بر اور تباہ گا۔کرےمحسوسخوشیمیںکرنے
تمہیں زبردستی ملـکاُس سے نکالا جائے جسگا پر تُو
اِس وقت داخل ہو کر قبضہ کرنے والا ہے۔ تب64
رب تجھے دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے
تکسرے تمام قوموں میں منتشر دےکر گا۔ وہاں تُو
دیگر معبودوں کی کرےپوجا گا، ایسے دیوتاؤں کی جن
سے نہ تُو اور باپتیرےنہ واقفدادا تھے۔

65 اُن ممالـک میں بھی نہ تُو آرام و سکون پائے گا،
تیرےنہ پاؤں جم جائیں ربگے۔ دےہونے گا کہ
تیرا دل تھرتھراتا رہے تیریگا، آنکھیں پریشانی باعثکے
دُھندلا جائیں گی اور تیری جان سے اُمید کی ہر کرن
جاتی رہے گی۔ تیری66 جان ہر خطرےوقت میں ہو
اورگی تُو توقعکیمرنےہوئےکھاتےدہشتراتدن
کرے گا۔ صبح67 اُٹھ کر تُو کہے گا، کاش’ شام ‘!ہو
اور شام کے وقت، صبحکاش’ ‘!ہو کیونکہ جو کچھ تُو
دیکھے گا اُس تیرےسے دل دہشتکو گھیر گی۔لے

رب68 تجھے جہازوں میں بٹھا کر مصر واپس لے
جائے گا اگرچہ مَیں نے کہا تھا کہ تُو اُسے دوبارہ
کبھی نہیں دیکھے گا۔ وہاں پہنچ کر تم اپنے دشمنوں
باتسے کر کے اپنے آپ کو غلام کے طور پر بیچنے کی
کوشش کرو گے، لیکن کوئی بھی تمہیں خریدنا نہیں

چاہے “گا۔
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موآب ربمیں ساتھکے نیا عہد
جب1 اسرائیلی موآب میں تھے تو رب نے موسٰی کو

حکم دیا کہ اسرائیلیوں کے ایکساتھ اَور عہد باندھے۔
یہ اُس عہد کے علاوہ تھا جو رب حورب یعنی سینا پر
اُن ساتھکے باندھ چکا تھا۔ اِس2 سلسلے میں موسٰی نے
تمام اسرائیلیوں کو بُلا کر کہا، تم” نے خود دیکھا کہ
رب نے مصر کے بادشاہ فرعون، اُس کے ملازموں اور
ملـکپورے ساتھکے کیا کچھ کیا۔ 3 تم اپنینے آنکھوں
سے وہ بڑی آزمائشیں، الٰہی نشان اور معجزے دیکھے
جن یعےکے ربذر نے قدرتاپنی کا اظہار کیا۔

4 مگر افسوس، آج تک رب نے تمہیں نہ سمجھ دار
دل عطا کیا، نہ آنکھیں جو دیکھ سکیں یا کان جو سن
سکیں۔ یگستان5 ر میں مَیں نے 40 تکسال تمہاری
راہنمائی کی۔ اِس دوران کپڑےتمہارےنہ پھٹے اور نہ
تمہارے روٹیپاستمہارےنہ6گھسے۔جوتے تھی، نہ
َمے یا َمے جیسی کوئی اَور چیز۔ ربتوبھی تمہارینے
یات ضرور پوری کیں تاکہ تم سیکھ لو کہ وہی رب
تمہارا خدا ہے۔

7 پھر ہم یہاں آئے تو حسبون کا بادشاہ سیحون اور
بسن کا بادشاہ عوج نکل کر ہم سے لڑنے آئے۔ لیکن
ہم نے اُنہیں شکست دی۔ 8 اُن ملـککے پر قبضہ کر
کے ہم نے اُسے روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے
میراثکو میں دیا۔ احتیاطاب9 سے اِس عہد کی تمام
پوریشرائط کرو تاکہ تم باتہر کامیابمیں ہو۔

10 اِس وقت تم سب رب اپنے خدا کے حضور
کھڑے ہو، تمہارے قبیلوں کے سردار، تمہارے
بزرگ، نگہبان، درمیانتیرےبچے۔اورعورتیں11مرد،
ہنے ر پردیسیوالے بھی لـکڑہاروں پانیکرلےسے بھرنے
والوں تیرےتک ساتھ یہاں حاضر ہیں۔ 12 تُو اِس لئے
یہاں جمع ہوا ہے کہ رب اپنے خدا کا وہ عہد تسلیم
کرے قَسمآجوہجو کھا تیرےکر باندھساتھ رہا ہے۔
اِس13 سے وہ آج اِس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تُو اُس
کی قوم اور وہ تیرا خدا یعنیہے جسباتوہی کا وعدہ
اُس نے تجھ سے تیرےاور باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور
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یعقوب سے کیا تھا۔ لیکن14-15 مَیں یہ عہد قَسم کھا کر
تمہارےصرفنہ ساتھ باندھہوحاضرجو ہوںرہا بلـکہ
تمہاری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی۔

بُت پرستی کی سزا
16 تم خود جانتے ہو کہ ہم مصر میں کس طرح

زندگی گزارتے تھے۔ یہ بھی تمہیں یاد ہے کہ کسہم
طرح مختلف ممالـک میں سے گزرتے ہوئے یہاں تک
پہنچے۔ 17 تم نے اُن کے نفرت انگیز بُت دیکھے جو
لـکڑی، پتھر، چاندی اور سونے کے تھے۔ دھیان18 دو
کہ یہاں موجود کوئی بھی مرد، عورت، کنبہ یا قبیلہ
رب اپنے خدا سے ہٹ کر دوسری قوموں کے دیوتاؤں
کی پوجا نہ کرے۔ ایسا نہ ہو تمہارےکہ درمیان کوئی
پھوٹجڑ کر یلا زہر اور کڑوا پھل لائے۔

19 تم سب نے وہ لعنتیں سنی ہیں جو رب نافرمانوں
پر بھیجے گا۔ توبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو
رب برکتکی وارثکا سمجھ کر کہے، مَیںبےشک’
اپنی غلط راہوں سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوں، لیکن
کوئی بات نہیں۔ مَیں محفوظ رہوں ‘گا۔ خبردار، ایسی
حرکت سے وہ نہ صرف اپنے اوپر بلـکہ ملـکپورے پر
تباہی لائے *گا۔ کبھیرب20 بھی معافاُسے کرنے
پر آمادہ نہیں ہو گا بلـکہ وہ اُسے اپنے غضب اور غیرت
کا نشانہ بنائے گا۔ کتاباِس میں درج تمام لعنتیں اُس پر
آئیں گی، رباور دنیا اُسسے نامکا نشانو گا۔دےمٹا
21 وہ اُسے پوری جماعت الـگسے کر کے اُس پر عہد
کی وہ تمام لعنتیں لائے گا شریعتجو کتاباِسکی میں
لـکھی ہوئی ہیں۔

22 مستقبل میں تمہاری اولاد اور دُوردراز ممالـک
سے آنے والے مسافر اُن مصیبتوں اور امراض کا اثر
دیکھیں گے جن ربسے ملـکنے کو تباہ کیا ہو گا۔
23 چاروں طرف زمین ُجھلسی ہوئی اور گندھک اور
نمک سے ڈھکی ہوئی نظر آئے گی۔ بیج اُس میں یا بو
نہیں جائے گا، کیونکہ خود رَو پودوں تک کچھ نہیں
اُگے گا۔ تمہارا ملـک سدوم، عمورہ، ادمہ اور ضبوئیم
مانندکی ہو میںغضباپنےنےربکوجنگا تباہ کیا۔
تمام24 قومیں پوچھیں گی، ملـکاِسنےرب’ ساتھکے

ایسا کیوں کیا؟ اُس غضبسختکے کی کیا وجہ ‘تھی؟
جواباُنہیں25 ملے گا، وجہ’ یہ ہے کہ ملـکاِس کے
باشندوں ربنے باپاپنے دادا کے خدا کا عہد توڑ دیا
جو اُس نے اُنہیں مصر سے لتے نکا وقت اُن سے باندھا
تھا۔ 26 اُنہوں نے جا کر دیگر معبودوں کی خدمت کی
اور اُنہیں سجدہ کیا جن سے وہ پہلے واقف نہیں تھے اور
جو رب نے اُنہیں نہیں دیئے تھے۔ اِسی27 لئے اُس کا
غضب ملـکاِس پر نازل ہوا اور وہ اُس پر وہ تمام لعنتیں
لایا جن کا ذکر کتاباِس میں ہے۔ 28 وہ اِتنا غصے ہوا
کہ اُس نے اُنہیں جڑ سے اُکھاڑ کر ایک اجنبی ملـک
پھینکمیں دیا جہاں وہ تکآج آباد ‘ہیں۔

بہت29 کچھ پوشیدہ ہے، اور ربصرف ہمارا خدا
اُس کا علم رکھتا لیکنہے۔ اُس نے ہم پر اپنی شریعت
کا انکشاف کر دیا ہے۔ لازم ہے کہ ہم اور ہماری
اولاد اُس فرماںکے بردار رہیں۔

30
توبہ مثبتکے نتیجے

مَیں1 تجھےنے بتایا ہے تیرےکہ لئے کیا برکتکچھ
کا اور کیا کچھ لعنت کا باعث ربجبہے۔ تیرا خدا
حرکتوںغلطتیریتجھے میںقوموںمختلفسےسببکے
منتشر دےکر گا تو تُو میری باتیں مان جائے گا۔ تب2
تُو اور تیری رباولاد اپنے خدا واپسپاسکے آئیں گے
پورےاور دل و جان سے اُس کی سن کر اُن تمام احکام
پر عمل کریں گے جو مَیں آج دےتجھے رہا ہوں۔ 3 پھر
رب تیرا خدا تجھے بحال کرے گا اور تجھ پر رحم کر
تجھےکے اُن تمام قوموں سے نکال کر کرےجمع گا جن
میں اُس تجھےنے منتشر کر دیا تھا۔ 4 ربہاں، تیرا خدا
تجھے ہر جگہ سے جمع کر کے واپس لائے گا، چاہے
تُو سب سے ملـکدُور میں کیوں نہ پڑا ہو۔ 5 وہ تجھے
تیرے باپ دادا ملـککے میں لائے گا، اور تُو اُس پر
کرےقبضہ گا۔ پھر وہ باپتیرےتجھے دادا سے یادہ ز
کامیابی بخشے گا، اور تیری تعداد یادہ ز بڑھائے گا۔

6 ربختنہ کی قوم کا ظاہری نشان لیکنہے۔ اُس
ربوقت تیرا تیرےخدا اور تیری اولاد کا باطنی ختنہ
کرے گا تاکہ تُو پورےاُسے دل و جان سے کرےپیار

* 29:19 ملـکپورے پر تباہی لائے :گا لفظی سیراب:ترجمہ زمینخشکزمین کے ساتھ تباہ ہو جائے گی۔
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اور جیتا رہے۔ 7 جو لعنتیں رب تیرا خدا تجھ پر لایا تھا
اُنہیں تیرےابوہ دشمنوں پر گا،دےآنے اُن پر تجھجو
نفرتسے تجھےاوررکھتے ایذا پہنچاتے کیونکہ8ہیں۔ تُو
کیربدوبارہ سنے گا اور اُس تمامکے احکام پیرویکی
کرے گا جو مَیں تجھے آج دے رہا ہوں۔ 9 جو کچھ
بھی تُو کرے گا اُس میں رب تجھے بڑی کامیابی بخشے
گا، مویشیاولاد،کیکثرتتجھےاور اور حاصلفصلیں
ہوں گی۔ کیونکہ جس طرح وہ تیرے باپ دادا کو
کامیابی دینے میں محسوسخوشی کرتا تھا اُسی طرح وہ
تجھے بھی کامیابی دینے میں کرےمحسوسخوشی گا۔

صرفشرط10 یہ ہے کہ ربتُو اپنے خدا کی سنے،
شریعت میں درج اُس کے احکام پر عمل کرے اور
پورے دل و جان سے اُس طرفکی رجوع لائے۔

11 جو احکام مَیں آج دےتجھے رہا ہوں نہ وہ حد
سے یادہ ز مشکل ہیں، نہ تیری پہنچ سے باہر۔ 12 وہ
آسمان پر نہیں ہیں کہ تُو کہے، کون’ آسمان پر چڑھ کر
ہمارے لئے یہ احکام نیچے لے آئے تاکہ ہم اُنہیں سن
سکیں اور اُن پر عمل کر ‘سکیں؟ وہ13 سمندر پارکے بھی
ہیںنہیں کہ تُو کہے، سمندرکون’ پارکو ہمارےکےکر
لئے یہ احکام لائے گا تاکہ اُنہیںہم سکیںسن اور اُن پر
عمل کر ‘سکیں؟ 14 کیونکہ یہ تیرےکلام نہایت قریب
بلـکہ تیرے منہ اور دل میں موجود ہے۔ چنانچہ اُس پر
عمل کرنے میں کوئی رکاوٹبھی نہیں ہے۔

زندگی موتیا کا چناؤ
15 دیکھ، آج مَیں تجھے دو راستے پیش کرتا ہوں۔

ایک زندگی جاتالےطرفکیحالیخوشاور جبکہہے
دوسرا موت اور ہلاکت کی طرف۔ آج16 مَیں تجھے
حکم دیتا ہوں کہ رب اپنے خدا کو پیار کر، اُس کی
راہوں پر چل اور اُس کے احکام تابعکے رہ۔ پھر تُو زندہ
رہ کر کرےترقی گا، رباور تیرا خدا تجھے ملـکاُس
دےبرکتمیں میںجسگا تُو داخل ہونے والا ہے۔

لیکن17 اگر تیرا دل اِس راستے ہٹسے کر نافرمانی
کرے تو برکت کی توقع نہ کر۔ اگر تُو آزمائش میں پڑ کر
دیگر معبودوں کو سجدہ اور اُن کرےخدمتکی 18 تو تم
ضرور تباہ ہو جاؤ آجگے۔ مَیں اعلان کرتا ہوں کہ اِس

میںصورت تم یادہ ز میںملـکاُستکدیر آباد نہیں رہو
جسگے میں تُو یائے در یردن کو پار کر کے داخل ہو
گا تاکہ اُس پر قبضہ کرے۔

آج19 آسمان اور تمہارےزمین میرےخلاف گواہ
ہیں کہ مَیں نے تمہیں زندگی اور برکتوں کا راستہ اور
موت اور لعنتوں کا راستہ پیش کیا ابہے۔ زندگی کا
راستہ اختیار کر تاکہ تُو اور تیری اولاد زندہ رہے۔
رب20 اپنے خدا کو پیار کر، اُس کی سن اور اُس سے
لپٹا رہ۔ کیونکہ تیریوہی زندگی ہے اور کرےوہی گا
کہ تُو میںملـکاُستکدیر جیتا رہے وعدہکاجسگا
اُس نے قَسم کھا تیرےکر باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور
یعقوب سے کیا “تھا۔

31
یشوع کو موسٰی کی جگہ مقرر کیا جاتا ہے

1 موسٰی نے جا کر تمام اسرائیلیوں سے مزید کہا،
سال120مَیںاب”2 کا ہو ہوں۔چکا میرا چلنا پھرنا

مشکل ہو گیا مجھےنےرببھیویسےاورہے۔ بتایا تُو’ہے، یائے در یردن کو پار کرےنہیں ‘گا۔ رب3 تیرا خدا
تیرےخود آگے آگے جا یردنکر کو وہیگا۔کرےپار
تیرے آگے آگے اِن قوموں کو کرےتباہ گا تاکہ تُو اُن
ملـککے پر قبضہ کر سکے۔ یا در کو پار کرتے وقت
تیرےیشوع چلےآگے ہے۔فرمایانےربطرحجسگا
وہاںرب4 لوگوںکے کرےتباہطرحاُسیبالکلکو گا
طرحجس یوںوہ امور کو اُن بادشاہوںکے سیحون اور
سمیتعوج تباہ کر تمہیںرب5ہے۔چکا اُن غالبپر آنے
دے گا۔ وقتاُس تمہیں اُن کے ساتھ سلوکویسا کرنا
ہے مَیںجیسا تمہیںنے بتایا ہے۔ مضبوط6 اور دلیر ہو۔
اُن خوفسے نہ کھاؤ، ربکیونکہ تیرا تیرےخدا ساتھ
چلتا چھوڑےنہیںکبھیتجھےوہہے۔ کبھیتجھےگا،
ترک کرےنہیں “گا۔

7 اِس کے بعد موسٰی نے تمام اسرائیلیوں کے منے سا
یشوع کو بُلایا اور اُس سے کہا، مضبوط” اور دلیر ہو،
کیونکہ تُو اِس قوم میںملـکاُسکو جائےلے جسگا
کا وعدہ رب نے قَسم کھا کر اُن کے باپ دادا سے
کیا تھا۔ لازم ہے کہ تُو ہی اُسے تقسیم کر کے ہر قبیلے
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کو اُس کا موروثی علاقہ دے۔ رب8 تیرےخود آگے
آگے چلتے تیرےہوئے ساتھ ہو گا۔ وہ تجھے کبھی نہیں
چھوڑے گا، تجھے کبھی کرےترکنہیں خوفگا۔
نہ کھانا، نہ “گھبرانا۔

ساتہر سال کے شریعتبعد تلاوتکی
موسٰی9 لـکھشریعتپورییہنے اسرائیلکر تمامکے

بزرگوں اور لاوی قبیلےکے کے اُن اماموں کے سپرد کی
جو سفر کرتے وقت عہد کا صندوق اُٹھا کر لے چلتے
تھے۔ اُس نے اُن سے کہا، 10-11 ہر” سات سال کے
بعد اِس شریعت کی تلاوت کرنا، یعنی بحالی کے سال
منسوخقرضتمامجبمیں کئے تلاوتہیں۔جاتے اُس
وقت کرنا اسرائیلیجبہے یوں جھونپڑ کی عید کے لئے
رب اپنے خدا کے منے سا اُس جگہ حاضر ہوں گے جو
وہ مقدِس کے لئے چنے گا۔ 12 تمام لوگوں کو مردوں،
جمعوہاںسمیتپردیسیوںاوربچوںعورتوں، کرنا تاکہ وہ
سن کر تمہارےربسیکھیں، خدا خوفکا مانیں اور
احتیاط شریعتاِسسے باتوںکی پر عمل کریں۔ لازم13
ہے کہ اُن کی اولاد جو اِس شریعت ناواقفسے ہے
اِسے سنے اور سیکھے تاکہ عمر بھر اُس ملـک میں رب
تمہارے خدا کا خوف جسمانے پر تم یائے در یردن
کو پار کر کے قبضہ کرو “گے۔

رب موسٰی ہدایاتآخریکو دیتا ہے
رب14 نے موسٰی سے کہا، اب” تیری موت قریب

ہے۔ یشوع کو بُلا کر اُس کے ملاقاتساتھ کے خیمے
میں حاضر ہو جا۔ وہاں مَیں اُسے اُس کی ذمہ یاں دار
سونپوں “گا۔
موسٰی اور یشوع آ کر خیمے میں حاضر ہوئے 15 تو

رب خیمے دروازےکے پر بادل کے ستون میں ظاہر
ہوا۔ اُس16 موسٰینے تُو”کہا،سے جلد مرہی کر اپنے
باپ دادا سے جا ملے گا۔ لیکن یہ ملـکقوم میں داخل
ہونے پر زنا کر کے اُس کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی
لـگکرنے ترکمجھےوہگی۔جائے توڑعہدوہکےکر
گیدے مَیںجو نے اُن ساتھکے باندھا ہے۔ 17 پھر میرا
غضب اُن پر بھڑکے گا۔ مَیں اُنہیں چھوڑ کر اپنا چہرہ اُن
سے لوںچھپا اُنہیںتبگا۔ کچا چبا لیا جائے گا بہتاور
ناکہیبتساری مصیبتیں اُن پر آئیں گی۔ اُس وقت وہ

کہیں گے، کیا’ یہ مصیبتیں اِس وجہ سے ہم پر نہیں آئیں
ہمارےربکہ ساتھ نہیں ‘ہے؟ 18 اور ایسا ہی ہو گا۔
مَیں ضرور اپنا چہرہ اُن سے رکھوںچھپائے گا، کیونکہ
دیگر معبودوں کے پیچھے چلنے سے اُنہوں ایکنے نہایت
شریر قدم اُٹھایا ہو گا۔

اب19 ذیل کا گیت لـکھ کر اسرائیلیوں کو یوں
سکھاؤ کہ وہ زبانی یاد رہے اور میرے لئے اُن کے
خلاف گواہی دیا کرے۔ 20 کیونکہ مَیں اُنہیں اُس
ملـک میں لے جا رہا جسہوں کا وعدہ مَیں نے قَسم
کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا تھا، جسمیںملـکاُس
میں دودھ اور شہد کثرتکی وہاںہے۔ خوراکاِتنی
ہو گی کہ اُن بھوککی جاتی رہے گی اور وہ موٹے ہو
جائیں گے۔ لیکن پھر وہ دیگر معبودوں کے پیچھے لـگ
جائیں گے اور اُن کی خدمت کریں گے۔ وہ مجھے رد
کریں گے اور میرا عہد توڑیں گے۔ 21 نتیجے میں اُن پر
بہت ساری ناکہیبت مصیبتیں آئیں گی۔ پھر یہ گیت
جو اُن کی اولاد کو یاد رہے گا اُن خلافکے گواہی
دے گا۔ کیونکہ گو مَیں اُنہیں اُس ملـک میں لے جا
رہا جسہوں کا وعدہ مَیں نے قَسم کھا کر اُن سے کیا
تھا توبھی مَیں جانتا ہوں کہ طرحکستکابوہ کی
سوچ رکھتے “ہیں۔

موسٰی22 اُسینے دن لـکھگیتیہ اسرائیلیوںکر کو
سکھایا۔

23 پھر رب نے یشوع بن نون سے کہا، مضبوط” اور
دلیر ہو، کیونکہ تُو اسرائیلیوں کو اُس ملـک میں لے
جائے جسگا کا وعدہ مَیں قَسمنے کھا کر اُن سے کیا
تھا۔ مَیں تیرےخود ساتھ ہوں “گا۔

24 جب موسٰی نے پوری شریعت کو کتاب میں
لـکھ لیا 25 تو وہ اُن یوں لاو سے مخاطب ہوا جو سفر
کرتے وقت عہد کا صندوق اُٹھا کر لے جاتے تھے۔
شریعت”26 کی کتابیہ لے ربکر اپنے خدا عہدکے
کے صندوق کے پاس رکھنا۔ وہاں وہ پڑی رہے اور
خلافتیرے گواہی دیتی رہے۔ 27 کیونکہ خوبمَیں
جانتا ہوں کہ تُو سرکشکتنا ہٹاور دھرم میریہے۔
موجودگی میں بھی تم نے کتنی دفعہ رب سے سرکشی
توکی۔ میرےپھر مرنے بعدکے تم نہیںکچھکیا !گےکرو
اب28 میرے منے سا اپنے قبیلوں کے تمام بزرگوں اور
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نگہبانوں کو جمع کرو تاکہ وہ خود میری یہ باتیں سنیں
آسماناور اور زمین اُن ہوں۔گواہخلافکے کیونکہ29
مجھے معلوم ہے موتمیریکہ بعدکے تم ضرور بگڑ جاؤ
اورگے اُس راستے جاؤہٹسے پرجسگے چلنے مَیںکی
نے تمہیں تاکید کی ہے۔ آخرکار تم مصیبتپر آئے گی،
کیونکہ تم کوربجوگےکروکچھوہ بُرا لگتا تمہے، اپنے
ہاتھوں کے کام سے اُسے غصہ دلاؤ “گے۔

30 پھر موسٰی نے اسرائیل کی تمام جماعت کے منے سا
گیتیہ شروع سے لے کر پیشتکآخر کیا،

32
موسٰی گیتکا

اے1 آسمان، میری بات پر غور !کر اے زمین، میرا
!سنگیت

میری2 تعلیم باتمیریہو،جیسیباندیبوندا کیشبنم
طرح زمین پر پڑ جائے۔ بارشوہ کی مانند ہو جو یالی ہر
پر برستی ہے۔

ربمَیں3 ہمارےگا۔پکاروںنامکا عظمتکیخدا
کی تمجید !کرو

4 وہ چٹان ہے، اور اُس کا کام کامل ہے۔ اُس کی
تمام راہیں راست ہیں۔ وہ وفادار خدا ہے جس میں
فریب نہیں ہے بلـکہ جو عادل اور دیانت دار ہے۔

ایک5 ٹیڑھی اور کج رَو نسل نے اُس کا گناہ کیا۔ وہ
اُس کے فرزند نہیں بلـکہ ثابتداغ ہوئے ہیں۔

اے6 میری احمق اور بےسمجھ قوم، کیا تمہارا رب
سے ایسا یہ ٹھیکرو وہہے؟ تو باپتمہارا خالقاور ہے،
تمہیںنےجس بنایا اور قائم کیا۔

7 قدیم زمانے کو یاد کرنا، ماضی کی نسلوں پر توجہ
دینا۔ باپاپنے سے پوچھنا تو وہ تجھے دےبتا گا، اپنے
بزرگوں سے پتا کرنا تو وہ تجھے اطلاع دیں گے۔

اللهجب8 تعالیٰ نے ہر قوم کو اُس کا اپنا اپنا موروثی
دےعلاقہ تمامکر انسانوں الـگمیںگروہوںمختلفکو
کر دیا تو اُس قوموںنے اسرائیلیوںسرحدیںکی تعدادکی
مطابقکے مقرر کیں۔

9 ربکیونکہ کا حصہ اُس کی قوم یعقوبہے، کو
اُس میراثنے میں پایا ہے۔

یہ10 قوم یگستاناُسے ملمیںر ویرانگئی، سنسانو
بیابان میں ناکہولطرفچاروںجہاں آوازیں گونجتی
تھیں۔ اُس نے اُسے گھیر کر اُس کی دیکھ بھال کی،
اُسے اپنی آنکھ کی پُتلی کی طرح بچائے رکھا۔

عقابجب11 اپنے بچوں کو اُڑنا سکھاتا ہے تو وہ
اُنہیں نکالسےگھونسلے کر اُن ساتھکے اُڑتا اگرہے۔ وہ
گر بھی جائیں تو وہ حاضر ہے اور اُن کے نیچے اپنے پَروں
پھیلاکو اُنہیںکر ٹکراسےزمین ربہے۔بچاتاسےجانے
اسرائیلکا کے ساتھ سلوکیہی تھا۔

رب12 نے اکیلے ہی اُس کی راہنمائی کی۔ کسی
اجنبی معبود شرکتنے نہ کی۔

اُس13 اُسےنے رتھ پر سوار کر ملـککے بلندیوںکی
پر سے گزرنے دیا اور کھیتاُسے کا پھل کھلا کر اُسے
چٹان شہدسے سختاور پتھر زیتونسے تیلکا مہیا *کیا۔

14 اُس نے اُسے گائے کی لسی اور بھیڑبکری کا
دودھ چیدہ بھیڑ کے بچوں سمیت کھلایا اور اُسے بسن
کے موٹے تازے مینڈھے، بکرے اور بہترین اناج عطا
کیا۔ وقتاُس تُو اعلٰی انگور کی عمدہ َمے لطفسے اندوز
ہوا۔

15 لیکن جب †یسورون موٹا ہو گیا تو وہ دولتّیاں
جھاڑنے لگا۔ جب وہ تکحلق بھر کر تنومند اور فربہ
ہوا تو اُس نے اپنے خدا اور خالق کو رد کیا، اُس نے
نجاتاپنی کی چٹان کو حقیر جانا۔

16 اپنے اجنبی معبودوں اُنہوںسے نے اُس غیرتکی
کو جوش دلایا، اپنے گھنونے بُتوں سے اُسے غصہ
دلایا۔

17 اُنہوں نے بدروحوں کو قربانیاں پیش کیں جو
خدا نہیں ہیں، ایسے معبودوں کو جن سے نہ وہ اور نہ
اُن باپکے واقفدادا تھے، کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے
وجود میں آئے تھے۔

18 تُو وہ چٹان بھول جسگیا تجھےنے پیدا کیا، وہی
جسخدا تجھےنے جنم دیا۔

* 32:13 مہیا :کیا لفظی :ترجمہ چوسنے دیا۔ † 32:15 :یسورون اسرائیل۔
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رب19 نے یہ دیکھ کر اُنہیں رد کیا، کیونکہ وہ اپنے

بیٹے بیٹیوں ناراضسے تھا۔
اُس20 مَیں”کہا،نے اپنا اُنچہرہ سے گا۔لوںچھپا

پھر پتا لـگے گا میرےکہ بغیر اُن کا کیا انجام ہوتا ہے۔
کیونکہ وہ سراسر بگڑ گئے ہیں، اُن وفاداریمیں پائی نہیں
جاتی۔

اُنہوں21 نے اُس پرستشکی سے جو خدا نہیں ہے
غیرتمیری دلایا،جوشکو اپنے بُتوںبےکار مجھےسے
غصہ دلایا مَیںچنانچہہے۔ غیرتاُنہیںہیخود دلاؤں
ایکگا، ایسی قوم کے یعے ذر حقیقتجو میں قوم نہیں
ایکہے۔ نادان قوم کے یعے ذر مَیں اُنہیں غصہ دلاؤں
گا۔

22 میرےکیونکہ غصے بھڑکآگسے اُٹھی ہے جو
پاتال کی تکتہہ پہنچے گی اور زمین اور اُس کی پیداوار
ہڑپ کر پہاڑوںکے کی بنیادوں کو گی۔دےجلا

مَیں23 اُن مصیبتپر مصیبتپر آنے دوں گا اور اپنے
تمام تیر اُن پر چلاؤں گا۔

بھوک24 مارےکے اُن کی طاقت جاتی رہے گی،
اور وہ بخار اور امراضوبائی کا لقمہ بنیں گے۔ مَیں اُن
خلافکے پھاڑنے والے جانور اور یلے سانپزہر بھیج
دوں گا۔

باہر25 تلوار اُنہیں اورگی،دےکربےاولاد میںگھر
دہشت پھیل جائے گی۔ شیرخوار بچے، نوجوان لڑکے
لڑکیاں سببزرگاور اُس گرفتکی میں آ جائیں گے۔

26 مجھے کہنا ہئے چا تھا کہ مَیں اُنہیں ِچکنا ُچور کر
انسانوںکے میں سے اُن کا نام و نشان مٹا دوں گا۔

27 لیکن اندیشہ تھا کہ دشمن غلط مطلب نکال کر
کہے، ہم’ خود اُن پر غالب آئے، اِس ربمیں کا ہاتھ
نہیں “۔‘ہے

28 کیونکہ یہ قوم بےسمجھ اور حکمت سے خالی
ہے۔

کاش29 دانشوہ مند ہو کر باتیہ کاش!سمجھیں
وہ جان لیں کہ اُن کا کیا انجام ہے۔

30 کیونکہ دشمن کا ایک آدمی کس طرح ہزار
اسرائیلیوں تعاقبکا کر سکتا اُسہے؟ دوکے کسمرد
طرح دس ہزار اسرائیلیوں کو بھگا سکتے ہیں؟ وجہ

صرف یہ ہے کہ اُن کی چٹان نے اُنہیں دشمن کے ہاتھ
بیچ دشمناُنہیںخودنےربدیا۔ میںقبضےکے دیا۔کر

ہمارے31 دشمن خود مانتے ہیں کہ اسرائیل کی
ہماریچٹان جیسیچٹان نہیں ہے۔

32 اُن کی بیل تو سدوم کی بیل اور عمورہ کے باغ
سے ہے، اُن کے انگور یلے زہر اور اُن ہیں۔کڑوےُگچھےکے

33 اُن کی َمے سانپوں مہلـککا زہر ہے۔
رب34 فرماتا ہے، کیا” مَیں نے اِن باتوں پر مُہر لگا کر

اُنہیں اپنے خزانے محفوظمیں نہیں رکھا؟
35 انتقام لینا میرا ہی کام ہے، مَیں ہی بدلہ لوں گا۔

وقتایک آئے گا کہ اُن کا پاؤں پھسلے گا۔ کیونکہ اُن
تباہیکی قریبدنکا اُنہے، انجامکا آنےہیجلد والا
“ہے۔

36ً یقینا رب اپنی قوم کرےانصافکا گا۔ وہ اپنے
خادموں پر ترس کھائے گا جب دیکھے گا کہ اُن کی
طاقت جاتی رہی ہے اور کوئی نہیں بچا۔

وقتاُس37 وہ پوچھے گا، اب” اُن کے دیوتا کہاں
ہیں، وہ کیجسچٹان پناہ اُنہوں نے لی؟

38 وہ دیوتا ہیںکہاں جنہوں نے اُن بہترینکے جانور
کھائے اور اُن کی َمے نذریںکی پی لیں۔ تمہاریوہ مدد
کے لئے اُٹھیں اور تمہیں پناہ دیں۔

اب39 جان لو کہ مَیں اور صرف مَیں خدا ہوں۔
میرے سوا کوئی اَور نہیںخدا مَیںہے۔ ہلاکہی کرتا
اور مَیں ہی زندہ کر دیتا مَیںہوں۔ زخمیہی کرتا اور مَیں
ہی شفا دیتا ہوں۔ میرےکوئی ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔

40 مَیں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اُٹھا کر اعلان کرتا
ہوں حیاتابدیمیریکہ کی قَسم،

جب41 مَیں اپنی چمکتی ہوئی تلوار کو تیز کر کے
عدالت کے لئے پکڑ لوں گا تو اپنے مخالفوں سے انتقام اور
نفرتاپنے کرنے والوں سے بدلہ لوں گا۔

میرے42 تیر خون پی پی کر نشے دُھتمیں ہو جائیں
میریگے، تلوار مقتولوں اور قیدیوں کے خون اور دشمن
سرداروںکے سروںکے سے سیر ہو جائے “گی۔
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اے43 دیگر قومو، اُس کی اُمّت کے ساتھ خوشی

!مناؤ کیونکہ وہ اپنے خادموں کے خون کا انتقام لے
گا۔ وہ اپنے مخالفوں سے بدلہ لے کر ملـکاپنے اور قوم
کا گا۔دےکفارہ

44 موسٰی اور یشوع بن نون نے آ کر اسرائیلیوں کو یہ
گیتپورا سنایا۔ 45-46 پھر موسٰی نے اُن سے کہا، آج”
مَیں نے تمہیں اِن تمام باتوں سے آگاہ کیا ہے۔ لازم ہے
کہ تمہارےوہ دلوں میں بیٹھ جائیں۔ اپنی اولاد بھیکو
حکم دو کہ احتیاط سے اِس شریعت کی تمام باتوں پر
عمل کرے۔ یہ47 خالی باتیں نہیں بلـکہ تمہاری زندگی کا
سرچشمہ ہیں۔ اِن مطابقکے چلنے باعثکے تم تکدیر
میںملـکاُس جیتے رہو پرجسگے تم یائے یردندر کو
پار کر کے قبضہ کرنے والے “ہو۔

موسٰی کا نبو پہاڑ پر انتقال
48 اُسی دن رب نے موسٰی سے کہا، 49 پہاڑی”

سلسلے عباریم کے پہاڑ نبو پر چڑھ جا جو یریحو کے منے سا
لیکن یردن کے کنارےمشرقی پر یعنی موآب ملـککے
میں وہاںہے۔ کنعانسے پر نظر ڈال، ملـکاُس پر جو
مَیں اسرائیلیوں کو دے رہا ہوں۔ 50 اِس کے بعد تُو
وہاں مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملے گا، بالکل اُسی
طرحجسطرح تیرا بھائی ہارون ہور پہاڑ پر مر کر اپنے
باپ کیونکہ51ہے۔ملاجاسےدادا اسرائیلیوںدونوںتم
کے برُو رُو جبہوئے۔بےوفا تم قادسمیںصیندشِت
کے قریب تھے اور مریبہ کے چشمے پر اسرائیلیوں کے
منے سا کھڑے تھے تو تم نے میری قدوسیت قائم نہ
رکھی۔ 52 اِس سبب سے تُو وہ ملـک صرف دُور سے
دیکھے گا مَیںجو اسرائیلیوں دےکو رہا ہوں۔ تُو خود
اُس میں داخل نہیں ہو “گا۔

33
موسٰی قبیلوں برکتکو دیتا ہے

1 مرنے سے پیشتر مردِ خدا موسٰی اسرائیلیوںنے کو
دےبرکت کر 2 رب”کہا، سینا سے آیا، *سعیر سے اُس کا نور اُن پر طلوع
ہوا۔ وہ کوہِ فاران سے روشنی پھیلا کر ببوت رِ قادس

سے آیا، وہ اپنے جنوبی علاقے سے روانہ ہو کر اُن کی
پہاڑیخاطر ڈھلانوں پاسکے آیا۔

3 ً یقینا وہ قوموں سے محبت کرتا ہے، تمام مُقّدسین
تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تیرےوہ پاؤں کے منے جھکسا
کر تجھ ہدایتسے پاتے ہیں۔

4 موسٰی دیشریعتہمیںنے یعنی وہ چیز یعقوبجو
جماعتکی کی ملـکیتموروثی ہے۔

اسرائیل5 کے راہنما اپنے سمیتقبیلوں جمع ہوئے تو
رب †یسورون کا بادشاہ بن گیا۔

روبن6 :برکتکی
روبن مر نہ جائے بلـکہ جیتا رہے۔ وہ تعداد میں بڑھ

جائے۔
7 یہوداہ :برکتکی
اے رب، یہوداہ کی پکار سن کر اُسے دوبارہ اُس

کی قوم میں شامل کر۔ اُس کے ہاتھ اُس کے لئے لڑیں۔
مخالفوں کا سامنا وقتکرتے اُس کی مدد کر۔

لاوی8 :برکتکی
مرضیتیری معلوم کرنے کے قرعے بنام اُوریم اور ُمیم ت

تیرے وفادار خادم لاوی پاسکے ہوتے ہیں۔ تُو نے
اُسے مّسہ میں آزمایا اور مریبہ میں اُس سے لڑا۔ 9 اُس
نے تیرا کلام سنبھال کر تیرا عہد قائم رکھا، یہاں تک
کہ اُس نے نہ اپنے باپماں کا، نہ اپنے بھائیوںسگے یا
بچوں لحاظکا کیا۔

10 یعقوبوہ ہدایاتتیریکو اور اسرائیل تیریکو
شریعت سکھا تیرےکر منے سا بخور اور تیری قربان گاہ
پر بھسم ہونے والی قربانیاں چڑھاتا ہے۔

اے11 رب، اُس کی طاقت کو بڑھا کر اُس کے
ہاتھوں کا کام پسند کر۔ اُس مخالفوںکے کی کمر توڑ اور
اُس نفرتسے رکھنے والوں کو ایسا مار کہ آئندہ کبھی
نہ اُٹھیں۔

بن12 یمین :برکتکی
بن یمین رب کو پیارا ہے۔ وہ سلامتی سے اُس کے

پاس رہتا ہے، ربکیونکہ راتدن اُسے پناہ دیتا ہے۔
بن یمین اُس کی پہاڑی ڈھلانوں کے درمیان محفوظ ہے۔رہتا

* 33:2 :سعیر ادوم۔ † 33:5 :یسورون اسرائیل۔
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یوسف13 :برکتکی
رب اُس کی زمین برکتکو دے۔ آسمان سے قیمتی

اوس ٹپکے اور زمین نیچےکے سے پھوٹچشمے نکلیں۔
یوسف14 سورجکو بہترینکی پیداوار اور ہر مہینے کا

لذیذترین پھل حاصل ہو۔
15 اُسے قدیم پہاڑوں اور ابدی وادیوں کی بہترین

چیزوں سے نوازا جائے۔
زمین16 کے ذخیرےتمام اُس کے لئے کھل جائیں۔

وہ اُس کو پسند ہو جو جلتی ہوئی جھاڑی میں سکونت
تھا۔کرتا یہ تمام یوسفبرکتیں سرکے پر ٹھہریں، اُس کے
سر پر جو اپنے بھائیوں میں شہزادہ ہے۔

یوسف17 سانڈ کے پہلوٹھے جیسا عظیم ہے، اور اُس
سینگکے جنگلی بَیل سینگکے ہیں جن سے وہ دنیا
کی انتہا تک سب قوموں کو مارے گا۔ افرائیم کے
بےشمار افراد ایسے ہی ہیں، منسّی کے ہزاروں افراد
ایسے ہی ہیں۔

زبولون18 اور اِشکار :برکتکی
اے زبولون، گھر سے نکلتے وقت خوشی منا۔ اے

اِشکار، اپنے خیموں میں ہتے ر خوشہوئے ہو۔
19 وہ دیگر قوموں کو اپنے پہاڑ پر آنے دعوتکی دیں

گے اور وہاں راستی کی قربانیاں پیش کریں گے۔ وہ
سمندر کی کثرت اور سمندر کی ریت میں چھپے ہوئے
خزانوں جذبکو کر لیں گے۔

جد20 :برکتکی
مبارک ہے وہ جو جد کا علاقہ وسیع کر دے۔ جد

شیرببر کی دبکطرح کر کسی کا بازو یا سر پھاڑ لنے ڈا
کے لئے تیار رہتا ہے۔

21 اُس نے اپنے لئے سب سے اچھی زمین چن لی،
راہنما کا اُسیحصہ کے لئے محفوظ رکھا قومجبگیا۔
کے راہنما جمع ہوئے تو اُس ربنے مرضیراستکی
اسرائیلاورکیپوری اُسمیںبارےکے عملفیصلےکے
میں لایا۔

دان22 :برکتکی
دان ببر شیر کا بچہ بسنجوہے نکلسے چھلانگکر

لگاتا ہے۔

نفتالی23 :برکتکی
نفتالی رب کی منظوری سے سیر ہے، اُسے اُس کی

اُساورجھیلکیگلیلوہہے۔حاصلبرکتپوری کے
جنوب کا میراثعلاقہ میں پائے گا۔

آشر24 :برکتکی
آشر بیٹوں سبمیں مبارکسے ہے۔ وہ اپنے بھائیوں

کو پسند ہو۔ اُس پاسکے زیتون کا اِتنا تیل ہو کہ وہ
اپنے پاؤں اُس میں ڈبو سکے۔

تیرے25 شہروں دروازوںکے کنڈےکے لوہے اور
پیتل کے طاقتتیریہوں، عمر بھر قائم رہے۔

26 ‡یسورون کے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے، جو
آسمان پر سوار ہو کر، ہاں اپنے جلال میں بادلوں پر بیٹھ
تیریکر مدد کرنے کے لئے آتا ہے۔

27 ازلی خدا تیری پناہ گاہ ہے، وہ اپنے ازلی بازو
تیرے نیچے پھیلائے رکھتا ہے۔ وہ دشمن کو تیرے
منے سا سے بھگا کر ہلاکاُسے کرنے کو کہتا ہے۔

28 چنانچہ اسرائیل سلامتی سے زندگی گزارے گا،
یعقوب کا چشمہ الـگ اور محفوظ رہے گا۔ اُس کی
زمین اناج اور انگور کثرتکی کرےپیدا گی، اور اُس
کے اوپر آسمان زمین اوسپر دےپڑنے گا۔

اے29 اسرائیل، تُو کتنا مبارک ہے۔ کون تیری
مانند ہے، جسے رب نے بچایا ہے۔ وہ تیری مدد کی
ڈھال تیریاور شان کی تلوار تیرےہے۔ شکستدشمن
تیریکرکھا اورگے،کریںخوشامد تُو اُن پاؤںکمریںکی
تلے کچلے “گا۔

34
موسٰی وفاتکی

1 یہ برکت دے کر موسٰی موآب کا میدانی علاقہ
چھوڑ کر یریحو کے مقابل نبو پہاڑ پر چڑھ گیا۔ نبو پِسگہ
ایککیسلسلےپہاڑیکے تھا۔چوٹی وہاں نےربسے
اُسے وہ ملـکپورا اسرائیلوہجودکھایا والادینےکو تھا
یعنی ِجلعاد علاقےکے دانکرلےسے علاقےکے تک،
نفتالی2 کا پورا علاقہ، افرائیم اور منسّی کا علاقہ، یہوداہ
کا علاقہ بحـیرۂ روم تک، جنوب3 میں دشِت نجب اور
کھجور کے شہر یریحو کی وادی سے لے کر ُضغر تک۔

‡ 33:26 :یسورون اسرائیل۔
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یہ”کہا،سےاُسنےرب4 ملـکوہ وعدہکاجسہے
مَیں نے قَسم کھا کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا۔
مَیں نے اُن سے کہا تھا کہ اُن کی اولاد کو ملـکیہ ملے
گا۔ تُو اُس میں داخل نہیں ہو گا، لیکن مَیں تجھے یہاں
لے آیا ہوں تاکہ تُو اُسے اپنی آنکھوں سے دیکھ “سکے۔

5 اِس کے بعد رب کا خادم موسٰی وہیں موآب کے
ملـک میں فوت ہوا، بالکل اُسی جسطرح طرح رب
نے کہا تھا۔ رب6 نے اُسے بیت فغور کی وادیکسی
میں دفن کیا، لیکن کسیتکآج بھیکو معلوم نہیں کہ
اُس کی قبر کہاں ہے۔

7 اپنی وفات وقتکے موسٰی 120 سال کا تھا۔ آخر
تک نہ اُس کی آنکھیں دُھندلائیں، نہ اُس طاقتکی کم
ہوئی۔ 8 اسرائیلیوں نے موآب کے میدانی علاقے میں
تکدن30 اُس کا ماتم کیا۔

9 پھر یشوع بن نون موسٰی کی جگہ کھڑا ہوا۔ وہ
حکمت کی روح سے معمور تھا، کیونکہ موسٰی نے اپنے
ہاتھ اُس پر رکھ دیئے تھے۔ اسرائیلیوں نے اُس کی سنی
اور وہ کچھ کیا جو رب نے اُنہیں موسٰی کی معرفت بتایا
تھا۔

اِس10 کے بعد اسرائیل میں موسٰی جیسا نبی کبھی نہ
جساُٹھا ربسے برُو باترُو کرتا تھا۔ کسی11 اَور نبی
نے ایسے الٰہی نشان معجزےاور نہیں کئے جیسے موسٰی
نے فرعون بادشاہ، اُس کے ملازموں ملـکپورےاور
کے منے سا ربجبکئے اُسےنے مصر بھیجا۔ کسی12
اَور نبی قسماِسنے کا بڑا اختیار نہ دکھایا، نہ ایسے عظیم
ناکہیبتاور کام جیسےکئے موسٰی اسرائیلیوںنے کے
منے سا کئے۔
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یشوع
یشوعرب کو راہنمائی کی داریذمہ سونپتا ہے

رب1 کے خادم موسٰی موتکی کے بعد رب موسٰی
کے مددگار یشوع بن نون سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے
کہا، 2 میرا” خادم موسٰی فوت ہو گیا ہے۔ اب اُٹھ،
اِس پوری قوم کے ساتھ یائے در یردن کو پار کر کے
ملـکاُس میں داخل ہو جا مَیںجو اسرائیلیوں کو دینے
کو ہوں۔ زمینجس3 پر بھی تُو اپنا پاؤں رکھے گا اُسے
مَیں موسٰی کے ساتھ کئے وعدےگئے کے مطابق تجھے
دوں گا۔ تمہارے4 ملـک کی سرحدیں یہ ہوں :گی
جنوب میں نجب کا یگستان، ر شمال میں لبنان، مشرق
میں یائے فراتدر اور مغرب میں بحـیرۂ روم۔ ِحتّی قوم
کا پورا علاقہ اِس میں شامل ہو گا۔ تیرے5 جیتے جی
کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکے مَیںطرحجسگا۔ موسٰی
کے ساتھ تھا، اُسی تیرےطرح ساتھ بھی ہوں گا۔ مَیں
تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ ترکتجھے کروں گا۔

مضبوط6 اور دلیر ہو، کیونکہ تُو ہی اِس قوم کو
میراث میں دےملـکوہ جسگا کا مَیں نے اُن کے
باپ دادا قَسمسے کھا کر وعدہ کیا تھا۔ لیکن7 خبردار،
بہتاورمضبوط شریعتپوریاُسسےاحتیاطہو۔دلیر
پر عمل کر میرےجو خادم موسٰی نے تجھے دی ہے۔
اُس سے نہ دائیں اور نہ طرفبائیں ہٹنا۔ پھرجہاں کہیں
بھی تُو کامیابجائے ہو گا۔ 8 باتیںجو شریعتاِس کی
لـکھیمیںکتاب ہیں تیرےوہ منہ راتدنہٹیں۔نہسے
اُن پر غور کرتا رہ تاکہ تُو احتیاط سے اِس کی باتہر پر
عمل پھرسکے۔کر تُو حالخوشاورکامیابمیںکامہر
ہو گا۔

مَیں9 پھر ہوںکہتا مضبوطکہ اور دلیر ہو۔ نہ گھبرا
اور نہ حوصلہ ہار، کیونکہ جہاں بھی تُو جائے گا وہاں
رب تیرا تیرےخدا ساتھ رہے “گا۔

ملـک میں داخل ہونے کی یاں تیار
10 پھر یشوع قوم کے نگہبانوں سے مخاطب ہوا،

خیمہ”11 گاہ میں ہر جگہ جا کر لوگوں کو اطلاع دیں
کہ سفر کے لئے کھانے کا بندوبست کر لیں۔ کیونکہ

تین دن کے بعد آپ یائے در یردن کو پار کر کے اُس
ملـک پر قبضہ کریں گے جو رب آپ کا خدا آپ کو
ورثے دےمیں رہا “ہے۔

12 پھر یشوع روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے سے
مخاطب ہوا، 13 یہ” بات یاد رکھیں جو رب کے خادم
موسٰی نے آپ سے کہی تھی، رب’ تمہارا خدا تم کو
یائے در یردن کے کنارےمشرقی پر کا یہ علاقہ دیتا ہے
تاکہ تم یہاں امن و امان ساتھکے رہ ‘سکو۔ جباب14
ہم یائے در یردن کو پار کر ہیںرہے آپتو بالکے بچے
اور مویشی یہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن لازم ہے کہ آپ
کے تمام جنگ کرنے کے قابل مرد مسلح ہو کر اپنے
بھائیوں کے آگے آگے یا در کو پار کریں۔ آپ کو اُس
وقت تک اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہے تکجب15
اُنہیںرب وہ آرام دےنہ آپجو حاصلکو ہے اور وہ
اُس ملـک پر قبضہ نہ کر لیں جو آپرب کا خدا اُنہیں
دے رہا اِسہے۔ بعدکے آپہی کو اپنے اُس علاقے
میں واپس جا کر آباد ہونے اجازتکی ہو گی ربجو
کے خادم موسٰی نے آپ کو یائے در یردن کے مشرقی
کنارے پر دیا “تھا۔

16 اُنہوں نے جواب میں یشوع سے کہا، جو” بھی
حکم آپ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم مانیں گے اور جہاں
بھی ہمیں بھیجیں گے وہاں جائیں گے۔ جس17 طرح
ہم موسٰی کی ہر بات مانتے تھے اُسی طرح آپ کی بھی
باتہر مانیں آپربلیکنگے۔ کا اُسیخدا آپطرح
کے ساتھ طرحجسہو وہ موسٰی کے ساتھ تھا۔ 18 جو
بھی آپ کے حکم خلافکی ورزی کر آپکے کی وہ
تمام باتیں نہ مانے آپجو فرمائیں گے اُسے موتسزائے
دی لیکنجائے۔ مضبوط اور دلیر “!ہوں

2
یریحو شہر میں جاسوساسرائیلی

1 پھر یشوع نے چپکے سے دو جاسوسوں کو ِشّطیم
بھیجسے دیا جہاں اسرائیلی خیمہ گاہ تھی۔ اُس نے اُن
سے کہا، جا” ملـککر کا جائزہ خاصلیں، کر یریحو
شہر “کا۔ وہ روانہ ہوئے اور چلتے ایکچلتے کسبی کے
گھر جسپہنچے کا نام راحب تھا۔ وہاں وہ رات کے
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لئے ٹھہر گئے۔ لیکن2 یریحو کے بادشاہ کو اطلاع ملی
کہ آج شام کو کچھ اسرائیلی مرد یہاں پہنچ گئے ہیں جو
ملـک جاسوسیکی کرنا ہتے چا ہیں۔ یہ3 سن کر بادشاہ
راحبنے کو خبر بھیجی، اُن” آدمیوں نکالکو دو جو
پاستمہارے آ ٹھہرےکر ہوئے ہیں، پورےیہکیونکہ
ملـک جاسوسیکی کرنے کے لئے آئے “ہیں۔

راحبلیکن4 دونوںنے آدمیوں کو چھپا رکھا تھا۔
اُس نے کہا، جی،” یہ آدمی میرے پاس آئے تو تھے
نہیںمعلوممجھےلیکن تھا جب5ہیں۔آئےسےکہاںکہ
ڈھلنےدن لگا اور شہر دروازوںکے بندکو کرنے وقتکا
آ گیا تو وہ چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ طرفکس
جلدیابگئے۔ کر کے اُن کا پیچھا ممکنعینکریں۔ ہے
آپکہ اُنہیں پکڑ “لیں۔ حقیقت6 میں راحب نے اُنہیں
چھت پر لے جا کر وہاں پر پڑے َسن کے ڈنٹھلوں کے
نیچے چھپا دیا تھا۔ راحب7 باتکی سن کر بادشاہ کے
آدمی وہاں چلےسے گئے اور شہر نکلسے کر جاسوسوں
تعاقبکے میں اُس راستے پر چلنے لـگے جو یائے در یردن
کے اُن تکمقاموںگہرےکم لے جاتا جہاںہے اُسے
پیدل عبور کیا جا سکتا تھا۔ اور جوں ہی یہ آدمی نکلے،
شہر کا دروازہ اُن پیچھےکے بند کر دیا گیا۔

8 جاسوسوں کے سو جانے سے پہلے راحب نے
چھت پر آ کر 9 اُن سے کہا، مَیں” جانتی ہوں کہ رب
نے آپملـکیہ دےکو دیا آپہے۔ بارےکے میں
سن کر ہم پر دہشت چھا گئی ہے، ملـکاور کے تمام
باشندے ہمت ہار گئے ہیں۔ 10 کیونکہ ہمیں خبر ملی
ہے آپکہ کے مصر سے نکلتے وقت رب نے بحرِ ُلزم ق
کا آپطرحکسپانی کے خشکآگے کر دیا۔ یہ بھی
ہمارے سننے میں آیا ہے آپکہ نے یائے در یردن کے
مشرق میں ہنے ر والے دو بادشاہوں سیحون اور عوج
کے ساتھ کیا کچھ کیا، آپکہ نے اُنہیں پوری طرح تباہ
کر دیا۔ 11 یہ سن کر ہماری ہمت ٹوٹ گئی۔ آپ کے
منے سا ہم سب حوصلہ ہار گئے ہیں، کیونکہ رب آپ
کا خدا آسمان و زمین کا خدا ہے۔ رباب12 کی قَسم
کھا کر مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اُسی طرح میرے
خاندان پر مہربانی کریں طرحجسگے کہ مَیں آپنے
پر کی ہے۔ اور ضمانت کے طور پر مجھے کوئی نشان دیں
13 میرےآپکہ ماں میرےباپ، بہن بھائیوں اور اُن

کے گھر والوں کو زندہ چھوڑ کر موتہمیں سے بچائے
رکھیں “گے۔

آدمیوں14 نے کہا، ہم” اپنی جانوں ضمانتکو کے
طور پر پیش کرتے ہیں آپکہ محفوظ رہیں گے۔ اگر
بارےہمارےکوکسیآپ اطلاعمیں نہ دیں تو آپہم
سے ضرور مہربانی اور وفاداری پیشسے آئیں جبگے
ہمیںرب ملـکیہ عطا فرمائے “گا۔

راحبتب15 نے شہر سے نکلنے میں اُن کی مدد کی۔
اُسچونکہ کا ملحقسےچاردیواریکیشہرگھر تھا اِس
لئے آدمی کھڑکی سے نکل کر رسّے کے یعے ذر باہر کی
زمین پر اُتر آئے۔ 16 اُترنے سے پہلے راحب نے اُنہیں
ہدایت کی، پہاڑی” علاقے طرفکی چلے جائیں۔ جو
آپ تعاقبکا کر رہے ہیں وہ آپوہاں کو ڈھونڈ نہیں
سکیں گے۔ تین دن تک یعنی جب تک وہ واپس نہ آ
جائیں وہاں چھپے رہنا۔ اِس کے بعد جہاں جانے کا
ارادہ چلےہے “جانا۔

آدمیوں17 نے اُس سے کہا، جو” آپقَسم ہمیںنے
کھلائی ہے ہم ضرور اُس کے پابند رہیں گے۔ لیکن
یہشرط میںملـکاِسہمارےآپکہ18ہے وقتآتے
رنگقرمزی کا یہ رّسا اُس کھڑکی کے منے باندھسا دیں
میںجس آپسے ہمیںنے اُترنے دیا ہے۔ یہ بھی لازم
ہے کہ آپوقتاُس کے ماں باپ، بھائی بہنیں اور تمام
گھر آپوالے میںگھرکے ہوں۔ 19 اگر آپکوئی کے
میںگھر نکلےسے اور مار دیا جائے تو یہ ہمارا نہیںقصور
ہو ہمگا، ذمہ دار نہیں ٹھہریں لیکنگے۔ کسیاگر کو
ہاتھ لگایا جائے آپجو کے گھر کے اندر ہو تو ہم ہی
اُس موتکی ذمہکے دار ٹھہریں گے۔ کسیاور20 کو
ہمارے معاملے بارےکے میں اطلاع نہ دینا، ورنہ ہم
اُس قَسم سے آزاد ہیں آپجو ہمیںنے “کھلائی۔

21 راحب نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، ایسا ہی
“ہو۔ پھر اُس رُخصتاُنہیںنے کیا اور وہ روانہ ہوئے۔
راحباور نے اپنی کھڑکی کے ساتھ مذکورہ رّسا باندھ
دیا۔

جاسوس22 چلتے پہاڑیچلتے علاقے میں آ وہاںگئے۔
وہ تین دن رہے۔ اِتنے میں اُن کا تعاقب کرنے والے
پورے راستے کا کھوج لگا کر خالی ہاتھ لوٹے۔ 23 پھر
دونوں جاسوسوں پہاڑینے علاقے سے اُتر کر یائے در
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یردن کو پار کیا اور یشوع بن نون پاسکے آ سبکر کچھ
بیان کیا جو اُن ساتھکے اُنہوں24تھا۔ہوا کہا،نے یقیناً”
رب نے ہمیں دےملـکپورا دیا بارےہمارےہے۔
میں سن ملـککر کے تمام باشندوں پر طاریدہشت ہو
گئی “ہے۔

3
اسرائیلی یائے در یردن کو عبور کرتے ہیں

سویرےصبح1 اُٹھ کر یشوع اور تمام اسرائیلی ِشّطیم
روانہسے وہجبہوئے۔ یائے یردندر پر پہنچے تو اُسے
عبور نہ کیا بلـکہ رات کے لئے کنارے پر رُک گئے۔ 2 وہ
تین دن وہاں رہے۔ پھر نگہبانوں نے خیمہ گاہ میں سے
گزر کر 3 لوگوں کو حکم دیا، جب” آپ دیکھیں کہ
لاوی کے قبیلے کے امام آپرب کے خدا کے عہد کا
صندوق اُٹھائے ہوئے ہیں تو اپنے اپنے مقام سے روانہ
ہو کر اُس پیچھےکے ہو لیں۔ 4 آپپھر کو پتا چلے گا کہ
کہاں جانا ہے، آپکیونکہ پہلے کبھی وہاں نہیں گئے۔
لیکن صندوق ًکے تقریبا ایک کلو میٹر پیچھے رہیں اور
یادہ ز قریب نہ “جائیں۔

یشوع5 لوگوںنے کو آپاپنے”بتایا، مخصوصکو و
مُقّدس کریں، کیونکہ آپربکل کے درمیان حیرت
انگیز کرےکام “گا۔

6 اگلے دن یشوع نے اماموں سے کہا، عہد” کا
صندوق اُٹھا کر لوگوں کے آگے آگے یا در کو پار
“کریں۔ چنانچہ امام صندوق کو اُٹھا کر آگے آگے چل
دیئے۔ 7 اور رب نے یشوع سے فرمایا، مَیں” تجھے تمام
اسرائیلیوں کے منے سا سرفراز کر دوں گا، اور آج ہی
مَیں یہ کام شروع کروں گا تاکہ وہ جان لیں کہ جس
طرح مَیں موسٰی کے ساتھ تھا اُسی تیرےطرح ساتھ بھی
عہد8ہوں۔ اُٹھانےصندوقکا اماموںوالے کو بتا آپجب’دینا، یائے در یردن کنارےکے پہنچیں گے تو وہاں
پانی میں رُک “۔‘جائیں

یشوع9 اسرائیلیوںنے آئیںپاسمیرے”کہا،سے اور
رب اپنے خدا کے فرمان سن لیں۔ آج10 آپ جان لیں
گے کہ زندہ خدا آپ کے درمیان ہے اور کہ ًوہ یقینا
آپ کے آگے آگے جا کر دوسری قوموں کو دےنکال
گا، خواہ وہ کنعانی، ِحتّی، ِحوّی، فرِزّی، جرجاسی،

اموری یبوسییا یوںیہ11ہوں۔ ظاہر ہو گا عہدکہ یہکا
تمامجوصندوق دنیا مالـککے کا آگےکےآپہے آگے
یائے در یردن میں جائے گا۔ اب12 ایسا یں کر کہ ہر
قبیلے میں ایکایکسے آدمی لیںچنکو تاکہ بارہ افراد
جمع ہو جائیں۔ 13 پھر امام تمام دنیا ربمالـککے کے
عہد کا صندوق اُٹھا کر یا در میں جائیں گے۔ اور جوں
ہی وہ اپنے پاؤں پانی میں رکھیں گے تو پانی کا بہاؤ رُک
جائے گا اور آنے والا پانی ڈھیر بن کر کھڑا رہے “گا۔

14 چنانچہ اسرائیلی اپنے خیموں کو سمیٹ کر روانہ
ہوئے، اور عہد کا صندوق اُٹھانے والے امام اُن کے
آگے آگے چل دیئے۔ 15 فصل کی کٹائی کا موسم تھا،
اور یا در کا پانی کناروں سے باہر آ گیا تھا۔ لیکن جوں ہی
صندوق کو اُٹھانے والے اماموں نے یا در کنارےکے
پہنچ کر پانی میں قدم رکھا 16 تو آنے والے پانی کا بہاؤ
رُک گیا۔ وہ اُن سے دُور ایک شہر کے قریب ڈھیر بن
جسگیا کا نام آدم تھا اور جو ضرتان نزدیککے ہے۔
جو پانی دوسری یعنی بحـیرۂ مُردار کی طرف بہہ رہا
تھا وہ پوری طرح اُتر گیا۔ تب اسرائیلیوں نے یریحو شہر
کے مقابل یا در کو پار کیا۔ رب17 کا عہد کا صندوق
اُٹھانے والے امام یائے در یردن کے بیچ میں خشک
زمین کھڑےپر زمینخشکلوگباقیجبکہرہے پر سے
گزر گئے۔ امام اُس تکوقت کھڑےوہاں جبرہے
تک تمام اسرائیلیوں زمینخشکنے پر چل کر یا در کو
پار نہ کر لیا۔

4
یادگار پتھر

پوریجب1 قوم نے یائے در یردن کو عبور کر لیا تو
رب یشوع سے ہم کلام ہوا، ہر”2 قبیلے میں ایکسے
ایک آدمی کو چن لے۔ 3 پھر اِن بارہ آدمیوں کو حکم
دے کہ جہاں امام یائے در یردن کے کھڑےدرمیان
ہیں وہاں سے بارہ پتھر اُٹھا کر اُنہیں اُس جگہ رکھ دو
جہاں تم راتآج ٹھہرو “گے۔

یشوعچنانچہ4 نے اُن بارہ آدمیوں کو بُلایا اُسجنہیں
نے اسرائیل کے ہر قبیلے سے چن لیا تھا 5 اور اُن سے
کہا، رب” اپنے خدا کے صندوق کے آگے آگے چل
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کر یا در کے تکدرمیان جائیں۔ آپ میں سے ہر آدمی
ایکایک پتھر اُٹھا کر اپنے کندھے پر رکھے اور باہر لے
جائے۔ بارہکُل ہوںپتھر اسرائیلگے، قبیلےہرکے کے
لئے ایک۔ 6 یہ پتھر آپ کے درمیان ایک یادگار نشان
رہیں گے۔ آپجبآئندہ آپبچےکے پوچھیںسے گے
کہ اِن پتھروں کا کیا مطلب ہے 7 تو اُنہیں بتانا، یہ’ ہمیں
یاد دلاتے ہیں کہ یائے در یردن کا بہاؤ رُک گیا جب
رب کا عہد کا صندوق اُس میں سے ‘گزرا۔ یہ پتھر ابد
تک اسرائیل کو یاد دلاتے رہیں گے کہ یہاں کیا کچھ
ہوا “تھا۔

اسرائیلیوں8 نے ایسا کیا۔ہی اُنہوں نے یائے یردندر
کے بیچ میں سے اپنے قبیلوں کی تعداد کے مطابق بارہ
پتھر اُٹھائے، بالکل اُسی ربطرحجسطرح نے یشوع
کو فرمایا تھا۔ پھر اُنہوں نے یہ پتھر اپنے ساتھ لے کر
اُس رکھجگہ راتاُنہیںجہاںدیئے لئےکے ٹھہرنا تھا۔
یشوعساتھساتھ9 اُسنے بھیجگہ بارہ کئےکھڑےپتھر
جہاں عہد کا صندوق اُٹھانے والے امام یائے در یردن
کے درمیان کھڑے تھے۔ یہ پتھر آج تک وہاں پڑے
ہیں۔ صندوق10 اُٹھانےکو والے امام یا در درمیانکے
کھڑے تکجبرہے لوگوں نے تمام احکام ربجو
یشوعنے کو دیئے پورےتھے نہ کر لئے۔ کچھسبیوں
ویسا ہی ہوا جیسا موسٰی نے یشوع کو فرمایا تھا۔
لوگ جلدی جلدی یا در میں سے گزرے۔ جب11

کنارےدوسرےسب پر تھے تو امام رببھی صندوقکا
لے کنارےکر پر پہنچے اور دوبارہ قوم کے آگے آگے
چلنے لـگے۔ 12 اور جس طرح موسٰی نے فرمایا تھا،
روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کے مرد مسلح
ہو کر باقی اسرائیلی قبیلوں سے پہلے یا در دوسرےکے
کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ 13ً تقریبا مسلح40,000 مرد
ربوقتاُس کے منے سا یریحو کے میدان میں پہنچ گئے
تاکہ جنگوہاں کریں۔ اُس14 ربدن نے یشوع کو
پوری اسرائیلی قوم کے منے سا سرفراز کیا۔ اُس کے جیتے
لوگجی اُس کا خوفیوں مانتے پہلےطرحجسرہے
موسٰی کا۔

15 ربپھر نے یشوع سے کہا، عہد”16 کا صندوق

اُٹھانے والے اماموں کو یا در میں سے نکلنے کا حکم
“دے۔ 17 یشوع نے ایسا ہی کیا 18 تو جوں ہی امام
کنارے پر پہنچ گئے پانی دوبارہ بہہ کر یا در کے کناروں
سے باہر آنے لگا۔

اسرائیلیوں19 پہلےنے مہینے دسویںکے *دن یائے در
یردن کو عبور کیا۔ اُنہوں نے اپنے خیمے یریحو کے
میںمشرق ِجلجالواقع کئے۔کھڑےمیں یشوعوہاں20
نے یا در میں سے چنے ہوئے بارہ پتھروں کو کھڑا کیا۔
21 اُس نے اسرائیلیوں سے کہا، آئندہ” جب آپ کے
بچے اپنے اپنے باپ سے پوچھیں گے کہ اِن پتھروں کا
کیا مطلب ہے 22 تو اُنہیں بتانا، یہ’ وہ جگہ ہے جہاں
اسرائیلی قوم نے خشک زمین پر یائے در یردن کو پار
‘کیا۔ 23 کیونکہ رب آپ کے خدا نے اُس وقت تک
آپ کے آگے آگے یا در کا خشکپانی کر تکجبدیا
آپ وہاں سے گزر نہ گئے، بالکل اُسی جسطرح طرح
بحرِ ُلزم ق کے ساتھ کیا ہمجبتھا اُس میں سے گزرے۔
اُس24 نے یہ کام اِس لئے کیا تاکہ زمین کی تمام قومیں
الله قدرتکی کو جان لیں آپاور ربہمیشہ اپنے خدا
خوفکا “مانیں۔

5
1 یہ خبر یائے در یردن کے مغرب میں آباد تمام

اموری بادشاہوں اور ساحلی علاقے میں آباد تمام کنعانی
بادشاہوں تک پہنچ گئی کہ رب نے اسرائیلیوں کے
منے سا یا در کو اُس خشکتکوقت کر دیا تکجب
سب نے پار نہ کر لیا تھا۔ تب اُن ٹوٹہمتکی گئی اور
اُن میں اسرائیلیوں کا سامنا کرنے جرأتکی نہ رہی۔

ِجلجال میں ختنہ
2 اُس وقت رب نے یشوع سے کہا، پتھر” کی

یاں چھر بنا کر پہلے کی طرح اسرائیلیوں کا ختنہ کروا
“دے۔ 3 چنانچہ یشوع نے پتھر کی یاں چھر بنا ایککر
جگہ پر اسرائیلیوں کا ختنہ کروایا جس کا نام بعد ختنہ’میں ‘پہاڑ رکھا گیا۔ بات4 یہ تھی کہ مردجو مصر سے
نکلتے جنگوقت کرنے کے قابل تھے وہ یگستان ر میں
چلتے روانہسےمصر5تھے۔چکےمرچلتے والےہونے اِن
مردوںتمام ختنہکا ہوا لیکنتھا، پیدائشکیلڑکوںجتنے

* 4:19 پہلے مہینے کے دسویں :دن یل۔ اپر
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یگستان میںر تھیہوئی اُن کا نہیںختنہ ہوا تھا۔ چونکہ6
نہیںتابعکےرباسرائیلی اِستھےرہے لئے اُس قَسمنے
کھائی تھی کہ وہ ملـکاُس کو نہیں دیکھیں جسگے
اوردودھمیں کثرتکیشہد اُسوعدہکاجساورہے
قَسمنے کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا تھا۔ نتیجے میں
ًاسرائیلی ملـکفورا داخلمیں نہ سکےہو بلـکہ اُنہیں اُس
تکوقت یگستان ر میں پھرنا پڑا تکجب وہ تمام مرد
مر نہ گئے مصرجو سے کرنےجنگوقتنکلتے قابلکے
تھے۔ 7 اُن کی جگہ رب نے اُن کے بیٹوں کو کھڑا کیا
تھا۔ یشوع نے اُن ہی کا ختنہ کروایا۔ اُن کا ختنہ اِس
لئے ہوا کہ یگستان ر میں سفر کے دوران اُن کا ختنہ
نہیں کیا گیا تھا۔

پوری8 قوم کے مردوں کا ختنہ ہونے کے بعد وہ
اُس وقت تک خیمہ گاہ میں رہے جب تک اُن کے
ٹھیکزخم نہیں ہو گئے تھے۔ 9 اور رب نے یشوع سے
کہا، آج” مَیں نے مصر کی رُسوائی تم سے دُور کر دی
*“ہے۔ اِس لئے اُس جگہ کا نام آج تک ِجلجال یعنی
لُڑھکانا رہا ہے۔

جب10 اسرائیلی یریحو کے میدانی علاقے میں واقع
ِجلجال میں خیمہ زن تھے تو اُنہوں فسحنے کی عید بھی
منائی۔ مہینے کا دنچودھواں تھا، اور11 اگلے ہی دن وہ
پہلی دفعہ ملـکاُس کی پیداوار میں روٹیبےخمیریسے
اناجاور کے بُھنے ہوئے دانے لـگے۔کھانے اُس12 کے
بعد دنکے مَن کا سلسلہ ختم ہوا اور اسرائیلیوں کے لئے
یہ سہولت نہ رہی۔ اُس سال سے وہ کنعان کی پیداوار
سے کھانے لـگے۔

فرشتے سے یشوع ملاقاتکی
ایک13 دن یشوع یریحو شہر کے قریب تھا۔ اچانک

ایک آدمی اُس کے منے سا کھڑا نظر آیا جس کے ہاتھ
میں ننگی تلوار تھی۔ یشوع نے اُس کے پاس جا کر
پوچھا، کیا” آپ ہمارے ساتھ یا ہمارے دشمنوں کے
ساتھ “ہیں؟

آدمی14 لشکرکےربمَیںنہیں،”کہا،نے کا سردار
ہوں اور ابھی پاستیرےابھی پہنچا “ہوں۔

یہ سن کر یشوع نے گر کر اُسے سجدہ کیا اور میرے”پوچھا، آقا اپنے خادم کو کیا فرمانا ہتے چا “ہیں؟
رب15 کے لشکر کے سردار نے جواب میں اپنے”کہا، جوتے اُتار دے، کیونکہ جس جگہ پر تُو کھڑا

ہے مُقّدسوہ “ہے۔ یشوع نے ایسا ہی کیا۔
6

یریحو کی تباہی
1 اُن دنوں میں اسرائیلیوں کی وجہ سے یریحو کے

دروازے بند ہی رہے۔ نہ کوئی باہر نکلا، نہ کوئی
اندر گیا۔ رب2 نے یشوع سے کہا، مَیں” نے یریحو کو
اُس کے بادشاہ اور فوجی تیرےسمیتافسروں ہاتھ میں
کر دیا ہے۔ 3 جو اسرائیلی جنگ کے لئے تیرے ساتھ
نکلیں گے اُن کے ساتھ شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ
چل کر ایک چکر لگاؤ اور پھر خیمہ گاہ میں واپس آ
جاؤ۔ تکدنچھ ایسا ہی کرو۔ ایکایکامامسات4
نرسنگا اُٹھائے عہد آگےکےصندوقکے چلیں۔آگے پھر
ساتویں دن شہر ساتگردکے چکر لگاؤ۔ ساتھ ساتھ امام
نرسنگے بجاتے رہیں۔ جب5 وہ نرسنگوں کو بجاتے
بجاتے ماریںپھونکسیلمبی توگے پھر تمام بڑےاسرائیلی
زور سے جنگ کا نعرہ لگائیں۔ اِس پر شہر کی فصیل
گر جائے گی لوگتیرےاور ہر جگہ سیدھے شہر میں
داخل ہو سکیں “گے۔

6 یشوع بن نون نے اماموں کو بُلا کر اُن سے رب”کہا، کے عہد کا صندوق اُٹھا کر میرے ساتھ چلیں۔
اور سات امام ایک ایک نرسنگا اُٹھائے صندوق کے
آگے آگے “چلیں۔ 7 پھر اُس نے باقی لوگوں سے آئیں،”کہا، شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل ایککر چکر
لگائیں۔ مسلح آدمی رب کے صندوق کے آگے آگے
“چلیں۔

سب8 کچھ یشوع ہدایاتکی کے مطابق ہوا۔ سات
امام نرسنگے بجاتے آگےکےربہوئے چلےآگے جبکہ
عہدکےرب صندوقکا اُن پیچھےکے پیچھے تھا۔ مسلح9
آدمیوں میں سے کچھ بجانے والے اماموں کے آگے آگے
اور کچھ صندوق کے پیچھے پیچھے چلنے لـگے۔ اِتنے میں
امام نرسنگے رہے۔بجاتے لیکن10 یشوع باقینے لوگوں

* 5:9 دُور دیکر :ہے لفظی :ترجمہ لُڑھکا کر دُور دیکر ہے۔
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کو حکم دیا تھا کہ اُس جنگدن کا نعرہ نہ لگائیں۔ اُس
نے کہا، تکجب” مَیں حکم نہ دوں اُس وقت تک
ایک لفظ بھی نہ بولنا۔ جب مَیں اشارہ دوں گا تو پھر
ہی خوب نعرہ “لگانا۔ اِسی11 طرح رب کے صندوق
نے شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل کر چکر لگایا۔ پھر
لوگوں نے خیمہ گاہ لوٹمیں کر راتوہاں گزاری۔

اگلے12-13 دن یشوع سویرےصبح اُٹھا، اور اماموں
اور فوجیوں نے دوسری مرتبہ شہر کا چکر لگایا۔ اُن
کی وہی ترتیب تھی۔ پہلے کچھ مسلح آدمی، پھر سات
نرسنگے بجانے والے امام، ربپھر عہدکے صندوقکا
اُٹھانے والے امام اور آخر میں مزید کچھ مسلح آدمی
تھے۔ چکر لگانے دورانکے امام نرسنگے بجاتے رہے۔
بھیدندوسرےاِس14 وہ شہر کا چکر لگا کر خیمہ گاہ
لوٹمیں آئے۔ اُنہوں نے تکدنچھ ایسا ہی کیا۔

15 ساتویں دن اُنہوں نے صبح سویرے اُٹھ کر شہر
کا چکر یوں لگایا جیسے پہلے چھ دنوں میں، لیکن اِس
دفعہ اُنہوں نے ساتکُل چکر لگائے۔ ساتویں16 چکر پر
اماموں نے نرسنگوں کو بجاتے ہوئے لمبی پھونکسی
ماری۔ تب یشوع نے لوگوں سے کہا، جنگ” کا نعرہ
لگائیں، کیونکہ رب نے آپ کو یہ شہر دے دیا ہے۔
17 شہر کو اور جو کچھ اُس میں ہے تباہ کر کے رب
کے لئے مخصوص کرنا ہے۔ صرف راحب کسبی کو
اُن لوگوں سمیت بچانا ہے جو اُس کے گھر میں ہیں۔
کیونکہ اُس ہمارےنے اُن جاسوسوں کو چھپا دیا جن
یہاںنےہمکو بھیجا تھا۔ لیکن18 الله لئےکے مخصوص
چیزوں ہاتھکو نہ لگانا، کیونکہ آپاگر اُن میں کچھسے
لیںلے تو آپاپنے کو تباہ کریں گے بلـکہ اسرائیلی خیمہ
گاہ پر بھی تباہی اور آفت لائیں گے۔ 19 جو کچھ بھی
چاندی، پیتلسونے، یا لوہے سے بنا لئےکےربوہہے
مخصوص ہے۔ رباُسے کے خزانے میں ڈالنا “ہے۔

جب20 اماموں نے لمبی پھونک ماری تو اسرائیلیوں
جنگنے نعرےزوردارکے اچانکلگائے۔ یریحو کی
فصیل گر گئی، اور شخصہر اپنی اپنی جگہ پر سیدھا شہر
میں داخل ہوا۔ یوں شہر اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔
21 جو کچھ بھی شہر میں تھا اُسے اُنہوں نے تلوار سے مار
لئےکےربکر کیا،مخصوص مردخواہ یا جوانعورت،

یا بزرگ، بھیڑبکریگائےبَیل، یا گدھا تھا۔
آدمیوںدوجن22 ملـکنے تھیکیجاسوسیکی اُن

سے یشوع نے کہا، اب” اپنی قَسم کا وعدہ پورا کریں۔
کسبی کے گھر میں جا کر اُسے اور اُس کے تمام گھر
والوں نکالکو “لائیں۔ چنانچہ23 یہ آدمیجوان گئے اور
راحب، اُس کے ماں باپ، بھائیوں اور باقی رشتے داروں
کو اُس کی ملـکیت سمیت نکال کر خیمہ گاہ سے باہر
کہیں بسا دیا۔ 24 پھر اُنہوں پورےنے شہر کو اور جو
کچھ اُس میں تھا بھسم کر دیا۔ لیکن چاندی، سونے،
پیتل اور لوہے کا تمام مال اُنہوں ربنے کے گھر کے
خزانے میں ڈال دیا۔ یشوع25 راحبصرفنے کسبی
اور اُس والوںگھرکے کو بچائے رکھا، اُسکیونکہ نے
اُن آدمیوں کو چھپا دیا تھا جنہیں یشوع نے یریحو بھیجا
راحبتھا۔ تکآج اسرائیلیوں درمیانکے رہتی ہے۔

26 اُس وقت یشوع نے قَسم کھائی، رب” لعنتکی
اُس پر ہو جو یریحو کا شہر سرےنئے سے تعمیر کرنے
کی کوشش کرے۔ شہر کی بنیاد رکھتے وقت وہ اپنے
پہلوٹھے سے محروم ہو جائے گا، اور اُس کے دروازوں
کو کھڑا وقتکرتے وہ سباپنے سے چھوٹے بیٹے سے
ہاتھ دھو بیٹھے “گا۔

27 یوں رب یشوع کے ساتھ تھا، اور اُس کی شہرت
ملـکپورے میں پھیل گئی۔

7
عکن کا گناہ

لیکن1 ربتکجہاں کے لئے مخصوص چیزوں کا
تعلق تھا اسرائیلیوں نے بےوفائی کی۔ یہوداہ کے قبیلے
ایککے آدمی میںاُننے کچھسے اپنے لئے لیا۔لے اُس
کا نام عکن بن کرمی بن زبدی بن زارح تھا۔ ربتب کا
اسرائیلیوںغضب پر نازل ہوا۔

2 یہ یوں ظاہر ہوا کہ یشوع نے کچھ آدمیوں کو یریحو
سے عَی شہر بھیجکو دیا ایلبیتجو بیتمیںمشرقکے
آون قریبکے اُسہے۔ نے اُن سے کہا، اُس” علاقے
میں جا کر اُس کی جاسوسی “کریں۔ چنانچہ وہ جا کر
ایسا ہی کرنے لـگے۔ جب3 واپس آئے تو اُنہوں نے
یشوع اِس”کہا،سے نہیںضرورتکی لوگتمامکہ عَی
پر حملہ کریں۔ شکستاُسے دینے کے لئے دو یا تین ہزار
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مرد کافی ہیں۔ باقی لوگوں کو نہ بھیجیں ورنہ وہ خواہ
لوگکےدشمنکیونکہگے،جائیںتھکمخواہ “ہیں۔کم
4 ًچنانچہ تقریبا تین ہزار آدمی عَی سے لڑنے گئے۔ لیکن
وہ عَی کے مردوں سے شکست کھا کر فرار ہوئے،
5 اور اُن 36کے افراد شہید ہوئے۔ عَی آدمیوںکے نے
شہر دروازےکے سے لے کر تکشبریم اُن کا تعاقب
کر کے وہاں کی ڈھلان پر اُنہیں مار ڈالا۔ تب اسرائیلی
سخت گھبرا گئے، اور اُن گئی۔دےجوابہمتکی

یشوع6 رنجشنے کا اظہار کر کے اپنے کپڑوں کو
پھاڑ دیا اور رب کے صندوق کے منے سا منہ کے بل گر
گیا۔ وہاں وہ تکشام پڑا رہا۔ اسرائیل کے بزرگوں نے
بھی ایسا ہی کیا اور اپنے سر پر خاک ڈال لی۔ 7 یشوع
نے کہا، ہائے،” اے رب قادرِ !مطلق تُو نے اِس
قوم کو یائے در یردن میں سے گزرنے کیوں دیا اگر تیرا
مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں یوں امور کے حوالے کر
ہلاککے ہمکاشکرے؟ یا در کنارےمشرقیکے پر
ہنے ر لئےکے تیار !ہوتے مَیںابرب،اے8 کیا کہوں
اسرائیلجب دشمنوںاپنے منےکے سا بھاگسے آیا ہے؟
9 کنعانی ملـکاور کی باقی قومیں یہ سن کر ہمیں گھیر
لیں گی اور ہمارا نام و نشان مٹا دیں گی۔ اگر ایسا ہو گا
تو پھر تُو خود اپنا عظیم نام قائم رکھنے کے لئے کرےکیا
“گا؟

ربمیںجواب10 یشوعنے سے اُٹھ”کہا، کر کھڑا
ہو !جا تُو کیوں منہ بلکے پڑا ہے؟ اسرائیل11 نے گناہ
کیا اُنہوںہے۔ کیورزیخلافکیعہدمیرےنے ہے
جو مَیں نے اُن کے ساتھ باندھا تھا۔ اُنہوں مخصوصنے
شدہ چیزوں میں سے کچھ لے لیا ہے، اور چوری کر
چپکےکے سے اپنے سامان میں ملا لیا ہے۔ اِسی12 لئے
اسرائیلی اپنے دشمنوں کے منے سا قائم نہیں رہ سکتے بلـکہ
پیٹھ پھیر بھاگکر رہے ہیں۔ کیونکہ اِس حرکت سے
اسرائیل نے آپاپنے ہلاکتبھیکو کے لئے مخصوص
کر لیا تکجبہے۔ تم اپنے درمیان سے وہ کچھ نکال
کر تباہ نہ کر لو جو تباہی کے لئے مخصوص ہے اُس
تکوقت مَیں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ اب13 اُٹھ
اور لوگوں میرےکو لئے مخصوص مُقّدسو کر۔ اُنہیں
بتا دینا، اپنے’ آپ کو کل کے لئے مخصوص و مُقّدس

کرنا، ربکیونکہ اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے کہ
تیرےاسرائیل،اے درمیان مالایسا میرےجوہے لئے
مخصوص تکجبہے۔ تم اُسے اپنے درمیان سے نکال
نہ دو اپنے دشمنوں کے منے سا قائم نہیں رہ سکو ‘گے۔

14 کل صبح کو ہر ایک قبیلہ اپنے آپ کو پیش
کرے۔ رب کرےظاہر گا کہ شخصقصوروار کون
سے قبیلے کا ہے۔ پھر اُس قبیلے کے کنبے باری باری
منے سا آئیں۔ جس کنبے کو رب قصوروار ٹھہرائے گا
اُس کے مختلف خاندان منے سا آئیں۔ اور جس خاندان
قصوروارربکو ٹھرائے گا اُس مختلفکے افراد منے سا
آئیں۔ 15 جو رب کے لئے مخصوص مال کے ساتھ پکڑا
جائے گا اُسے اُس کی ملـکیت سمیت جلا دینا ہے،
کیونکہ اُس ربنے عہدکے ورزیخلافکی کر کے
اسرائیل میں ناکشرم کام کیا “ہے۔

اگلے16 سویرےصبحدن یشوع قبیلوںنے باریکو
باری اپنے پاس آنے دیا۔ جب یہوداہ کے قبیلے کی
باری آئی تو رب نے اُسے قصوروار ٹھہرایا۔ جب17
اُس قبیلے کے مختلف کنبے منے سا آئے تو رب نے
زارح کے کنبے کو قصوروار ٹھہرایا۔ جب زارح کے
مختلف خاندان منے سا آئے تو رب زبدینے کا خاندان
قصوروار ٹھہرایا۔ 18 آخرکار یشوع نے اُس خاندان کو
ً ًفردا فردا پاساپنے آنے دیا، اور بنعکن زبدیبنکرمی
بن زارح پکڑا گیا۔ یشوع19 نے اُس سے کہا، رببیٹا،”
اسرائیل کے خدا جلالکو دو اور اُس ستائشکی کرو۔
مجھے بتا دو کہ تم نے کیا کِیا۔ مجھباتبھیکوئی متسے
“چھپانا۔

20 عکن نے جواب دیا، واقعی” مَیں نے رب
اسرائیل کے خدا گناہکا مَیں21ہے۔کیا لُوٹےنے ہوئے
مال میں سے بابل کا ایک شاندار ًچوغہ، تقریبا سوا دو
کلو چاندیگرام اور آدھے کلو گرام زائدسے کیسونے
اینٹ لیلے تھی۔ یہ چیزیں دیکھ مَیںکر نے اُن کا لالچ
کیا اور اُنہیں لے لیا۔ اب میرےوہ خیمے کی زمین میں
دبی ہوئی چاندیہیں۔ کو مَیں نے باقی چیزوں نیچےکے
چھپا “دیا۔

22 یہ سن کر یشوع نے اپنے بندوں کو عکن کے
خیمے کے پاس بھیج دیا۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچے تو
دیکھا کہ یہ مال واقعی خیمے کی زمین میں چھپایا ہوا
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ہے اور کہ چاندی دوسری چیزوں کے نیچے پڑی ہے۔
23 وہ یہ سب کچھ خیمے سے نکال کر یشوع اور تمام
اسرائیلیوں کے پاس لے آئے اور رب کے منے سا رکھ
دیا۔ 24 پھر یشوع اور تمام اسرائیلی عکن بن زارح کو پکڑ
کر وادٔی عکور میں لے گئے۔ اُنہوں نے چاندی، لباس،
سونے کی اینٹ، عکن کے بیٹے بیٹیوں، گائےبَیلوں،
گدھوں، یوں بھیڑبکر اور اُس کے غرضخیمے اُس کی
ملـکیتپوری کو اُس وادی میں پہنچا دیا۔

یشوع25 نے کہا، تم” آفتیہ ہم پر کیوں لائے ہو؟
ربآج تم پر آفتہی “گا۔لائے اسرائیلپورےپھر نے
عکن اُسکو کے سمیتوالوںگھر سنگسار کر جلاکے
دیا۔ عکن26 اوپرکے اُنہوں پتھروںنے کا بڑا ڈھیر لگا دیا
وہاںتکآججو موجود یہیہے۔ وجہ تکآجکہہے
اُس کا نام وادٔی عکور آفتیعنی وادیکی رہا ہے۔
اِس کے رببعد غضبسختکا ٹھنڈا ہو گیا۔

8
عَی شکستکی

یشوعنےربپھر1 متاورڈرمت”کہا،سے گھبرا
بلـکہ تمام فوجی اپنے ساتھ لے کر عَی شہر پر حملہ کر۔
کیونکہ مَیں نے عَی کے بادشاہ، اُس کی قوم، اُس کے
ملـکاورشہر میںہاتھتیرےکو کر لازم2ہے۔دیا ہے
کہ تُو عَی اور اُس بادشاہکے ساتھکے جوکرےکچھوہ
تُو نے یریحو اور اُس کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن
اِس مرتبہ تم اُس مالکا مویشیاور پاساپنے رکھ سکتے
ہو۔ حملہ وقتکرتے شہر گھاتپیچھےکے “لگا۔

پورےیشوعچنانچہ3 لشکر ساتھکے پرعَی حملہ کرنے
لئےکے نکلا۔ اُس نے میںفوجیوںاچھےسےسباپنے
سے 30,000 کو چن لیا اور اُنہیں رات کے وقت عَی
بھیجخلافکے کر 4 حکم دیا، دھیان” دیں آپکہ شہر
کے پیچھے گھات لگائیں۔ سب سبکے شہر قریبکے
ہی تیار رہیں۔ 5 اِتنے میں مَیں باقی مردوں کے ساتھ شہر
کے قریب آ جاؤں گا۔ اور جب شہر لوگکے پہلے کی
طرح ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے نکلیں گے تو ہم اُن
کے آگے بھاگآگے جائیں گے۔ 6 ہمارےوہ پیچھے پڑ
جائیں گے اور یوں ہم اُنہیں شہر سے دُور جائیںلے گے،

کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ہم اِس دفعہ بھی پہلے کی
طرح اُن بھاگسے رہے ہیں۔ 7 پھر آپ اُس جگہ سے
نکلیں جہاں آپ گھات میں بیٹھے ہوں گے اور شہر پر
قبضہ کر آپربلیں۔ کا خدا آپاُسے ہاتھکے میں کر
دے گا۔ جب8 شہر آپ کے قبضے میں ہو گا تو اُسے
جلا دینا۔ وہی کریں ربجو نے فرمایا میریہے۔ ہدایاتاِن پر دھیان “دیں۔

9 یہ کہہ کر یشوع نے اُنہیں عَی طرفکی بھیج دیا۔
وہ روانہ ہو کر عَی مغربکے میںگھاتمیں بیٹھ گئے۔
یہ جگہ بیت ایل اور عَی کے درمیان تھی۔ لیکن یشوع
نے راتیہ باقی لوگوں ساتھکے خیمہ گاہ میں گزاری۔
اگلے10 دن سویرےصبح یشوع آدمیوںنے کو جمع کر
اُنکے کا لیا۔جائزہ پھر اسرائیلوہ بزرگوںکے ساتھکے
اُن آگےکے آگے دیا۔چلطرفکیعَی جو11 لشکر اُس
کے ساتھ تھا وہ چلتے چلتے عَی کے منے سا پہنچ گیا۔ اُنہوں
نے شہر کے شمال میں اپنے خیمے لگائے۔ اُن کے اور
شہر وادیدرمیانکے تھی۔

12 جو شہر کے مغرب میں عَی اور بیت ایل کے
درمیان گھات لگائے بیٹھے تھے ًوہ تقریبا 5,000 مرد
تھے۔ 13 یوں شہر کے مغرب اور شمال میں آدمی لڑنے
لئےکے تیار پہنچمیںوادییشوعوقتکےراتہوئے۔
گیا۔

جب14 عَی کے بادشاہ نے شمال میں اسرائیلیوں کو
دیکھا تو اُس جلدینے جلدی یاں تیار کیں۔ اگلے دن
صبح سویرے وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ شہر سے نکلا
تاکہ اسرائیلیوں کے ساتھ لڑے۔ یہ جگہ وادٔی یردن کی
طرف تھی۔ بادشاہ کو معلوم نہ ہوا کہ اسرائیلی شہر
کے پیچھے گھات میں بیٹھے ہیں۔ جب15 عَی کے مرد
نکلے تو یشوع اور اُس کا لشکر شکست کا اظہار کر کے
یگستان ر طرفکی بھاگنے لـگے۔

تب16 عَی کے تمام مردوں کو اسرائیلیوں کا تعاقب
لئےکےکرنے بُلایا گیا، یشوعاور پیچھےکے بھاگتے بھاگتے
وہ شہر سے دُور نکل گئے۔ ایک17 مرد بھی عَی یا بیت
ایل میں نہ رہا بلـکہ سب سبکے اسرائیلیوں کے پیچھے
پڑ گئے۔ صرفنہ یہ بلـکہ اُنہوں نے شہر کا دروازہ کھلا
چھوڑ دیا۔
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18 پھر رب نے یشوع سے کہا، جو” شمشیر تیرے

ہاتھ میں ہے اُسے عَی خلافکے اُٹھائے رکھ، کیونکہ
مَیں یہ تیرےشہر ہاتھ میں کر دوں “گا۔ یشوع نے ایسا
ہی کیا، 19 اور جوں ہی اُس نے اپنی شمشیر سے عَی کی
طرف اشارہ کیا گھات میں بیٹھے آدمی جلدی سے اپنی
جگہ نکلسے آئے اور دوڑ دوڑ کر شہر جھپٹپر پڑے۔
اُنہوں نے اُس پر قبضہ کر جلدیکے سے اُسے جلا دیا۔

جب20 عَی آدمیوںکے نے مُڑ کر نظر ڈالی تو دیکھا
کہ شہر سے دھوئیں کے بادل اُٹھ رہے ہیں۔ لیکن اب
اُن کے لئے بھی بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا، کیونکہ جو
اسرائیلی تکاب اُن کے آگے آگے یگستان ر طرفکی
بھاگ رہے تھے وہ اچانک مُڑ کر تعاقب کرنے والوں
پر ٹوٹ پڑے۔ 21 کیونکہ جب یشوع اور اُس کے ساتھ
کے آدمیوں نے دیکھا کہ گھات میں بیٹھے اسرائیلیوں
نے شہر پر قبضہ کر لیا اورہے کہ شہر اُٹھدھواںسے رہا
ہے تو اُنہوں نے مُڑ کر عَی کے آدمیوں پر حملہ کر دیا۔
ساتھساتھ22 داخلمیںشہر اسرائیلیہوئے شہر نکلسے
کر پیچھے سے اُن سے لڑنے لـگے۔ چنانچہ عَی کے آدمی
بیچ پھنسمیں اسرائیلیوںگئے۔ سبنے قتلکو کر دیا،
اور نہ بچا،کوئی نہ فرارکوئی کےعَیصرف23سکا۔ہو
بادشاہ کو زندہ پکڑا اور یشوع پاسکے لایا گیا۔

24 عَی کے مردوں کا تعاقب کرتے کرتے اُن سب
میدانکھلےکو یگستاناور میںر تلوار مارسے کےدینے
بعد اسرائیلیوں نے عَی شہر واپسمیں آ کر تمام باشندوں
کو ہلاک کر دیا۔ 25 اُس دن عَی کے تمام مرد اور
عورتیں مارے گئے، کُل 12,000 افراد۔ 26 کیونکہ
یشوع نے اُس تکوقت اپنی شمشیر اُٹھائے جبرکھی
تک عَی کے تمام باشندوں کو ہلاک نہ کر دیا گیا۔
صرف27 شہر مویشیکے اور لُوٹا ہوا مال بچ گیا، کیونکہ
اِس ربدفعہ ہدایتنے کی تھی کہ اسرائیلی اُسے لے
جا سکتے ہیں۔

یشوع28 نے عَی کو جلا کر اُسے ہمیشہ کے لئے ملبے
کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ مقام تکآج ویران ہے۔ 29 عَی کے
بادشاہ لاشکی اُس نے تکشام درخت سے لٹکائے
رکھی۔ پھر جب سورج ڈوبنے لگا تو یشوع نے اپنے
لوگوں کو حکم دیا کہ بادشاہ لاشکی درختکو سے

اُتار اُنہوںتبدیں۔ اُسےنے شہر دروازےکے پاسکے
پھینک کر اُس پر پتھر کا بڑا ڈھیر لگا دیا۔ یہ تکآجڈھیر
موجود ہے۔

عیبال پہاڑ پر عہد کی تجدید
30 اُس وقت یشوع نے رب اسرائیل کے خدا کی

تعظیم عیبالمیں پہاڑ پر قربان بنائیگاہ ربطرحجس31
خادمکے موسٰی اسرائیلیوںنے کو حکم دیا تھا۔ اُس نے
اُسے موسٰی شریعتکی کتابکی میں ہدایاتدرج کے
مطابق بنایا۔ قربان گاہ کے پتھر تراشے بغیر لگائے گئے،
اور اُن پر لوہے کا آلہ نہ چلایا گیا۔ اُس پر اُنہوں ربنے
بھسمکو والیہونے اور پیشقربانیاںکیسلامتی کیں۔

32 وہاں یشوع نے اسرائیلیوں کی موجودگی میں
پتھروں پر موسٰی کی شریعت دوبارہ لـکھ دی۔ 33 پھر
بزرگوں، نگہبانوں اور قاضیوں کے ساتھ مل کر تمام
اسرائیلی دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ پردیسی بھی اُن
میں شامل ایکتھے۔ گروہ گرزیم پہاڑ کے منے سا کھڑا
ہوا اور دوسرا عیبال پہاڑ کے منے۔ سا دونوں ایکگروہ
دوسرے کھڑےمقابلکے رہے لاویجبکہ قبیلےکے
کے امام اُن کے درمیان کھڑے ہوئے۔ اُنہوں نے
رب کے عہد کا صندوق اُٹھا رکھا تھا۔ سب کچھ اُن
ہدایات مطابقعینکے ہوا خادمکےربجو موسٰی نے
اسرائیلیوں برکتکو دینے کے لئے دی تھیں۔

یشوعپھر34 باتوںتمامکیشریعتنے تلاوتکی کی،
اُس بھیبرکاتکی اور اُس لعنتیںکی اُسکچھسببھی۔
نے ویسا ہی پڑھا جیسا شریعتکہ کتابکی میں درج
تھا۔ 35 جو بھی حکم موسٰی نے دیا تھا اُس ایککا بھی
لفظ نہ تلاوتکیجسرہا یشوع تمامنے اسرائیلیوں کی
جماعتپوری کے منے سا نہ کی ہو۔ سباور نے یہ باتیں
سنیں۔ اِس میں عورتیں، بچے اور اُن کے درمیان ہنے ر
شاملسبپردیسیوالے تھے۔

9
ِجبعونی یشوع کو دھوکا دیتے ہیں

1 اِن باتوں کی خبر یائے در یردن مغربکے کے تمام
بادشاہوں تک پہنچی، خواہ وہ پہاڑی علاقے، مغرب
کے نشیبی پہاڑی علاقے یا ساحلی علاقے میں تکلبنان
ہتے ر تھے۔ اُن کی یہ قومیں :تھیں ِحتّی، اموری، کنعانی،
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فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی۔ اب2 یہ یشوع اور اسرائیلیوں
سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے۔

ِجبعونجبلیکن3 شہر باشندوںکے کو پتا چلا کہ
یشوع یریحونے اور عَی ساتھکے کیا کِیا ہے تو4 اُنہوں نے
ایک چال چلی۔ اپنے ساتھ سفر کے لئے کھانا لے کر وہ
یشوع پاسکے چل پڑے۔ اُن گدھوںکے پر حالخستہ
یاں بور اور َمے کی ایسی پرانی اور گھسی پھٹی مشکیں
بارکیجنتھیںہوئیلدی مردوں5تھی۔ہوئیمرمتبار
نے ایسے پرانے جوتے پہن رکھے تھے جن پر جگہ جگہ
پیوند لـگے ہوئے تھے۔ اُن کپڑےکے بھی گھسے پھٹے
تھے، اور سفر کے لئے جو روٹی اُن کے پاس تھی وہ
ٹکڑےٹکڑےاورخشک میںحالتایسی6تھی۔گئیہو
وہ یشوع پاسکے ِجلجال کی خیمہ گاہ میں پہنچ گئے۔
اُنہوں نے اُس سے اور باقی اسرائیلی مردوں سے ایکہم”کہا، ملـکدُوردراز سے آئے ہیں۔ ہمارےآئیں،
ساتھ معاہدہ “کریں۔

لیکن7 اسرائیلیوں نے یوں ِحوّ سے کہا، شاید” آپ
ہمارے علاقے ہیں۔بستےکہیںمیںبیچکے اگر ایسا ہے
تو آپطرحکسہم سے معاہدہ کر سکتے “ہیں؟

8 وہ یشوع سے بولے، آپہم” کی خدمت کے لئے
حاضر “ہیں۔
یشوع نے پوچھا، آپ” کون ہیں اور کہاں سے آئے

“ہیں؟ اُنہوں9 جوابنے دیا، آپ” کے آپخادم کے
خدا کے نام ایکباعثکے نہایت ملـکدُوردراز سے
آئے ہیں۔ کیونکہ اُس کی خبر تکہم پہنچ گئی ہے،
اور ہم نے وہ سب کچھ سن لیا ہے جو اُس نے مصر
میں 10 اور یائے در یردن مشرقکے میں ہنے ر والے دو
بادشاہوں کے ساتھ کیا یعنی حسبون کے بادشاہ سیحون
اور بسن کے بادشاہ عوج کے ساتھ جو عستارات میں
رہتا تھا۔ تب11 ہمارے بزرگوں بلـکہ ہمارے ملـک
کے تمام باشندوں نے ہم سے کہا، سفر’ کے لئے کھانا
لے کر اُن سے ملنے جائیں۔ اُن سے بات کریں کہ ہم
آپ خدمتکی کے لئے حاضر ہیں۔ ہمارےآئیں، ساتھ
معاہدہ ‘کریں۔ ہماری12 یہ روٹی ابھی گرم تھی جب
ہم اِسے سفر کے لئے اپنے ساتھ لے کر آپ سے ملنے
کے لئے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے۔ اور اب آپ

خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خشک اور ٹکڑے ٹکڑے
ہو گئی ہے۔ 13 اور َمے کی اِن مشکوں گھسیکی پھٹی
حالت دیکھیں۔ بھرتے وقت یہ نئی لچکاور دار تھیں۔
ہمارےیہی کپڑوں اور جوتوں بھیحالتکی ہے۔ سفر
کرتے کرتے یہ ختم ہو گئے “ہیں۔

14 اسرائیلیوں نے مسافروں کا کچھ کھانا لیا۔
افسوس، اُنہوں نے رب سے ہدایت نہ مانگی۔ 15 پھر
یشوع نے اُن کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور جماعت
کے راہنماؤں نے قَسم کھا کر اُس کی تصدیق کی۔
معاہدے میں اسرائیل نے وعدہ کیا کہ ِجبعونیوں کو
دےجینے گا۔

16 تین دن گزرے تو اسرائیلیوں کو پتا چلا کہ
ہمارےِجبعونی قریب ہی ہمارےاور علاقے کے عین
بیچ میں ہتے ر ہیں۔ اسرائیلی17 روانہ ہوئے تیسرےاور
دن اُن کے شہروں پاسکے پہنچے جن کے نام ِجبعون،
کفیرہ، بیروت اور یَت قِر یعریم تھے۔ 18 لیکن چونکہ
جماعت راہنماؤںکے اسرائیلربنے کے قَسمکیخدا
کھا کر اُن سے وعدہ کیا تھا اِس لئے اُنہوں نے ِجبعونیوں
کو ہلاک نہ کیا۔ پوری جماعت راہنماؤں پر بڑبڑانے
لـگی، لیکن19 اُنہوں میںجوابنے ہم”کہا، ربنے
اسرائیل کے خدا کی قَسم کھا کر اُن سے وعدہ کیا، اور
اب ہم اُنہیں چھیڑ نہیں سکتے۔ 20 چنانچہ ہم اُنہیں جینے
دیں گے اور وہ قَسم نہ توڑیں گے جو ہم نے اُن کے
ساتھ کھائی۔ ایسا نہ ہو کہ الله غضبکا ہم پر نازل ہو
جائے۔ اُنہیں21 جینے “دو۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ِجبعونی
لـکڑہارے اور پانی بھرنے والے بن جماعتپوریکر کی
خدمت کریں۔ یوں اسرائیلی راہنماؤں کا اُن کے ساتھ
وعدہ قائم رہا۔

یشوع22 نے ِجبعونیوں کو بُلا کر کہا، تم” نے ہمیں
دھوکا دے کر کیوں کہا کہ ہم آپ سے نہایت دُور
ہتے ر ہیں حالانکہ تم ہمارے علاقے کے بیچ میں ہی
ہتے ر ہو؟ ابچنانچہ23 تم لعنتپر ہو۔ لـکڑہارےتم اور
پانی بھرنے والے بن کر ہمیشہ کے لئے میرے خدا کے
گھر خدمتکی کرو “گے۔

24 اُنہوں نے جواب دیا، آپ” کے خادموں کو
صاف بتایا گیا تھا کہ رب آپ کے خدا نے اپنے خادم
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موسٰی کو کیا حکم دیا تھا، آپاُسےکہ کو ملـکپورا دینا
آپاور آگےکے آگے تمام باشندوں ہلاککو ہے۔کرنا
یہ سن کر بہتہم ڈر گئے ہماریکہ نہیںجان بچے گی۔
اِسی لئے ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ اب25 ہم آپ کے
ہاتھ میں ہمارےہیں۔ ساتھ وہ کچھ کریں جو آپ کو
اچھا ٹھیکاور لگتا “ہے۔

26 چنانچہ یشوع نے اُنہیں اسرائیلیوں سے بچایا، اور
اُنہوں نے ِجبعونیوں ہلاککو نہ کیا۔ اُسی27 دن اُس
ِجبعونیوںنے لـکڑہارےکو اور پانی بھرنے والے بنا دیا
تاکہ وہ جماعت اور رب کی اُس قربان گاہ کی خدمت
جسکریں کا مقام رب کو ابھی چننا تھا۔ اور لوگیہ
تکآج یہی کچھ کرتے ہیں۔

10
یوں امور شکستکی

1 یروشلم بادشاہکے کوصدقادونی ملیخبر یشوعکہ
نے عَی پر یوں قبضہ کر کے اُسے مکمل طور پر تباہ کر دیا
جسہے طرح اُس نے یریحو اور اُس کے بادشاہ کے
بھیساتھ کیا تھا۔ اُسے یہ اطلاع دیبھی گئی ِجبعونکہ
باشندےکے اسرائیلیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر
کے اُن کے درمیان رہ رہے ہیں۔ 2 یہ سن کر وہ اور
اُس کی قوم نہایت ڈر گئے، کیونکہ ِجبعون بڑا شہر تھا۔
وہ اہمیت لحاظکے سے اُن شہروں کے برابر تھا جن کے
بادشاہ تھے، بلـکہ وہ عَی شہر بھیسے بڑا تھا، اور اُس کے
تمام مرد بہترین فوجی تھے۔

3 چنانچہ یروشلم کے بادشاہ ادونی صدق نے اپنے
بادشاہکےحبرونقاصد یرموتہوہام، بادشاہکے پیرام،
لـکیس کے بادشاہ یفیع اور عجلون کے بادشاہ دبیر کے
پاس بھیج دیئے۔ 4 پیغام یہ تھا، آئیں” اور ِجبعون پر
حملہ کرنے میں میری مدد کریں، کیونکہ اُس نے یشوع
اور اسرائیلیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا “ہے۔
5 یروشلم، حبرون، لـکیسیرموت، اور عجلون کے یہ پانچ
اموری بادشاہ متحد ہوئے۔ وہ اپنے تمام فوجیوں کو
لے پڑےچلکر اور ِجبعون کا محاصرہ کر اُسکے سے
جنگ کرنے لـگے۔

اُس6 وقت یشوع نے اپنے خیمے ِجلجال میں لگائے
تھے۔ ِجبعون کے لوگوں نے اُسے پیغام بھیج دیا، اپنے”
خادموں کو ترک نہ کریں۔ جلدی سے ہمارے پاس
آ کر ہمیں !بچائیں ہماری مدد کیجئے، کیونکہ پہاڑی
علاقے کے تمام اموری خلافہمارےبادشاہ متحد ہو
گئے “ہیں۔

7 یہ سن کر یشوع اپنی پوری فوج کے ساتھ ِجلجال
سے نکلا اور ِجبعون کے لئے روانہ ہوا۔ اُس کے بہترین
فوجی سببھی اُس کے ساتھ تھے۔ رب8 یشوعنے سے
کہا، اُن” سے مت ڈرنا، کیونکہ مَیں اُنہیں تیرے ہاتھ
میں کر چکا ہوں۔ اُن میں ایکسے بھی تیرا مقابلہ نہیں
کرنے پائے “گا۔ 9 اور یشوع نے ِجلجال سے ساری
رات دشمناچانککرتےکرتےسفر پر اُس10کیا۔حملہ
وقت رب نے اسرائیلیوں کے دیکھتے دیکھتے دشمن میں
ابتری پیدا کر اُنہوںاوردی، ِجبعوننے دشمنقریبکے
کو زبردست شکست دی۔ اسرائیلی بیت َحورون تک
پہنچانے والے راستے پر یوں امور تعاقبکا کرتے کرتے
اُنہیں عزیقہ اور مقیدہ تک موت کے گھاٹ اُتارتے
گئے۔ 11 اور اموریجب اِس راستے پر عزیقہ طرفکی
بھاگ رہے تھے تو رب نے آسمان سے اُن بڑےبڑےپر
اولے برسائے جنہوں نے اسرائیلیوں کی نسبت یادہ ز
دشمنوں ہلاککو کر دیا۔

12 اُس دن ربجب نے یوں امور کو اسرائیل کے
ہاتھ میں کر دیا تو یشوع اسرائیلیوںنے کی موجودگی میں
رب سے اے”کہا، سورج، ِجبعون کے اوپر رُک !جا
اے چاند، وادٔی ایالون پر ٹھہر “!جا

تب13 سورج رُک گیا، اور چاند نے حرکتآگے نہ
کی۔ تکجب کہ اسرائیل نے اپنے دشمنوں سے پورا
بدلہ نہ لے لیا اُس وقت تک وہ رُکے رہے۔ اِس بات
کا ذکر یاشر کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ سورج آسمان کے
بیچ میں رُک گیا ًاور تقریبا ایک پورے دن کے دوران
غروب نہ ہوا۔ 14 یہ دن منفرد تھا۔ رب نے انسان کی
اِس طرح کی دعا نہ کبھی اِس سے پہلے، نہ کبھی اِس
کے بعد سنی۔ ربکیونکہ خود اسرائیل کے لئے لڑ رہا
تھا۔ اِس15 کے بعد پورےیشوع اسرائیل سمیت ِجلجال
کی خیمہ گاہ لوٹمیں آیا۔
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پانچ اموری بادشاہوں گرفتاریکی
لیکن16 پانچوں اموری بادشاہ فرار ہو کر مقیدہ کے

ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ 17 یشوع کو اطلاع دی
گئی 18 تو اُس نے کہا، کچھ” بڑے بڑے پتھر لُڑھکا
کر غار کا منہ بند کرنا، اور کچھ آدمی اُس کی پہرا داری
کریں۔ لیکن19 لوگباقی نہ رُکیں بلـکہ دشمنوں تعاقبکا
کر پیچھےکے سے اُنہیں مارتے جائیں۔ اُنہیں دوبارہ اپنے
شہروں میں داخل ہونے کا متموقع دینا، ربکیونکہ
آپ کے خدا نے اُنہیں آپ کے ہاتھ میں کر دیا “ہے۔
20 چنانچہ یشوع اور باقی اسرائیلی اُنہیں ہلاک کرتے
رہے، اور کم ہی اپنے شہروں کی فصیل میں داخل ہو
سکے۔ 21 اِس کے بعد پوری فوج صحیح سلامت یشوع
پاسکے مقیدہ کی لشکرگاہ واپسمیں پہنچ گئی۔
اب سے کسی میں بھی اسرائیلیوں کو دھمکی دینے

جرأتکی نہ رہی۔
22 پھر یشوع نے کہا، غار” کے منہ کو کھول کر یہ

پانچ بادشاہ میرے پاس نکال “لائیں۔ لوگ23 غار کو
کھول یروشلم،کر حبرون، لـکیسیرموت، عجلوناور کے
بادشاہوں کو یشوع پاسکے نکال لائے۔ یشوع24 نے
اسرائیل کے مردوں کو بُلا کر اپنے کھڑےساتھ فوجی
افسروں سے کہا، اِدھر” آ کر اپنے پیروں کو بادشاہوں
کی گردنوں پر رکھ “دیں۔ افسروں نے ایسا ہی کیا۔
25 پھر یشوع نے اُن سے کہا، نہ” ڈریں اور نہ حوصلہ
ہاریں۔ مضبوط اور دلیر ہوں۔ رب یہی کچھ اُن تمام
دشمنوں کے ساتھ کرے گا جن سے آپ لڑیں “گے۔
26 یہ کہہ کر اُس نے بادشاہوں ہلاککو کر کے اُن
کی لاشیں پانچ درختوں سے لٹکا دیں۔ وہاں وہ تکشام
لٹکی رہیں۔ سورججب27 ڈوبنے لگا تو لوگوں یشوعنے
کے حکم پر لاشیں اُتار کر اُس غار پھینکمیں جسدیں
میں تھے۔گئےچھپبادشاہ پھر اُنہوں غارنے منہکے کو
بڑےبڑے پتھروں سے بند کر دیا۔ یہ پتھر تکآج وہاں
پڑے ہوئے ہیں۔

اموریمزید شہروں پر قبضہ
اُس28 دن مقیدہ یشوع قبضےکے میں آ گیا۔ اُس نے

پورے شہر کو تلوار ربسے کے لئے مخصوص کر کے
تباہ کر دیا۔ بادشاہ سمیت ہلاکسب ہوئے اور ایک

بھی نہ بچا۔ شہر کے بادشاہ کے ساتھ اُس نے سلوکوہ
کیا جو اُس نے یریحو کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔

29 پھر یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ وہاں سے
نکلآگے لِبناہکر پر اُسنےرب30کیا۔حملہ شہر اور اُس
کے بادشاہ کو بھی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا۔ یشوع
نے تلوار سے شہر کے تمام باشندوں ہلاککو کیا، اور
ایک بھی نہ بچا۔ بادشاہ کے ساتھ اُس نے سلوکوہی
کیا جو اُس نے یریحو کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔

اِس31 بعدکے اُس نے تمام اسرائیلیوں ساتھکے لِبناہ
سے آگے بڑھ کر لـکیس کا محاصرہ کیا۔ جب اُس نے
اُس پر حملہ کیا ربتو32 یہنے شہر اُس سمیتبادشاہکے
اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا۔ دوسرے دن وہ یشوع
کے قبضے میں آ گیا۔ شہر سارےکے باشندوں کو اُس
نے تلوار ہلاکسے کیا، جس طرح کہ اُس نے لِبناہ
کے ساتھ بھی کیا تھا۔ 33 ساتھ ساتھ یشوع نے جزر کے
بادشاہ ہورم اور اُس لوگوںکے جودیشکستبھیکو
لـکیس کی مدد کرنے کے لئے آئے تھے۔ اُن میں سے
ایک بھی نہ بچا۔

34 پھر یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے لـکیسساتھ سے
آگے بڑھ کر عجلون کا محاصرہ کر لیا۔ اُسی دن اُنہوں نے
اُس پر حملہ کر کے 35 اُس پر قبضہ کر لیا۔ جس طرح
لـکیس کے ساتھ ہوا اُسی طرح عجلون کے ساتھ بھی کیا
گیا یعنی شہر کے باشندےتمام تلوار ہلاکسے ہوئے۔

36 اِس کے بعد یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ
عجلون سے آگے بڑھ کر حبرون پر حملہ کیا۔ 37 شہر پر
قبضہ کر کے اُنہوں نے بادشاہ، ارد گرد کی آبادیاں اور
باشندے سب سبکے تہہ تیغ کر دیئے۔ کوئی نہ بچا۔
اُنہوںطرحکیعجلون پورےاُسےنے طور پر باشندوںتمام
ربسمیت کے لئے مخصوص کر کے تباہ کر دیا۔

38 پھر یشوع تمام اسرائیلیوں کے ساتھ مُڑ کر دبیر کی
طرف بڑھ گیا۔ اُس پر حملہ کر کے اُس39 نے شہر، اُس
کے بادشاہ اور ارد گرد کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا۔ سب
نیستکو کر دیا ایکگیا، بھی نہ بچا۔ یوں دبیر ساتھکے
کچھوہ ہوا اورحبرونپہلےجو لِبناہ اُس سمیتبادشاہکے
ہوا تھا۔
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بادشاہوں کو شکست دے کر اُن کے پورے ملـک
پر قبضہ کر لیا یعنی ملـک کے پہاڑی علاقے پر، جنوب
نجبدشِتکے مغربپر، پہاڑینشیبیکے علاقے پر اور
وادٔی یردن مغربکے میں پہاڑیواقع ڈھلانوں پر۔ اُس
کسینے بھیکو بچنے نہ دیا بلـکہ ہر جاندار ربکو کے
لئے مخصوص کر ہلاککے کر دیا۔ یہ سب کچھ ویسا
ہی ہوا اسرائیلربجیسا کے خدا نے حکم دیا تھا۔

یشوع41 نے اُنہیں قادس برنیع سے لے کر تکغزہ
اور جشن پورےکے علاقے سے لے کر ِجبعون تک
شکست دی۔ 42 اِن تمام بادشاہوں اور اُن ممالـککے
پر یشوع ایکنے وقتہی فتح پائی، کیونکہ اسرائیل کا
اسرائیلخدا کے لئے لڑا۔

اِس43 کے بعد یشوع تمام اسرائیلیوں ساتھکے ِجلجال
کی خیمہ گاہ لوٹمیں آیا۔

11
شمالی اتحادیوں پر فتح

جب1 حصور کے بادشاہ یابین کو اِن واقعات کی
خبر ملی تو اُس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور ِسمرون
اَکشافاور کے بادشاہوں کو پیغام بھیجے۔ اِس2 کے
علاوہ اُس نے اُن بادشاہوں کو پیغام بھیجے جو شمال
میں تھے یعنی شمالی پہاڑی علاقے میں، وادٔی یردن کے
اُس حصے میں جو ِکنّرت یعنی گلیل کے جنوب میں
ہے، مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں، مغرب میں
واقع نافت دور میں 3 اور کنعان کے مشرق اور مغرب
میں۔ یابین نے یوں، امور ِحتّیوں، یوں، پہاڑیفرِزّ علاقے
کے یبوسیوں اور حرمون پہاڑ کے دامن میں واقع ملـِک
مِصفاہ یوںکے ِحوّ کو بھی پیغام بھیجے۔

اپنییہچنانچہ4 فوجوںتمام لئےکےجنگکرلےکو
نکلے۔ اُن کے آدمی سمندر ساحلکے ریتکی کی مانند
بےشمار تھے۔ اُن پاسکے گھوڑےمتعدد اور رتھ بھی
تھے۔ 5 اِن تمام بادشاہوں اسرائیلنے سے لڑنے کے لئے
متحد ہو کر اپنے خیمے میروم چشمےکے پر لگا دیئے۔

یشوعنےرب6 سے اُن”کہا، متسے ڈرنا، کیونکہ
کل اِسی تکوقت مَیں نے اُن سب ہلاککو کر کے

اسرائیل حوالےکے کر دیا تجھےگا۔ہو اُن گھوڑوںکے
کی کونچوں کو کاٹنا اور اُن کے رتھوں کو جلا “ہے۔دینا

7 چنانچہ یشوع اپنے تمام فوجیوں کو لے کر میروم
کے چشمے پر آیا اور اچانک دشمن پر حملہ کیا۔ 8 اور
رب نے دشمنوں کو اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا۔
اسرائیلیوں نے اُنہیں شکست دی اور اُن کا تعاقب
کرتے بڑےمیںشمالکرتے شہر صیدا مسرفاتاور مائم
تک جا پہنچے۔ اِسی طرح اُنہوں نے مشرق میں وادٔی
تکمِصفاہ بھی اُن کا تعاقب کیا۔ آخر ایکمیں بھی نہ
بچا۔ رب9 کی ہدایت کے مطابق یشوع نے دشمن کے
کٹواکوکونچوںکیگھوڑوں اُسکر رتھوںکے جلاکو
دیا۔

شمالی کنعان پر قبضہ
10 پھر یشوع واپس آیا اور حصور کو اپنے قبضے میں

لیا۔لے اُنحصور تمام بادشاہتوں کا مقامصدر تھا جنہیں
اُنہوں نے شکست دی تھی۔ اسرائیلیوں نے شہر کے
بادشاہ کو مار دیا 11 اور شہر کے ہر جاندار کو الله کے
حوالے ہلاککےکر بھیایکدیا۔کر نہ بچا۔ یشوعپھر
نے شہر کو جلا دیا۔

اِسی12 طرح یشوع نے اُن باقی بادشاہوں کے شہروں
پر بھی قبضہ کر لیا جو اسرائیل خلافکے متحد ہو گئے
تھے۔ ہر شہر کو اُس نے رب کے خادم موسٰی کے
حکم کے مطابق تباہ کر دیا۔ بادشاہوں سمیت سب کچھ
نیست کر دیا گیا۔ لیکن13 یشوع صرفنے حصور کو
جلایا۔ یوں پہاڑ پر کے باقی شہروں کو اُس نے ہنے ر دیا۔
لُوٹ14 سمیتجانوروںمالبھیجوکا میںاُن پایا گیا اُسے
اسرائیلیوں نے پاساپنے لیا۔رکھ لیکن تمام باشندوں کو
اُنہوں نے مار ڈالا ایکاور بھی نہ بچنے دیا۔ 15 کیونکہ
رب نے اپنے خادم موسٰی کو یہی حکم دیا تھا، اور یشوع
ہیویسےکچھسبنے موسٰینےربجیسےکیا کو حکم
دیا تھا۔

یوں16 یشوع پورےنے کنعان پر قبضہ کر لیا۔ اِس
پہاڑیمیں علاقہ، پورا دشِت جشننجب، کا پورا علاقہ،
مغرب کا نشیبی پہاڑی علاقہ، وادٔی یردن اور اسرائیل
کے پہاڑ اُن کے دامن کی یوں پہاڑ سمیت شامل تھے۔
اب17 یشوع کی پہنچ جنوب میں سعیر طرفکی ھنے بڑ
والے پہاڑ خلق سے لے کر لبنان کے میدانی علاقے کے
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شہر بعل تھیتکجد جو حرمون پہاڑ دامنکے میں تھا۔
یشوع نے اِن علاقوں کے تمام بادشاہوں کو پکڑ کر مار
ڈالا۔ لیکن18 اِن بادشاہوں جنگسے کرنے بہتمیں
وقت لگا، 19 ِجبعونکیونکہ میں ہنے ر والے یوں ِحوّ کے
علاوہ کسی بھی شہر نے اسرائیلیوں سے صلح نہ کی۔
اِس لئے اسرائیل کو اُن سب جنگپر کر کے ہی قبضہ
کرنا پڑا۔ رب20 ہی نے اُنہیں اکڑنے دیا تھا تاکہ وہ
اسرائیل کریںجنگسے اور اُن پر رحم نہ کیا جائے بلـکہ
پورےاُنہیں طور پر رب کے حوالے کر ہلاککے کیا
جائے۔ لازم تھا کہ اُنہیں یوں نیست و نابود کیا جائے
ربطرحجس نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔

وقتاُس21 یشوع نے اُن تمام عناقیوں ہلاککو کر
دیا جو حبرون، عنابدبیر، اور اُن تمام میںجگہوں ہتے ر
تھے جو یہوداہ اور اسرائیل پہاڑیکے علاقے میں تھیں۔
اُس اُنکوسباُننے سمیتشہروںکے الله حوالےکے
کر کے تباہ کر دیا۔ اسرائیل22 پورےکے علاقے میں
عناقیوں میں بھیایکسے نہ جاتغزہ،صرفبچا۔ اور
اشدود میں کچھ زندہ رہے۔

غرض23 یشوع نے پورے ملـک پر یوں قبضہ کیا
ربطرحجس نے موسٰی کو بتایا تھا۔ پھر اُس نے اُسے
قبیلوں میں تقسیم کر کے اسرائیل کو میراث میں دے
جنگدیا۔ ختم ہوئی، ملـکاور میں امن و امان قائم ہو
گیا۔

12
موسٰی فتوحاتکی کا خلاصہ

1 درِج ذیل یائے در یردن کے مشرق میں اُن
بادشاہوں فہرستکی اسرائیلیوںجنہیںہے شکستنے
دی تھی اور جن کے علاقے پر اُنہوں نے قبضہ کیا تھا۔
یہ علاقہ جنوب میں وادٔی ارنون سے لے کر شمال میں
حرمون پہاڑ تک تھا، اور اُس میں وادٔی یردن کا پورا
مشرقی شاملحصہ تھا۔

2 پہلے کا نام سیحون تھا۔ وہ یوں امور کا بادشاہ تھا
اور اُس کا دار الحکومت حسبون تھا۔ عروعیر شہر یعنی
وادٔی ارنون کے درمیان سے لے کر عمونیوں کی سرحد
یائے در یبوق تک سارا علاقہ اُس کی گرفت میں تھا۔
اِس میں ِجلعاد کا آدھا حصہ بھی شامل تھا۔ اِس3 کے
علاوہ سیحون کا قبضہ یائے در یردن پورےکے مشرقی

کنارے ِکنّرتپر یعنی گلیل جھیلکی سے لے کر بحـیرۂ
مُردار کے پاس شہر بیت یسیموت تک بلـکہ اُس کے
جنوب پہاڑیمیں سلسلے پِسگہ تکدامنکے تھا۔

4 دوسرا بسنتھیکھائیشکستنےجسبادشاہ کا
تھا۔عوجبادشاہ رفائیوںوہ کے قیامتدیو قبیلے میں سے
باقی رہ گیا تھا، اور اُس حکومتکی کے عستاراتمرکز
اور اِدرعی تھے۔ شمال5 میں اُس سلطنتکی کی سرحد
حرمون پہاڑ تھی اور مشرق میں سلـکہ شہر۔ بسن کا تمام
علاقہ یوں جسور اور معکاتیوں کی تکسرحد اُس کے
ہاتھ میں تھا اور اِسی طرح ِجلعاد کا شمالی حصہ بادشاہ
سیحون کی سرحد تک۔

اسرائیل6 ربنے خادمکے موسٰی کی راہنمائی میں
اِن دو بادشاہوں پر فتح پائی تھی، اور موسٰی نے یہ علاقہ
روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کے سپرد کیا تھا۔

یشوع فتوحاتکی کا خلاصہ
7 درِج ذیل یائے در یردن کے مغرب کے اُن

بادشاہوں کی فہرست ہے جنہیں اسرائیلیوں نے یشوع
کی راہنمائی میں دیشکست تھی اور جن سلطنتکی
وادٔی لبنان کے شہر بعل جد سے لے کر سعیر طرفکی
ھنے بڑ والے پہاڑ خلق تک تھی۔ بعد میں یشوع نے یہ
سارا ملـک اسرائیل کے قبیلوں میں تقسیم کر کے اُنہیں
میراث دےمیں دیا پہاڑییعنی8 مغربعلاقہ، کا نشیبی
پہاڑی علاقہ، یردن کی وادی، اُس مغربکے میں واقع
پہاڑی ڈھلانیں، یہوداہ کا یگستان ر اور دشِت نجب۔
پہلے یہ سب کچھ ِحتّیوں، یوں، امور کنعانیوں، یوں، فرِزّ
یوں ِحوّ اور یبوسیوں کے ہاتھ میں تھا۔ ذیل کے ہر شہر
کا اپنا بادشاہ تھا، اور ہر ایک نے شکست :کھائی
یریحو،9 بیتنزدعَی ایل، یروشلم،10 حبرون، یرموت،11
عجلون،12لـکیس، دبیر،13جزر، عراد،حُرمہ،14جدر،
15 لِبناہ، عدُلام، 16 مقیدہ، بیت ایل، 17 تّفوح، ِحفر،
18 افیق، لشرون، 19 مدون، حصور، 20 ِسمرون مرون،
اَکشاف، 21 تعنک، مجِّدو، 22 قادس، کرمل کا یُقنعام،
نافت23 دور میں واقع دور، ِجلجال کا گوئیم 24 اور
تِرضہ۔ بادشاہوں کی کُل تعداد 31 تھی۔
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13
کنعان کے باقی علاقوں پر قبضہ کرنے کا حکم

جب1 یشوع بوڑھا تھا تو رب نے اُس سے کہا، تُو”
بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن ابھی کافی کچھ باقی رہ گیا
ہے جس پر قبضہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 2-3 اِس
میں فلستیوں کے تمام علاقے اُن کے شاہی شہروں غزہ،
اشدود، اسقلون، جات اور عقرون سمیت شامل ہیں
اور اِسی طرح جسور کا علاقہ جس کی جنوبی سرحد
وادٔی سیحور مصرجوہے مشرقکے میں جساورہے
کی شمالی سرحد عقرون ہے۔ اُسے بھی ملـِک کنعان
کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ یوں ّ عَو کا علاقہ بھی 4 جو
جنوب میں ہے اب تک اسرائیل کے قبضے میں نہیں
آیا۔ باتیہی شمال پر بھی صادق آتی صیدانیوںہے۔ کے
شہر معارہ سے لے کر افیق شہر اور یوں امور کی سرحد
تک سب کچھ اب تک اسرائیل کی حکومت سے باہر
ہے۔ اِس5 کے علاوہ جبلیوں ملـککا اور مشرق میں
پورا لبنان حرمون پہاڑ کے دامن میں بعل جد سے لے کر
لبو تکحمات باقی رہ گیا ہے۔ 6 اِس میں اُن صیدانیوں
کا تمام علاقہ بھی شامل ہے جو لبنان کے پہاڑوں اور
مسرفات مائم کے درمیان کے پہاڑی علاقے میں آباد
ہیں۔ اسرائیلیوں کے ھتے بڑ ھتے بڑ مَیں خود ہی اِن لوگوں
کو اُن کے منے سا سے نکال دوں گا۔ لیکن لازم ہے
کہ تُو قرعہ ڈال کر یہ میرےملـکپورا حکم کے مطابق
اسرائیلیوں میں تقسیم کرے۔ 7 اُسے نو باقی قبیلوں اور
منسّی کے آدھے قبیلے وراثتکو دےمیں “دے۔

یردن مشرقکے ملـکمیں کی تقسیم
رب8 کا خادم موسٰی روبن، جد اور منسّی کے باقی

آدھے قبیلے کو یائے در یردن کا مشرقی دےعلاقہ چکا
تھا۔ اموریکےحسبونیوں9-10 بادشاہ سیحون تمامکے
شہر اُن قبضےکے میں آ گئے تھے یعنی جنوبی وادٔی ارنون
کنارےکے پر شہر عروعیر اور اُسی وادی کے بیچ کے
شہر عمونیوںمیںشمالکرلےسے دیبونتک۔سرحدکی
اور میدبا درمیانکے کا میداِن مرتفع بھی اِس شاملمیں
تھا 11 اور اِسی طرح ِجلعاد، یوں جسور اور معکاتیوں کا
علاقہ، حرمون کا پہاڑی علاقہ اور سلـکہ تکشہر بسن
کا سارا علاقہ بھی۔

پہلے12 یہ سارا بسنعلاقہ کے بادشاہ عوج قبضےکے
میں عستاراتمرکزکےحکومتکیجستھا اور اِدرعی
تھے۔ رفائیوں کے دیو قامت قبیلے صرفسے عوج باقی
رہ گیا تھا۔ موسٰی کی راہنمائی تحتکے اسرائیلیوں نے
اُس علاقے پر فتح پا کر تمام باشندوں کو نکال دیا تھا۔
صرف13 جسوری اور معکاتی باقی رہ گئے تھے، اور یہ
تکآج اسرائیلیوں درمیانکے ہتے ر ہیں۔

صرف14 لاوی کے قبیلے کو کوئی زمین نہ ملی،
کیونکہ اُن کا موروثی حصہ جلنے والی وہ قربانیاں ہیں جو
رب اسرائیل کے خدا کے لئے چڑھائی جاتی ہیں۔ رب
نے یہی کچھ موسٰی کو بتایا تھا۔

روبن کا قبائلی علاقہ
15 موسٰی روبننے قبیلےکے کو اُس کنبوںکے کے

مطابق ذیل کا علاقہ دیا۔ 16 وادٔی ارنون کنارےکے
پر شہر عروعیر اور اُسی وادی کے بیچ کے شہر سے لے
کر میدبا 17 اور حسبون تک۔ وہاں کے میداِن مرتفع پر
واقع تمام شہر بھی روبن کے سپرد کئے گئے یعنی دیبون،
بامات بیتبعل، بعل معون، 18 یہض، قدیمات، مِفعت،
یَتائم،19 قِر ِسبماہ، ضرۃ السحر بحـیرۂجو مُردار مشرقکے
میں واقع پہاڑی علاقے میں ہے، بیت20 فغور، پِسگہ
کے پہاڑی سلسلے پر موجود آبادیاں اور بیت یسیموت۔
21 میداِن مرتفع کے تمام شہر روبن کے قبیلے کو دیئے
گئے یعنی یوں امور کے بادشاہ سیحون پوریکی بادشاہی
جس کا دار الحکومت حسبون شہر تھا۔ موسٰی نے
سیحون کو مار ڈالا تھا اور اُس کے ساتھ پانچ مِدیانی
رئیسوں کو بھی جنہیں سیحون نے ملـکاپنے میں مقرر
کیا تھا۔ اِن رئیسوں کے نام اِوی، رقم، صور، حور اور
ربع تھے۔ لوگوںجن22 وقتاُسکو مارا گیا اُن میں سے
بلعام بن بعور بھی تھا تھا۔دانغیبجو روبن23 قبیلےکے
کی مغربی سرحد یائے یردندر تھی۔ یہی شہر اور آبادیاں
روبن قبیلےکے اُسکو گئیں،دیمطابقکےکنبوںکے
اور وہ اُس میراثکی ٹھہریں۔

جد قبیلےکے کا علاقہ
24 موسٰی نے جد کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے

مطابق ذیل کا علاقہ دیا۔ 25 یعزیر کا علاقہ، ِجلعاد
کے تمام شہر، عمونیوں کا آدھا حصہ ربّہ کے قریب شہر
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عروعیر تک 26-27 اور حسبون کے بادشاہ سیحون کی
بادشاہی کا باقی شمالی یعنیحصہ رامتحسبون، المِصفاہ
اور بطونیم کے درمیان کا علاقہ اور محنائم اور دبیر کے
درمیان کا علاقہ۔ اِس کے علاوہ جد کو وادٔی یردن
کا وہ مشرقی حصہ بھی مل گیا جو بیت ہارم، بیت
ُسکاتنِمرہ، اور صفون پر مشتمل تھا۔ یوں اُس کی شمالی
ِکنّرتسرحد یعنی گلیل کی جھیل کا جنوبی کنارہ تھا۔
یہی28 شہر اور آبادیاں جد قبیلےکے کو اُس کنبوںکے
دیمطابقکے گئیں، اور وہ اُس میراثکی ٹھہریں۔

منسّی کے مشرقی حصے کا علاقہ
29 جو علاقہ موسٰی نے منسّی کے آدھے حصے کو

اُس کے کنبوں کے مطابق دیا تھا 30 وہ محنائم سے لے
عوجمیںشمالکر بادشاہ کی تمام بادشاہی پر مشتمل تھا۔
اُس میں ملـِک بسن اور آبادیاں60وہ شامل تھیں جن پر
یائیر نے فتح پائی تھی۔ 31 ِجلعاد کا آدھا عوجحصہ کی
دوکےحکومت عستاراتمراکز اور سمیتاِدرعی مکیر
بن منسّی کی اولاد کو اُس کے کنبوں کے مطابق دیا
گیا۔ 32 موسٰی نے اِن موروثی زمینوں کی تقسیم وقتاُس
وہجبتھیکی یائے در یردن مشرقکے موآبمیں کے
میدانی علاقے میں یریحو شہر مقابلکے تھا۔

لاویلیکن33 کو موسٰی موروثیکوئیسے زمین نہیں
ملی تھی، کیونکہ رب اسرائیل کا خدا اُن کا موروثی
حصہ طرحجسہے اُس نے اُن سے وعدہ کیا تھا۔

14
کنعان کی تقسیم

اسرائیل1 باقیکے ساڑھے نو قبیلوں کو یائے در یردن
کے مغرب میں یعنی ملـِک کنعان میں زمین مل گئی۔
اِس کے لئے اِلی عزر امام، یشوع بن نون اور قبیلوں کے
آبائی گھرانوں سربراہوںکے نے 2 قرعہ ڈال کر مقرر کیا
کہ ہر قبیلے کو کون کون سا علاقہ مل جائے۔ یوں
ویسا ہی ربطرحجسہوا نے موسٰی کو حکم دیا تھا۔
3-4 موسٰی اڑھائی قبیلوں کو اُن کی موروثی زمین یائے در
یردن کے مشرق میں دے چکا تھا، کیونکہ یوسف کی
اولاد کے قبیلےدو منسّی اور افرائیم میںوجود آئے تھے۔
لیکن یوں لاو کو اُن درمیانکے زمین نہ ملی۔ اسرائیلیوں

یوںنے لاو بلـکہدینہزمینکو رہائشصرفاُنہیں کے
لئے شہر اور یوڑوں ر کے لئے دیں۔چراگاہیں یوں5 اُنہوں
زمیننے کو اُن ہدایاتہی مطابقکے تقسیم کیا ربجو
نے موسٰی دیکو تھیں۔

کالب حبرون پانے گزارشکی کرتا ہے
ِجلجال6 میں یہوداہ قبیلےکے یشوعمردکے پاسکے

آئے۔ یفُنّہ قنِزّی کا بیٹا کالب بھی اُن کے ساتھ تھا۔ اُس
نے یشوع سے کہا، آپ” کو یاد ہے ربکہ نے مردِ
خدا موسٰی سے آپ کے اور میرے بارے میں کیا کچھ
کہا جب ہم قادس برنیع میں تھے۔ 7 مَیں 40 سال کا
تھا جب رب کے خادم موسٰی نے مجھے ملـِک کنعان
کا جائزہ لینے کے لئے قادس برنیع سے بھیج دیا۔ جب
واپس آیا تو مَیں نے موسٰی داریدیانتکو کچھسبسے
بتایا جو دیکھا تھا۔ افسوس8 کہ جو بھائی میرے ساتھ
گئے تھے اُنہوں نے لوگوں کو ڈرایا۔ لیکن ربمَیں اپنے
خدا کا وفادار رہا۔ 9 اُس دن موسٰی نے قَسم کھا کر
مجھ سے وعدہ کیا، جس’ زمین پرتیرے پاؤں چلے ہیں
وہ تیریتکہمیشہ اور تیری اولاد کی وراثت میں رہے
گی۔ کیونکہ تُو رب میرے خدا کا وفادار رہا ‘ہے۔
10 اور اب ایسا ہی ہوا جسہے طرح رب نے وعدہ
کیا تھا۔ اُس نے تکابمجھے زندہ ہنے ر دیا ربہے۔
کو موسٰی سے یہ بات کئے 45 سال گزر گئے ہیں۔ اُس
سارے عرصے میں ہم یگستان ر میں متے گھو پھرتے
رہے ہیں۔ آج مَیں 85 سال کا ہوں، 11 اور اب تک
اُتنا ہی طاقت ور ہوں جتنا کہ اُس وقت تھا جب مَیں
جاسوس میریتکابتھا۔ باہر نکلنے جنگاور کرنے
کی وہی قوت قائم ہے۔ اب12 مجھے وہ پہاڑی علاقہ
دے دیں جس کا وعدہ رب نے اُس دن مجھ سے کیا
آپتھا۔ نے خود سنا ہے کہ عناقی بڑےوہاں قلعہ بند
میںشہروں بستے لیکنہیں۔ ساتھمیرےربشاید ہو اور
مَیں اُنہیں نکال طرحجسدوں اُس نے فرمایا “ہے۔

تب13 یشوع نے کالب بن یفُنّہ کو برکت دے کر
اُسے وراثت میں حبرون دے دیا۔ 14-15 پہلے حبرون
یَت قِر اربع یعنی اربع کا شہر کہلاتا تھا۔ اربع عناقیوں کا
سےسب بڑا آدمی تھا۔ تکآج یہ کالبشہر کی اولاد کی
ملـکیت رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کالب رب اسرائیل
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کے خدا کا وفادار رہا۔ جنگپھر ختم ہوئی، ملـکاور
میں امن و امان قائم ہو گیا۔

15
یہوداہ کی سرحدیں

اسرائیلیوںجب1 ڈالقرعہنے ملـککر کو تقسیم کیا
تو یہوداہ قبیلےکے کو اُس کنبوںکے مطابقکے کنعان
کا جنوبی حصہ مل گیا۔ اِس علاقے کی سرحد ملـِک
ادوم اور جنوبانتہائی میں صین کا یگستان ر تھا۔

2 یہوداہ کی جنوبی سرحد بحـیرۂ مُردار کے جنوبی
سرے سے شروع ہو کر جنوب3 طرفکی چلتی چلتی
درۂ عقربیم پہنچ گئی۔ وہاں سے وہ صین کی طرف
جاری ہوئی اور قادس برنیع کے جنوب میں سے آگے
نکل کر تکحصرون پہنچ گئی۔ حصرون سے وہ ادّار
چڑھطرفکی گئی اور پھر قرقع مُڑی۔طرفکی اِس4
کے بعد وہ عضمون سے ہو کر مصر کی سرحد پر واقع
وادئی مصر تک پہنچ گئی جس کے ساتھ ساتھ چلتی
ہوئی وہ سمندر پر ختم ہوئی۔ یہ یہوداہ کی جنوبی سرحد
تھی۔

مشرق5 میں اُس کی سرحد بحـیرۂ مُردار کے ساتھ
ساتھ چل کر وہاں ختم ہوئی جہاں یائے در یردن بحـیرۂ
مُردار میں بہتا ہے۔
یہوداہ کی شمالی سرحد یہیں سے شروع ہو کر بیت6

ُحجلاہ کی طرف چڑھ گئی، پھر بیت عرابہ کے شمال
میں سے گزر کر روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر تک پہنچ
گئی۔ 7 وہاں سے سرحد وادٔی عکور میں اُتر گئی اور
پھر دوبارہ دبیر کی طرف چڑھ گئی۔ دبیر سے وہ شمال
یعنی ِجلجال کی طرف جو درۂ ادُمیم کے مقابل ہے مُڑ
گئی یہ) وادیدرہ میںجنوبکے یوں۔(ہے وہ چلتی
چلتی شمالی سرحد عین شمس اور عین راجل تک پہنچ
گئی۔ وہاں8 سے وہ وادٔی بن ہنوم میں گزرتیسے ہوئی
یبوسیوں کے شہر یروشلم کے جنوب میں سے آگے نکل
گئی اور پھر اُس پہاڑ پر چڑھ گئی جو وادٔی بن ہنوم کے
مغرب اور میداِن رفائیم کنارےشمالیکے پر ہے۔ وہاں9
سرحد مُڑ نفتوحبنامچشمہکر بڑھطرفکی اورگئی پھر
پہاڑی علاقے عِفرون کے شہروں پاسکے سے گزر کر

بعلہ یعنی یَت قِر تکیعریم پہنچ گئی۔ 10 بعلہ سے مُڑ کر
یہوداہ کی یہ سرحد مغرب میں سعیر کے پہاڑی علاقے
طرفکی بڑھ گئی اور یعریم پہاڑ یعنی کسلون کے شمالی
دامن ساتھکے چلساتھ شمسبیتکر طرفکی اُتر کر
تِمنت پہنچ گئی۔ وہاں11 سے وہ عقرون کے شمال میں
اورگئیگزرسے پھر مُڑ ِسکرونکر اور بعلہ پہاڑ طرفکی
بڑھ کر یبنئیل پہنچ گئی۔ وہاں یہ شمالی سرحد سمندر پر
ختم ہوئی۔

سمندر12 ملـِک یہوداہ کی مغربی سرحد تھی۔ یہی وہ
علاقہ تھا جو یہوداہ کے قبیلے کو اُس کے خاندانوں کے
مطابق مل گیا۔

حبرون اور دبیر پر فتح
13 رب کے حکم کے مطابق یشوع نے کالب بن

یفُنّہ کو اُس کا حصہ یہوداہ دےمیں دیا۔ وہاں اُسے
حبرون شہر مل گیا۔ اُس وقت اُس کا نام یَت قِر اربع تھا
اربع) عناق کا باپ ۔(تھا 14 حبرون میں تین عناقی
بنام سیسی، اخی مان اور تلمی اپنے سمیتگھرانوں ہتے ر
تھے۔ کالب نے تینوں کو حبرون سے نکال دیا۔ 15 پھر
وہ آگے دبیر باشندوںکے سے لڑنے چلا گیا۔ دبیر کا پرانا
نام یَت قِر ِسفر تھا۔ کالب16 نے کہا، جو” یَت قِر ِسفر
پر فتح پا کر کرےقبضہ گا اُس کے ساتھ مَیں اپنی بیٹی
عکسہ کا رشتہ باندھوں “گا۔ کالب17 کے بھائی غُتنی
ایل بن قنز نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ کالبچنانچہ اُسنے
کے ساتھ اپنی بیٹی عکسہ شادیکی کر دی۔

جب18 عکسہ غُتنیایل کے ہاں جا رہی تھی تو اُس
نے اُسے اُبھارا کہ کالبوہ سے کھیتکوئی پانے کی
درخواست کرے۔ اچانک وہ گدھے سے اُتر گئی۔
کالب نے باتکیا”پوچھا، “ہے؟ عکسہ19 جوابنے
جہیز”دیا، کے لئے ایکمجھے چیز آپنوازیں۔سے نے
مجھے دشِت نجب میں زمین دے دی ہے۔ اب مجھے
چشمے بھی دے “دیجئے۔ چنانچہ کالب نے اُسے اپنی
ملـکیت میں سے اوپر اور نیچے والے چشمے بھی دیئے۔دے

یہوداہ قبیلےکے کے شہر
20 جو موروثی زمین یہوداہ کے قبیلے کو اُس کے

کنبوں کے مطابق ملی 21 اُس میں ذیل کے شہر شامل
تھے۔ جنوب میں ملـِک ادوم کی سرحد کی طرف یہ



یشوع 15:22 239 یشوع 16:4

شہر :تھے قبضئیل، عِدر، یجور، 22 قینہ، دیمونہ، عدعدہ،
23 قادس، حصور، اِتنان، 24 زیف، طِلِم، بعلوت،
حصور25 یوتحدتہ، قر حصرون یعنی حصور، 26 اَمام،
سمع، مولادہ، 27 حصار جدہ، حشمون، بیت فلط،
سوعال،حصار28 بیرسبع، یوتیاہ، بِز بعلہ،29 عیّیم، عضم،
30 اِلتولد، کسیل، حُرمہ، 31 ِصقلاج، مدمنّہ، سنسنّہ،
32 لباؤت، ِسلحیم، عین اور رِمّون۔ اِن شہروں کی تعداد
تھی۔29 ہر شہر نواحوگردکے آبادیاںکی اُس ساتھکے
گنی جاتی تھیں۔

مغرب33 کے نشیبی پہاڑی علاقے میں یہ شہر :تھے
اِستال، صُرعہ، اسنہ، 34 زنوح، عین جنیم، تّفوح، عینام،
35 یرموت، عدُلام، سوکہ، عزیقہ، 36 شعریم، عدِتیم اور
جدیرہ یعنی جدیرتیم۔ اِن شہروں کی تعداد 14 تھی۔ ہر
شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی تھیں۔جاتی

37 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے ِضنان، حداشہ،
ِمجدل جد، 38 دلعان، مِصفاہ، یُقتئیل، 39 لـکیس،
بُصقت، عجلون، کبّون،40 لحماس، کِتلیس، جدیروت،41
بیت دجون، نعمہ اور مقیدہ۔ اِن شہروں کی تعداد 16
تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ
گنی جاتی تھیں۔

اِس42 علاقے میں یہ شہر بھی :تھے لِبناہ، عتر، عسن،
43 یفتاح، اسنہ، نصیب، 44 قعیلہ، اکزیب اور مریسہ۔
اِن شہروں کی تعداد 9 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی
آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

45 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے عقرون اُس کے
گرد نواحو کی آبادیوں اور دیہاتوں سمیت، 46 پھر عقرون
سے لے کر مغرب طرفکی تکاشدود تمام قصبے اور
آبادیاں۔ 47 اشدود خود بھی اُس کے گرد و نواح کی
آبادیوں اور دیہاتوں سمیت اِس میں شامل تھا اور اِسی
طرح غزہ اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں اور دیہاتوں
سمیت یعنی تمام آبادیاں مصر کی سرحد پر واقع وادئی مصر
اور سمندر ساحلکے تک۔

پہاڑی48 علاقے یہکے شہر یہوداہ قبیلےکے :تھےکے
سمیر، یتیر، دنّہ،49سوکہ، یَت قِر یعنیسنّہ عناب،50دبیر،
اِستموہ، عنیم، 51 َحولونجشن، اور ِجلوہ۔ اِن شہروں کی

11تعداد تھی، اور اُن کے گرد نواحو کی آبادیاں بھی اُن
کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

52 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے اراب، دُومہ،
اِشعان، 53 بیتینوم، تّفوح، افیقہ، 54 حُمطہ، یَت قِر اربع
یعنی حبرون اور صیعور۔ اِن شہروں کی تعداد 9 تھی۔ ہر
شہر کے گرد نواحو کی آبادیاں اُس میں گنی جاتی تھیں۔

55 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی :تھے معون، کرمل،
زیف، یوطہ، 56 یزرعیل، یُقدعام، زنوح، 57 قَین، ِجبعہ
اور تِمنت۔ اِن شہروں تھی۔10تعدادکی ہر شہر گردکے
و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

58 اِن کے علاوہ یہ بھیشہر :تھے بیتحلحول، صور،
جدور، 59 معرات، بیت عنوت اور اِلتقون۔ اِن شہروں
کی 6تعداد تھی۔ ہر شہر کے گرد نواحو کی آبادیاں اُس
کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

60 پھر یَت قِر بعل یعنی یَت قِر یعریم اور ربّہ بھی یہوداہ
کے پہاڑی علاقے میں شامل تھے۔ ہر شہر کے گرد و
نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

61 یگستان ر میں یہ شہر یہوداہ کے قبیلے کے :تھے
بیت عرابہ، مّدین، سکاکہ، 62 نمکنبسان، کا شہر اور
عین جدی۔ اِن شہروں کی 6تعداد تھی۔ ہر شہر گردکے
و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔

لیکن63 یہوداہ کا قبیلہ یبوسیوں کو یروشلم لنےسے نکا
میں ناکام رہا۔ اِس لئے اُن کی اولاد تکآج یہوداہ کے
قبیلے درمیانکے رہتی ہے۔

16
افرائیم اور منسّی کی جنوبی سرحد

1 قرعہ لنے ڈا یوسفسے کی اولاد کا علاقہ مقرر کیا
گیا۔ اُس کی سرحد یریحو کے قریب یائے در یردن سے
شروع ہوئی، شہر کے مشرق میں چشموں پاسکے سے
گزری اور یگستان ر میں سے چلتی چلتی بیت ایل کے
پہاڑی تکعلاقے پہنچی۔ 2 لُوز یعنی بیت ایل سے آگے
نکل کر وہ ارکیوں کے علاقے میں عطارات پہنچی۔
وہاں3 سے مغربوہ اُترتیطرفکی اُترتی یفلیطیوں کے
داخلمیںعلاقے جہاںہوئی وہ بیتنشیبی َحورون میں
سے گزر کر جزر کے پیچھے سمندر پر ختم ہوئی۔ 4 یہ اُس
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علاقے کی جنوبی تھیسرحد یوسفجو کی اولاد افرائیم
اور منسّی قبیلوںکے وراثتکو میں دیا گیا۔

افرائیم کا علاقہ
5 افرائیم کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق یہ

علاقہ مل :گیا اُس کی جنوبی سرحد عطارات ادّار اور
بالائی بیت َحورون سے ہو کر 6-8 سمندر پر ختم ہوئی۔
اُس کی شمالی سرحد مغرب میں سمندر سے شروع ہوئی
اور قاناہ ندی کے ساتھ چلتی چلتی تّفوح تک پہنچی۔
وہاں سے وہ شمال طرفکی مُڑی اور تکمِکمتاہ پہنچ
کر دوبارہ مشرق طرفکی چلنے لـگی۔ پھر تانتوہ َسیلا
سے ہو کر یانوح پہنچی۔ مشرقی سرحد شمال میں یانوح
سے شروع ہوئی اور عطارات سے ہو کر یائے در یردن
کے کنارےمغربی تک اُتری اور پھر کنارے کے ساتھ
جنوب طرفکی چلتی چلتی نعرہ اور اِس کے بعد یریحو
پہنچی۔ وہاں وہ یائے در یردن پر ختم ہوئی۔ یہی افرائیم
اور اُس کنبوںکے کی سرحدیں تھیں۔

9 اِس کے علاوہ کچھ شہر اور اُن کے گرد و نواح
کی آبادیاں افرائیم کے لئے مقرر کی گئیں جو منسّی کے
علاقے میں تھیں۔ 10 افرائیم مردوںکے میںجزرنے آباد
کنعانیوں کو نہ نکالا۔ اِس لئے اُن کی اولاد آج تک
وہاں رہتی ہے، البتہ اُسے بیگار میں کام کرنا پڑتا ہے۔

17
منسّی کا علاقہ

یوسف1 کے پہلوٹھے منسّی کی اولاد کو دو علاقے
مل گئے۔ یائے در یردن کے مشرق میں مکیر کے
گھرانے کو ِجلعاد اور بسن دیئے گئے۔ مکیر منسّی کا
پہلوٹھا اور ِجلعاد کا باپ تھا، اور اُس کی اولاد ماہر
فوجی تھی۔ اب2 قرعہ لنے ڈا سے یائے در یردن کے
مغرب میں وہ علاقہ مقرر کیا گیا جہاں منسّی کے باقی
بیٹوں کی اولاد کو آباد ہونا تھا۔ اِن کے چھ کنبے تھے
جن کے نام ابی عزر، خلق، اسری ایل، ِسکم، ِحفر اور
سمیدع تھے۔

3 ِصلاِفحاد بن ِحفر بن ِجلعاد بن مکیر بن منسّی کے
بیٹے نہیں تھے بیٹیاں۔صرفبلـکہ اُن نامکے محلاہ، نوعاہ،

ُحجلاہ، مِلکاہ اور تِرضہ تھے۔ 4 یہ خواتین اِلی عزر امام،
یشوع بن نون اور قوم کے بزرگوں پاسکے آئیں اور کہنے
لـگیں، رب” نے موسٰی کو حکم دیا تھا کہ وہ ہمیں بھی
قبائلی علاقے کا کوئی حصہ “دے۔ یشوع ربنے کا
مانحکم کر صرفنہ منسّی کی نرینہ اولاد دیزمینکو
بلـکہ اُنہیں بھی۔ نتیجے5 میں منسّی قبیلےکے کو یائے در
یردن مغربکے میں زمین دسکے حصے مل گئے اور
مشرق میں ِجلعاد اور بسن۔ مغرب6 میں صرفنہ منسّی
نرینہکی اولاد ملیزمینکوخاندانوںکے بیٹیوںبلـکہ کے
خاندانوں کو بھی۔ اِس برعکسکے مشرق میں ِجلعاد
کی صرفزمین نرینہ اولاد میں تقسیم کی گئی۔

7 منسّی کے قبیلے کے علاقے کی سرحد آشر سے
شروع ہوئی اور ِسکم کے مشرق میں واقع مِکمتاہ سے
ہو جنوبکر طرفکی چلتی ہوئی عین تّفوح کی آبادی
تک پہنچی۔ تّفوح8 کے گرد و نواح کی زمین افرائیم کی
ملـکیت تھی، لیکن منسّی کی سرحد پر کے یہ شہر منسّی
کی اپنی ملـکیت تھے۔ وہاں9 سے سرحد قاناہ ندی کے
تککنارےجنوبی اُتری۔ پھر ندی ساتھکے چلتی چلتی
وہ سمندر پر ختم ہوئی۔ ندی کے کنارےجنوبی پر کچھ
شہر افرائیم ملـکیتکی تھے اگرچہ وہ منسّی کے علاقے
میں تھے۔ لیکن10 مجموعی طور پر منسّی کا قبائلی علاقہ
قاناہ ندی کے شمال میں تھا اور افرائیم کا علاقہ اُس کے
جنوب میں۔ دونوں قبیلوں کا مغربعلاقہ میں سمندر پر
ختم ہوا۔ منسّی کے علاقے کے شمال میں آشر کا قبائلی
علاقہ تھا اور مشرق میں اِشکار کا۔

آشر11 اور اِشکار علاقوںکے ذیلدرِجکے شہر منسّی
ملـکیتکی بیت:تھے شان، اِبلیعام، دور نافتیعنی دور،
عین تعنکدور، اور مجِّدو اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں
سمیت۔ لیکن12 منسّی کا قبیلہ وہاں کے کنعانیوں کو
نکال نہ سکا بلـکہ وہ وہاں بستے رہے۔ 13 بعد میں بھی
جب اسرائیل کی طاقت بڑھ گئی تو کنعانیوں کو نکالا
نہ گیا بلـکہ اُنہیں بیگار میں کام کرنا پڑا۔

افرائیم اور منسّی مزید زمین کا تقاضا کرتے ہیں
یوسف14 کے قبیلے افرائیم اور منسّی یائے در یردن

مغربکے میں زمین پانے کے بعد یشوع پاسکے آئے
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اور کہنے ہمارےنےآپ”لـگے، لئے ڈالقرعہ زمینکر
ایکصرفکا حصہ کیوں مقرر کیا؟ ہم تو بہت یادہ ز
لوگ ہیں، دےبرکتہمیںنےربکیونکہ بڑیکر قوم
بنایا “ہے۔

15 یشوع نے جواب دیا، اگر” آپ اِتنے یادہ ز ہیں
اور آپ کے لئے افرائیم کا پہاڑی علاقہ کافی نہیں ہے تو
پھر یوں فرِزّ اور رفائیوں پہاڑیکے جائیںمیںجنگلوں اور
کاٹاُنہیں کاشتکر قابلکے بنا “لیں۔

16 یوسف کے قبیلوں نے کہا، پہاڑی” علاقہ
ہمارے لئے کافی نہیں ہے، اور میدانی علاقے میں آباد
کنعانیوں پاسکے لوہے کے رتھ ہیں، اُن پاسکے بھی
جو وادٔی یزرعیل میں ہیں اور اُن پاسکے بھی بیتجو
اورشان اُس نواحوگردکے آبادیوںکی میں ہتے “ہیں۔ر

لیکن17 یشوع نے جواب میں کہا، آپ” اِتنی بڑی
اور طاقت ور قوم ہیں آپکہ کا ایکعلاقہ ہی حصے
پر نہیںمحدود رہے گا بلـکہ18 جنگل پہاڑیکا بھیعلاقہ
ملـکیتکیآپ میں اُسگا۔آئے جنگلوںکے کاٹکو
کاشتکر قابلکے بنا لیں تو یہ تمام آپعلاقہ ہی کا ہو
گا۔ آپ باقی علاقے پر بھی قبضہ کر کے کنعانیوں کو
نکال دیں گے اگرچہ وہ طاقت ور ہیں اور اُن پاسکے
لوہے کے رتھ “ہیں۔

18
ساتباقی قبیلوں کو زمین ملتی ہے

1 کنعان پر غالب آنے کے بعد اسرائیل کی پوری
جماعت َسیلا شہر میں جمع ہوئی۔ وہاں اُنہوں نے
ملاقات کا خیمہ کھڑا کیا۔

قبیلوںساتتکاب2 یشوع3تھی۔ملینہیںزمینکو
نے اسرائیلیوں کو سمجھا کر کہا، آپ” کتنی دیر تک
ُسست رہیں تککبآپگے؟ ملـکاُس پر قبضہ نہیں
کریں گے جو رب آپ باپکے دادا کے خدا آپنے
دےکو دیا ہے؟ اب4 ہر قبیلے کے تین تین آدمیوں کو
چن لیں۔ اُنہیں ملـکمَیں کا دورہ کرنے کے لئے بھیج
دوں تاکہگا تماموہ کریں۔تیارفہرستکیعلاقوںقبائلی
اِس بعدکے واپسپاسمیرےوہ آ کر ملـک5 ساتکو
علاقوں میں تقسیم لیکنکریں۔ دھیان رکھیں جنوبکہ
میں یہوداہ کا علاقہ اور شمال میں افرائیم اور منسّی کا
علاقہ ہے۔ اُن کی متسرحدیں !چھیڑنا 6 وہ آدمی لـکھ

لیں ساتکہ قبائلینئے علاقوں کہاںکہاںسرحدیںکی
اورہیںتک پھر اِن ربمَیںپھرکریں۔پیشفہرستیںکی
مُقّدسحضورکےخداکےآپ ڈالقرعہ کر کیایکہر
زمین مقرر کروں گا۔ 7 یاد رہے کہ یوں لاو کو کوئی
علاقہ نہیں ملنا ہے۔ اُن کا حصہ یہ ہے کہ ربوہ کے
امام ہیں۔ اور جد، روبن اور منسّی کے آدھے قبیلے کو
بھی مزید نہیںکچھ ملنا ہے، رباُنہیںکیونکہ خادمکے
موسٰی سے یائے در یردن مشرقکے میں اُن کا ملحصہ
چکا “ہے۔

تب8 وہ آدمی روانہ ہونے کے لئے تیار ہوئے جنہیں
ملـک کا دورہ کرنے کے لئے چنا گیا تھا۔ یشوع نے
اُنہیں گزرسےمیںملـکپورے”دیا،حکم شہروںتمامکر
فہرستکی مکملفہرستجببنائیں۔ ہو جائے تو اُسے
پاسمیرے لے آئیں۔ پھر مَیں َسیلا ربمیں کے حضور
آپ کے لئے قرعہ ڈال دوں “گا۔ 9 آدمی چلے گئے اور
ملـکپورے میں سے گزر کر تمام شہروں فہرستکی بنا
لی۔ اُنہوں ملـکنے میںحصوںساتکو تقسیم کر کے
کتابتفصیلاتتمام کیںدرجمیں اور کتابیہ َسیلا کی
خیمہ میںگاہ یشوع دی۔دےکو 10 پھر یشوع ربنے
کے حضور قرعہ ڈال کر یہ علاقے باقی سات قبیلوں اور
اُن کے کنبوں میں تقسیم کر دیئے۔

بن یمین کا علاقہ
قرعہجب11 ڈالا گیا تو بن یمین قبیلےکے اور اُس کے

کنبوں کو پہلا حصہ مل گیا۔ اُس کی زمین یہوداہ اور
یوسف کے قبیلوں کے درمیان تھی۔ 12 اُس کی شمالی
سرحد یائے در یردن سے شروع ہوئی اور یریحو شمالکے
میں پہاڑی ڈھلان پر چڑھ کر پہاڑی علاقے میں سے
مغرب طرفکی بیتگزری۔ آون کے بیابان کو پہنچنے
پر 13 وہ لُوز یعنی بیت ایل کی طرف بڑھ کر شہر کے
جنوب میں پہاڑی ڈھلان پر چلتی چلتی آگے نکل گئی۔
وہاں سے وہ عطارات ادّار اور اُس پہاڑی تک پہنچی
جو نشیبی بیت َحورون کے جنوب میں ہے۔ 14 پھر وہ
جنوب طرفکی مُڑ کر مغربی سرحد کے طور پر یَت قِر
بعل یعنی یَت قِر یعریم کے پاس آئی جو یہوداہ کے قبیلے
کی ملـکیت تھی۔ 15 بن یمین کی جنوبی سرحد یَت قِر
یعریم کے کنارےمغربی سے شروع ہو کر نفتوح چشمہ



یشوع 18:16 242 یشوع 19:23

تک پہنچی۔ 16 پھر وہ اُس پہاڑ کے دامن پر اُتر آئی جو
وادٔی بن ہنوم مغربکے میں اور میداِن رفائیم شمالکے
میں واقع ہے۔ اِس کے بعد سرحد یبوسیوں کے شہر کے
میںجنوب گزریسے اور یوں وادٔی ہنوم کو پار کر کے
عین راجل پاسکے آئی۔ 17 پھر وہ شمال کی طرف مُڑ
کر عین شمس کے پاس سے گزری اور درۂ ادُمیم کے
مقابل شہر جلیلوت تک پہنچ کر روبن کے بیٹے بوہن
کے پتھر پاسکے اُتر آئی۔ وہاں18 سے وہ اُس ڈھلان
کے شمالی رُخ پر سے گزری جو وادٔی یردن کے مغربی
کنارے پر پھرہے۔ میںوادیوہ اُتر کر بیت19 ُحجلاہ کی
اورگزریسےڈھلانپہاڑیشمالی بحـیرۂ مُردار شمالیکے
کنارے پر ختم ہوئی، وہاں جہاں یائے در یردن اُس میں
بہتا ہے۔ یہ تھی بن یمین کی جنوبی سرحد۔ 20 اُس کی
مشرقی سرحد یائے در یردن تھی۔ یہی وہ علاقہ تھا جو
بن یمین قبیلےکے کو اُس کنبوںکے مطابقکے دیا گیا۔

ذیل21 کے شہر اِس علاقے میں شامل :تھے یریحو،
بیت ُحجلاہ، ِعمق قصیص، بیت22 عرابہ، صمریم، بیت
ایل، 23 عویم، فارہ، عُفرہ، 24 کفر العمونی، عُفنی اور
ِجبع۔ یہ کُل 12 شہر تھے۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی
آبادیاں اُس 25تھیں۔جاتیگنیساتھکے اِن علاوہکے یہ
شہر بھی :تھے ِجبعون، رامہ، بیروت، مِصفاہ،26 کفیرہ،
موضہ، 27 رقم، اِرفئیل، ترالہ، 28 ضلع، الف، یبوسیوں
کا شہر یروشلم، ِجبعہ اور یَت قِر یعریم۔ اِن شہروں کی
تعداد 14 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس
ساتھکے تھیں۔جاتیگنی یہ تمام شہر بن یمین اور اُس کے
کنبوں ملـکیتکی تھے۔

19
شمعون کا علاقہ

جب1 قرعہ ڈالا گیا تو شمعون کے قبیلے اور اُس کے
کنبوں کو دوسرا گیا۔ملحصہ اُس زمینکی یہوداہ کے
قبیلے علاقےکے اُسے2تھی۔درمیانکے یہ ملشہر :گئے
بیرسبع ،(سبع) مولادہ، 3 حصار سوعال، بالاہ،
عضم، 4 اِلتولد، بتول، حُرمہ، 5 ِصقلاج، بیت مرکبوت،
لباؤتبیت6سوسہ،حصار اور ساروحن۔ کیشہروںاِن
تعداد 13 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس

کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ 7 اِن کے علاوہ یہ چار شہر
بھی شمعون کے :تھے عین، رِمّون، عتر اور عسن۔ ہر شہر
نواحوگردکے آبادیاںکی اُس تھیں۔جاتیگنیساتھکے
8 شہروںاِن نواحوگردکے بعلاتآبادیاںتمامکی بیر یعنی
نجب کے تکرامہ اُن کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ یہ تھی
شمعون اور اُس ملـکیت۔کیکنبوںکے یہ9 اِسجگہیں
لئے یہوداہ قبیلےکے کے علاقے سے لی گئیں کہ یہوداہ
کا علاقہ اُس کے لئے بہت یادہ ز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ
شمعون کا علاقہ یہوداہ بیچکے میں ہے۔

زبولون کا علاقہ
جب10-12 قرعہ ڈالا گیا تو زبولون کے قبیلے اور اُس

تیسراکوکنبوںکے سرحدجنوبیکیاُسگیا۔ملحصہ
یُقنعام ندیکی سے شروع ہوئی اور پھر مشرق طرفکی
دباست، مرعلہ اور سارید سے ہو کر کسلوت تبور کے
تکعلاقے پہنچی۔ اِس بعدکے وہ مُڑ کر مشرقی سرحد
کے طور پر دابرت کے پاس آئی اور چڑھتی چڑھتی یفیع
پہنچی۔ 13 وہاں سے وہ مزید مشرق کی طرف بڑھتی
جاتہوئی ِحفر، عیت قاضین اور رِمّون سے ہو کر نیعہ
کے پاس آئی۔ 14 زبولون کی شمالی اور مغربی سرحد
حناتون میں سے گزرتی گزرتی وادٔی اِفتاح ایل پر ختم
ہوئی۔ 15 بارہ شہر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت
زبولون کی ملـکیت میں آئے جن میں قطات، نہلال،
ِسمرون، اِدالہ اور بیت لحم شامل تھے۔ 16 زبولون کے
قبیلے کو یہی کچھ اُس کنبوںکے مطابقکے مل گیا۔

اِشکار کا علاقہ
جب17 قرعہ ڈالا گیا تو اِشکار کے قبیلے اور اُس

کے کنبوں کو چوتھا حصہ مل گیا۔ 18 اُس کا علاقہ
یزرعیل سے لے شمالکر پھیلطرفکی گیا۔ یہ شہر اُس
میں شامل :تھے کسولوت، شونیم، 19 حفاریم، شیون،
اناخرت، 20 ربیت، قِسیون، اِبض، 21 ریمت، عین جنیم،
عین حّدہ اور بیت فصیص۔ شمال22 میں یہ سرحد تبور
پہاڑ سے شروع ہوئی اور شخصومہ اور شمسبیت سے ہو
کر یائے تکیردندر اُتر 16آئی۔ شہر اُن نواحوگردکے
کی آبادیوں سمیت اِشکار ملـکیتکی میں آئے۔ 23 اُسے
یہ پورا علاقہ اُس کنبوںکے مطابقکے مل گیا۔

آشر کا علاقہ
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جب24 قرعہ ڈالا گیا تو آشر کے قبیلے اور اُس کے

کنبوں کو پانچواں حصہ مل گیا۔ 25 اُس کے علاقے
میں یہ شہر شامل :تھے ِخلقت، حلی، بطن، اَکشاف،
26 ـِک، َل الم عمعاد اور مِسال۔ اُس کی سرحد سمندر کے
ساتھ ساتھ چلتی کرملہوئی پہاڑیکے سلسلے دامنکے
میں اورگزریسے اُترتی اُترتی پہنچی۔تکلِبناتسیحور
27 وہاں وہ مشرق میں بیت دجون کی طرف مُڑ کر
زبولون کے پہنچیتکعلاقے اور اُس کی مغربی سرحد
کے ساتھ چلتی چلتی شمال میں وادٔی اِفتاح ایل تک
پہنچی۔ آگے بڑھتی ہوئی وہ بیت ِعمق اور نعی ایل سے
ہو کر شمال کی طرف مُڑی جہاں کابول تھا۔ 28 پھر
وہ عِبرون، رحوب، حمون اور قاناہ سے ہو بڑےکر شہر
اِس29پہنچی۔تکصیدا کیرامہسرحدکیآشربعدکے
طرف مُڑ فصیلکر دار شہر صور پاسکے آئی۔ وہاں وہ
حوسہ مُڑیطرفکی اور چلتی چلتی اکزیب قریبکے
سمندر پر ختم ہوئی۔ 30 22 شہر اُن کے گرد و نواح کی
آبادیوں سمیت آشر کی ملـکیت میں آئے۔ اِن میں عُمہ،
افیق رحوباور شامل تھے۔ آشر31 کو اُس کے کنبوں
مطابقکے یہی کچھ ملا۔

نفتالی کا علاقہ
جب32 قرعہ ڈالا گیا تو نفتالی کے قبیلے اور اُس کے

کنبوں کو اُسمیںجنوب34-33گیا۔ملحصہچھٹا کی
سرحد یائے در یردن پر لقوم سے شروع ہوئی اور مغرب
کی طرف چلتی چلتی یبنئیل، ادامی نقب، ایلون ضعننیم
اور حلف سے ہو کر ازنوت تبور تک پہنچی۔ وہاں
سے وہ مغربی سرحد کی حیثیت سے حقوق کے پاس
آئی۔ نفتالی کی جنوبی سرحد زبولون کی شمالی سرحد
اور مغرب میں آشر کی مشرقی سرحد تھی۔ یائے در
یردن اور *یہوداہ اُس کی مشرقی سرحد تھی۔ 35 ذیل
کے فصیل دار شہر نفتالی کی ملـکیت میں :آئے صّدیم،
صیر، حمّت، رقّت، ِکنّرت، 36 ادامہ، رامہ، حصور،
37 قادس، اِدرعی، عین حصور، 38 اِرون، ِمجدل ایل،
یم، عناتبیتحُر بیتاور 19ایسےشمس۔ شہر تھے۔ ہر
شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں بھی اُس کے ساتھ گنی

جاتی تھیں۔ 39 نفتالی کو یہی کچھ اُس کے کنبوں کے
مطابق ملا۔

دان کا علاقہ
جب40 قرعہ ڈالا گیا تو دان کے قبیلے اور اُس کے

کنبوں کو ساتواں حصہ ملا۔ 41 اُس کے علاقے میں
یہ شہر شامل :تھے صُرعہ، اِستال، عیرشمس، 42 شعلبّین،
ایالون، اِتلاہ، ایلون،43 تِمنت، عقرون، اِلتقِہ،44 ِجبّتون،
بعلات، 45 یہود، بنی برق، جات رِمّون، 46 مے یرقون
اور رقون اُس علاقے سمیت جو یافا کے مقابل ہے۔
افسوس،47 دان کا قبیلہ اپنے اِس علاقے پر قبضہ کرنے
میں کامیاب نہ ہوا، اِس لئے اُس کے مردوں نے لشم
شہر پر حملہ کر کے اُس پر فتح پائی اور اُس کے باشندوں
تلوارکو مارسے ڈالا۔ پھر وہ وہاںخود آباد اُسہوئے۔
وقت لشم شہر کا نام دان میں تبدیل ہوا۔ دان) اُن کے
قبیلے کا باپ (تھا۔ لیکن48 یشوع کے زمانے میں دان
قبیلےکے اُسکو کنبوںکے مطابقکے مذکورہ تمام شہر
اور اُن کے گرد و نواح کی آبادیاں مل گئیں۔

یشوع کو بھی زمین ملتی ہے
ملـکپورے49 کو تقسیم کرنے کے بعد اسرائیلیوں

نے یشوع بن نون کو بھی اپنے درمیان کچھ موروثی زمین
دے دی۔ رب50 کے حکم پر اُنہوں نے اُسے افرائیم
کا شہر تِمنت سِرح دے دیا۔ یشوع نے خود اِس کی
درخواست کی تھی۔ وہاں جا کر اُس نے شہر کو از سرِ
نو تعمیر کیا اور اُس میں آباد ہوا۔

غرض51 یہ وہ تمام زمینیں ہیں جو اِلی عزر امام،
یشوع بن نون اور قبیلوں کے آبائی گھرانوں سربراہوںکے
نے َسیلا میں ملاقات کے خیمے دروازےکے پر قرعہ
ڈال کر تقسیم کی تھیں۔ یوں تقسیم کرنے کا یہ مکملکام
ہوا۔

20
پناہ کے چھ شہر

رب1 نے یشوع سے کہا، 2 اسرائیلیوں” کو حکم
پناہمطابقکےہدایاتاُنکہدے جنہیںلوچنشہرکے
مَیں تمہیں موسٰی دےمعرفتکی ہوں۔چکا 3 اِن شہروں

* 19:33-34 :یہوداہ یہاں یہوداہ مطلبکا ملـِک بسن ہو سکتا ہے جو منسّی کے علاقے میں تھا جسلیکن پر یہوداہ قبیلےکے کے مرد یائیر فتحنے
پائی تھی۔
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میں لوگوہ فرار ہو سکتے ہیں جن سے ًکوئی اتفاقا یعنی
غیرارادی طور ہلاکپر ہوا ہو۔ یہ اُنہیں مرے ہوئے
شخص کے اُن رشتے داروں سے پناہ دیں گے جو بدلہ لینا
چاہیں گے۔ 4 لازم ہے کہ شخصایسا پناہ کے شہر کے
پاس پہنچنے پر شہر دروازےکے پاسکے بیٹھے بزرگوں
کو اپنا پیشمعاملہ کرے۔ اُس باتکی سن بزرگکر
اُسے اپنے شہر داخلمیں ہونے اجازتکی دیں اور اُسے
درمیاناپنے ہنے ر لئےکے اگراب5دیں۔دےجگہ بدلہ
لینے والا اُس کے پیچھے پڑ کر وہاں پہنچے بزرگتو ملزم
کو اُس کے ہاتھ میں نہ دیں، کیونکہ موتیہ غیرارادی
طور پر اور نفرت رکھے بغیر ہوئی ہے۔ 6 وہ اُس وقت
تک شہر میں رہے تکجب مقامی عدالت معاملے کا
فیصلہ نہ کر دے۔ عدالتاگر اُسے بےگناہ دےقرار تو
وہ اُس وقت کے اماِم اعظم تکموتکی اُس شہر میں
اِسرہے۔ بعدکے اُسے اپنے اُس شہر اور گھر واپسکو
اجازتکیجانے وہسےجسہے فرار ہو کر آیا “ہے۔

اسرائیلیوں7 نے پناہ کے یہ شہر چن لئے : نفتالی کے
پہاڑی علاقے میں گلیل کا قادس، افرائیم کے پہاڑی
علاقے میں ِسکم اور یہوداہ پہاڑیکے علاقے میں یَت قِر
اربع یعنی حبرون۔ 8 یائے در یردن مشرقکے میں اُنہوں
بصرنے چنکو لیا جو یریحو سے کافی دُور میداِن مرتفع
میں ہے اور روبن کے قبیلے کی ملـکیت ہے۔ ملـِک
ِجلعاد راماتمیں جو جد قبیلےکے کا ہے اور بسن میں
جولان جو منسّی قبیلےکے کا ہے چنا گیا۔

9 یہ شہر تمام اسرائیلیوں اور اسرائیل میں ہنے ر والے
اجنبیوں لئےکے مقرر غیرارادیبھیسےجسگئے۔کئے
طور پر ہلاککوئی ہوا اُسے اِن میں پناہ لینے اجازتکی
تھی۔ اِن میں وہ تکوقتاُس بدلہ لینے والوں محفوظسے
رہتا عدالتمقامیتکجبتھا نہیںفیصلہ تھی۔دیتیکر

21
یوں لاو کے شہر اور چراگاہیں

1 پھر لاوی کے قبیلے کے آبائی گھرانوں کے سربراہ
اِلی عزر امام، یشوع بن نون اور اسرائیل کے باقی قبیلوں
آبائیکے گھرانوں سربراہوںکے پاسکے آئے اُسجو2
وقت َسیلا میں جمع تھے۔ یوں لاو نے کہا، رب” نے

موسٰی معرفتکی حکم دیا تھا کہ ہمیں بسنے کے لئے شہر
اور یوڑوں ر کو چَرانے کے لئے دیچراگاہیں “جائیں۔
3 چنانچہ اسرائیلیوں نے رب کی یہ بات مان کر اپنے
علاقوں میں سے شہر اور الـگچراگاہیں کر یوںکے لاو
دیں۔دےکو

4 قرعہ ڈالا گیا تو لاوی کے قِہاتگھرانے کو اُس
پہلامطابقکےکنبوںکے ہارونپہلےگیا۔ملحصہ کے
کنبے کو یہوداہ، شمعون اور بن یمین کے قبیلوں کے 13
شہر دیئے گئے۔ باقی5 قِہاتیوں کو دان، افرائیم اور مغربی
منسّی قبیلوںکے کے 10 شہر مل گئے۔

6 جَیرسون کے گھرانے کو اِشکار، آشر، نفتالی اور
منسّی کے قبیلوں کے 13 شہر دیئے گئے۔ یہ منسّی کا وہ
علاقہ تھا جو یائے در یردن کے مشرق میں ملـِک بسن
میں تھا۔

مِراری7 گھرانےکے اُسکو کنبوںکے مطابقکے
روبن، جد اور زبولون قبیلوںکے کے 12 شہر مل گئے۔

یوں8 اسرائیلیوں ڈالقرعہنے یوںکر لاو کو مذکورہ
شہر اور اُن نواحوگردکے دیں۔دےچراگاہیںکی ویسا
ہی ہوا ربجیسا نے موسٰی معرفتکی حکم دیا تھا۔

قِہات کے گھرانے کے شہر
قرعہ9-10 لتے لاویوقتڈا کے قِہاتگھرانے میں

سے ہارون کے کنبے کو پہلا حصہ مل گیا۔ اُسے یہوداہ
اور شمعون کے قبیلوں کے یہ شہر دیئے :گئے 11 پہلا شہر
عناقیوں کے باپ کا شہر یَت قِر اربع تھا جو یہوداہ کے
پہاڑی علاقے میں ہے جساور کا موجودہ نام حبرون
اُسہے۔ کی چراگاہیں دیبھی گئیں، لیکن12 حبرون
کے ارد گرد کی آبادیاں اور کھیت کالب بن یفُنّہ کی
ملـکیت رہے۔ ہارون13 کے کنبے کا یہ شہر پناہ کا شہر
بھی میںجستھا ہر شخصوہ پناہ لے سکتا سےجستھا
کوئی غیرارادی طور پر ہلاک ہوا تھا۔ اِس کے علاوہ
ہارون کے کنبے کو لِبناہ، 14 یتیر، اِستموع، 15 َحولون،
دبیر، عین،16 یوطہ شمسبیتاور کے بھیشہر مل گئے۔
اُسے یہوداہ اور شمعون کے قبیلوں کے کُل 9 شہر اُن
کی چراگاہوں سمیت مل گئے۔ 17-18 اِن کے علاوہ بن
یمین کے قبیلے کے چار شہر اُس کی ملـکیت میں آئے
یعنی ِجبعون، عنتوتِجبع، اور علمون۔ ہارونغرض19
کے کنبے کو 13 شہر اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔
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لاوی20 کے قبیلے کے قِہاتگھرانے کے باقی کنبوں
کو قرعہ لتے ڈا وقت افرائیم کے قبیلے کے شہر مل گئے۔
21 اِن میں افرائیم کے پہاڑی علاقے کا شہر ِسکم شامل
تھا جس میں ہر وہ شخص پناہ لے سکتا تھا جس سے
غیرارادیکوئی طور ہلاکپر ہوا تھا، پھر 22جزر، قبضیم
اور بیت َحورون۔ اِن چار شہروں کی چراگاہیں بھی مل
گئیں۔ 23-24 دان کے قبیلے نے بھی اُنہیں چار شہر اُن
کی سمیتچراگاہوں دیئے یعنی اِلتقِہ، ِجبّتون، ایالون اور
منسّی25رِمّون۔جات اُنہیںسےحصےمغربیکے دو شہر
تعنک رِمّونجاتاور اُن کی ملسمیتچراگاہوں گئے۔
قِہاتغرض26 کے باقی کنبوں کو کُل 10 شہر اُن کی
سمیتچراگاہوں ملے۔

جَیرسون کے گھرانے کے شہر
لاوی27 کے قبیلے کے گھرانے جَیرسون کو منسّی

کے مشرقی حصے کے دو شہر اُن کی چراگاہوں سمیت
دیئے :گئے میںجسجولانمیںبسنملـِک ہر شخصوہ
پناہ لے سکتا غیرارادیکوئیسےجستھا طور ہلاکپر
ہوا تھا، اور بعستراہ۔ 28-29 اِشکار کے قبیلے نے اُسے
چار شہر اُن کی سمیتچراگاہوں :دیئے قِسیون، دابرت،
یرموت اور عین جنیم۔ 30-31 اِسی طرح اُسے آشر کے
قبیلے کے بھی چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے
:گئے مِسال، ِخلقتعبدون، اور رحوب۔ نفتالی32 کے
قبیلے تیننے شہر اُن سمیتچراگاہوںکی :دیئے گلیل کا
میںجسقادس ہر شخصوہ پناہ لے سکتا سےجستھا
غیرارادیکوئی طور ہلاکپر ہوا تھا، حمّاتپھر دور اور
قرتان۔ جَیرسونغرض33 کے گھرانے کو 13 شہر اُن
کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔

مِراری کے گھرانے کے شہر
اب34-35 رہ گیا لاوی کے قبیلے کا گھرانا مِراری۔

اُسے زبولون کے قبیلے کے چار شہر اُن کی چراگاہوں
سمیت مل :گئے یُقنعام، قرتاہ، دِمنہ اور نہلال۔
اِسی36-37 طرح اُسے روبن کے قبیلے کے بھی چار شہر
اُن کی چراگاہوں سمیت مل :گئے بصر، یہض، قدیمات
اور مِفعت۔ 38-39 جد کے قبیلے نے اُسے چار شہر اُن
کی چراگاہوں سمیت :دیئے ملـِک ِجلعاد کا رامات
میںجس ہر شخصوہ پناہ لے سکتا جستھا سے کوئی

غیرارادی طور ہلاکپر ہوا تھا، پھر محنائم، حسبون اور
یعزیر۔ مِراریغرض40 کے گھرانے کو کُل 12 شہر
اُن کی سمیتچراگاہوں مل گئے۔

اسرائیل41 کے مختلف علاقوں میں جو یوں لاو کے
شہر اُن کی چراگاہوں سمیت تھے اُن کی کُل تعداد 48
تھی۔ 42 ہر شہر کے ارد گرد چراگاہیں تھیں۔

الله نے اپنا وعدہ پورا کیا
ربیوں43 اسرائیلیوںنے کو وہ دےملـکپورا دیا

جس کا وعدہ اُس نے اُن کے باپ دادا سے قَسم کھا
کر کیا تھا۔ وہ اُس پر قبضہ کر کے اُس میں ہنے ر لـگے۔
44 اور رب نے طرفچاروں امن و امان مہیا کیا جس
اُسطرح نے اُن باپکے دادا قَسمسے کھا کر وعدہ کیا
تھا۔ اُسی کی مدد سے اسرائیلی تمام دشمنوں پر غالب آئے
اسرائیلنےربوعدےاچھےجو45تھے۔ تھےکئےسے
اُن میں ایکسے بھی نامکمل نہ رہا بلـکہ سب سبکے
پورے ہو گئے۔

22
مشرقی قبیلوں کو واپسگھر جانے اجازتکی

1 پھر یشوع نے روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے
کے مردوں کو اپنے پاس بُلا کر 2 کہا، جو” بھی حکم
رب کے خادم موسٰی نے آپ کو دیا تھا اُسے آپ نے
پورا کیا۔ آپاور میرینے باتہر مانی ہے۔ آپ3 نے
کافی عرصے سے تکآج اپنے بھائیوں ترککو نہیں کیا
بلـکہ بالکل وہی کچھ کیا ہے جو رب کی مرضی تھی۔
آپرباب4 کے خدا آپنے بھائیوںکے کو موعودہ
دےملـک دیا ہے، اور وہ سلامتی کے ساتھ اُس میں
رہ رہے ہیں۔ اِس لئے اب وقت آ گیا ہے آپکہ اپنے
میںملـکاُسجائیں،چلےواپسگھر خادمکےربجو
موسٰی آپنے کو یائے در یردن کے دےپار دیا ہے۔
لیکن5 احتیاطخبردار، سے ہدایاتاُن پر چلتے رہیں جو
رب کے خادم موسٰی آپنے دےکو دیں۔ رب اپنے
خدا سے پیار کریں، اُس کی تمام راہوں پر چلیں، اُس کے
احکام مانیں، اُس کے ساتھ لپٹے رہیں، پورےاور دل و
جان اُسسے “کریں۔خدمتکی یہ6 کہہ یشوعکر نے
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اُنہیں دےبرکت کر رُخصت کر دیا، اور وہ اپنے گھر
چلے گئے۔

منسّی7 کے قبیلےآدھے کو موسٰی میںبسنملـِکسے
زمین مل گئی دوسرےتھی۔ حصے کو یشوع سے زمین
مل گئی تھی، یعنی یائے در یردن مغربکے میں جہاں
باقی قبیلے آباد تھے۔ہوئے منسّی مردوںکے رُخصتکو
وقتکرتے یشوع دےبرکتاُنہیںنے کر 8 آپ”کہا،
بڑی دولت کے ساتھ اپنے لوٹگھر رہے آپہیں۔ کو
بڑے یوڑ، ر سونا، چاندی، لوہا بہتاور ملکپڑےسے
گئے آپجبہیں۔ اپنے گھر پہنچیں گے تو غنیمتماِل
اُن کے ساتھ بانٹیں جو گھر میں رہ گئے “ہیں۔

9 پھر روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کے مرد
باقی اسرائیلیوں کو َسیلا میں چھوڑ کر ملـِک ِجلعاد کی
طرف روانہ ہوئے جو یائے در یردن کے مشرق میں
وہاںہے۔ اُن اپنےکے میںجنتھےعلاقے اُن قبیلےکے
رب اُسکے حکم مطابقکے آباد تھےہوئے جو اُس نے
موسٰی معرفتکی دیا تھا۔

مشرقی قبیلے قربان گاہ بنا لیتے ہیں
10 یہ مرد چلتے چلتے یائے در یردن کے مغرب میں

ایک جگہ پہنچے جس کا نام گلیلوت تھا۔ وہاں یعنی
ملـِک کنعان میں ہی اُنہوں نے ایک بڑی اور شاندار
قربان گاہ بنائی۔ 11 اسرائیلیوں کو خبر دی روبن،”گئی، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے نے کنعان کی
سرحد گلیلوتپر میں قربان گاہ بنا لی ہے۔ یہ قربان گاہ
یائے در یردن کے مغرب میں یعنی ہمارے ہی علاقے
میں “!ہے

تب12 اسرائیل کی پوری جماعت مشرقی قبیلوں سے
لڑنے کے لئے َسیلا میں جمع ہوئی۔ لیکن13 پہلے اُنہوں
نے اِلی عزر امام کے بیٹے فینحاس کو ملـِک ِجلعاد
کو بھیجا جہاں روبن، جد اور منسّی کا آدھا قبیلہ آباد
تھے۔ اُس14 کے ساتھ 10 آدمی یعنی ہر مغربی قبیلے کا
ایک نمائندہ تھا۔ ہر ایک اپنے آبائی گھرانے اور کنبے
کا سربراہ تھا۔ 15 ِجلعاد میں پہنچ کر اُنہوں نے مشرقی
قبیلوں باتسے کی۔ آپجماعتپوریکیرب”16 سے
پوچھتی ہے آپکہ اسرائیل کے خدا سے بےوفا کیوں
ہو اپناسےربنےآپہیں؟گئے منہ پھیر قربانیہکر گاہ
کیوں بنائی ہے؟ اِس آپسے ربنے سرکشیسے کی

ہے۔ 17 کیا یہ کافی نہیں تھا کہ ہم سے فغور کے بُت کی
پوجا کرنے کا گناہ سرزد ہوا؟ ہم تو پورےتکآج طور
پر اُس گناہ نہیںصافپاکسے ہوئے ربوقتاُسگو
کی جماعت کو وبا کی صورت میں سزا مل گئی تھی۔
18 تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دوبارہ رب سے اپنا
منہ پھیر کر دُور ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، آپاگر ربآج
سے سرکشی کریں تو کل وہ اسرائیل کی پوری جماعت
ناراضساتھکے ہو گا۔ 19 آپاگر سمجھتے ہیں آپکہ
ناپاکملـککا ہے اور آپ اِس لئے اُس میں رب کی
نہیںخدمت کر میںملـککےربپاسہمارےتوسکتے
آئیں ربجہاں سکونتکی گاہ ہے، ہماریاور زمینوں
شریکمیں ہو جائیں۔ ربلیکن سے یا ہم سرکشیسے
مت کرنا۔ رب ہمارے خدا کی قربان گاہ کے علاوہ
اپنے لئے کوئی اَور قربان گاہ نہ !بنائیں 20 کیا اسرائیل
جماعتپوریکی پر الله نازلغضبکا نہ عکنجبہوا
زارحبن میںغنیمتماِلنے چوریکچھسے کیا ربجو
کے لئے مخصوص تھا؟ اُس کے گناہ کی صرفسزا اُس
تک ہی محدود نہ رہی بلـکہ اَور ہلاکبھی “ہوئے۔

21 روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کے مردوں
نے اسرائیلی کنبوں کے سربراہوں کو جواب دیا،
22 رب” قادرِ مطلق خدا، ہاں رب قادرِ مطلق خدا
حقیقت جانتا ہے، اور اسرائیل بھی یہ بات جان !لے
نہ سرکشہم ہوئے ہیں، نہ رب سے بےوفا۔ اگر ہم
جھوٹ بولیں تو آج ہی ہمیں مار !ڈالیں 23 ہم نے یہ
قربان گاہ اِس لئے نہیں بنائی ربکہ دُورسے ہو جائیں۔
ہم اُس پر کوئی بھی قربانی چڑھانا نہیں ہتے، چا نہ بھسم
ہونے والی قربانیاں، نہ غلہ کی نذریں اور نہ ہی سلامتی
کی قربانیاں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں تو رب خود ہماری
عدالت کرے۔ میںحقیقت24 ہم یہنے قربان گاہ اِس
لئے تعمیر کی کہ ہم ڈرتے ہیں کہ مستقبل میں کسی
آپدن کی اولاد ہماری اولاد سے کہے، آپ’ ربکا
اسرائیل کے خدا کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ 25 آخر رب
ہمارےنے آپاور درمیانکے یائے یردندر سرحدکی
مقرر کی آپچنانچہہے۔ عبادتکیربکو کرنے کا
کوئی حق ‘!نہیں ایسا کرنے سے آپ کی اولاد ہماری
اولاد گی۔روکےسےکرنےخدمتکیربکو یہی26
وجہ ہمکہہے یہنے قربان گاہ بنائی، بھسم ہونے والی
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قربانیاں یا ذبح کی کوئی اَور قربانی چڑھانے کے لئے نہیں
27 بلـکہ آپ کو اور آنے والی نسلوں کو اِس بات کی
یاد دلانے کے لئے کہ ہمیں بھی رب کے خیمے میں
بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح کی قربانیاں اور سلامتی
کی قربانیاں چڑھانے کا حق ہے۔ یہ قربان ہمارےگاہ
اور آپ کے درمیان گواہ رہے ابگی۔ آپ کی اولاد
کبھی بھی ہماری اولاد سے نہیں کہہ سکے گی، آپ’
جماعتکیربکو ‘نہیں۔حاصلحقوقکے اور28 اگر
وہ وقتکسی کرےباتیہ تو ہماری اولاد کہہ سکے
گی، یہ’ قربان گاہ دیکھیں جو رب کی قربان گاہ کی
باپہمارےہے۔نقلہوبہو دادا اِسےنے بنایا لیکنتھا،
اِس لئے نہیں کہ ہم اِس پر بھسم ہونے والی قربانیاں اور
ذبح کی قربانیاں چڑھائیں بلـکہ آپ کو اور ہمیں گواہی
دینے کے لئے ہمیںکہ مل عبادتکیربکر کرنے کا
‘ہے۔حق بھیکبھیحالات29 تکیہاں نہ پہنچیں کہ
ہم رب سے سرکشی کر کے اپنا منہ اُس سے پھیر لیں۔
نہیں، ہم نے یہ قربان گاہ بھسم ہونے والی قربانیاں،
غلہ کی نذریں اور ذبح کی قربانیاں چڑھانے کے لئے نہیں
بنائی۔ ہم صرف رب اپنے خدا کی سکونت گاہ کے
منے سا قربانکی گاہ پر ہی اپنی پیشقربانیاں کرنا ہتے “ہیں۔چا

فینحاسجب30 اور جماعتاسرائیلی کنبوںکے کے
سربراہوں ِجلعادنے میں روبن، جد اور منسّی کے آدھے
قبیلے کی یہ باتیں سنیں تو وہ مطمئن ہوئے۔ فینحاس31
نے اُن سے کہا، ہماب” جانتے ہیں ربکہ آئندہ بھی
ہمارے درمیان رہے گا، کیونکہ آپ اُس سے بےوفا
نہیں آپہیں۔ہوئے اسرائیلیوںنے کیربکو سزا سے
بچا لیا “ہے۔

32 اِس کے بعد فینحاس اور باقی اسرائیلی سردار
روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کو ملـِک ِجلعاد
میں چھوڑ کر ملـِک کنعان میں لوٹ آئے۔ وہاں اُنہوں
نے سب کچھ بتایا جو ہوا تھا۔ 33 باقی اسرائیلیوں کو
یہ بات پسند آئی، اور وہ الله کی تمجید کر کے روبن اور
جد جنگسے کرنے اور اُن کا علاقہ تباہ کرنے کے
ارادے سے باز آئے۔ 34 روبن اور جد کے قبیلوں نے
نئی قربان گاہ کا نام گواہ رکھا، کیونکہ اُنہوں نے یہ”کہا، قربان ہمارےگاہ دوسرےاور قبیلوں کے درمیان
گواہ ہے ربکہ ہمارا بھی خدا “ہے۔

23
یشوع آخریکی نصیحتیں

اب1 اسرائیلی کافی دیر سے سلامتی سے ملـکاپنے
میں ہتے ر تھے، کیونکہ رب نے اُنہیں ارد گرد کے
دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھا۔ جب یشوع بہت
بوڑھا ہو گیا تھا 2 تو اُس نے اسرائیل کے تمام بزرگوں،
سرداروں، قاضیوں اور نگہبانوں کو اپنے پاس بُلا کر
مَیںاب”کہا، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ3 اپنینے آنکھوں
سے دیکھا کہ رب نے اِس علاقے کی تمام قوموں کے
ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ رب آپ کے خدا ہی نے آپ
کے لئے کی۔جنگ یاد4 رکھیں مَیںکہ مشرقنے میں
یائے در یردن سے لے کر مغرب میں سمندر تک سارا
ملـک آپ کے قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ بہت سی
قوموں پر مَیں فتحنے پائی، لیکن تکابایکچند باقی
رہ گئی ہیں۔ آپربلیکن5 کا آپخدا کے آگے آگے
چلتے ہوئے اُنہیں بھی نکال کر دےبھگا آپگا۔ اُن کی
زمینوں پر قبضہ کر لیں آپربطرحجسگے کے خدا
نے وعدہ کیا ہے۔

پوریاب6 ہمت سے باتہر پر عمل کریں جو موسٰی
کی شریعت کی کتاب میں لـکھی ہوئی ہے۔ نہ دائیں
اور نہ بائیں طرف ہٹیں۔ 7 اُن دیگر قوموں سے مترشتہ
باندھنا ملـکتکابجو میں باقی رہ گئی ہیں۔ اُن کے
بُتوں نامکے اپنی زبان پر نہ لانا، نہ اُن نامکے لے قَسمکر
کھانا۔ نہ اُن خدمتکی کرنا، نہ اُنہیں سجدہ کرنا۔ رب8
اپنے خدا کے ساتھ یوں لپٹے طرحجسرہنا تکآج لپٹے
رہے ہیں۔

رب9 نے آپ کے آگے آگے چل کر بڑی بڑی اور
طاقت ور قومیں نکال دی ہیں۔ آپتکآج کے منے سا
کوئی نہیں کھڑا رہ سکا۔ آپ10 میں ایکسے شخص
ہزار دشمنوں کو بھگا دیتا ہے، آپربکیونکہ کا خدا
آپخود کے لئے لڑتا طرحجسہے اُس نے وعدہ کیا
تھا۔ 11 چنانچہ سنجیدگی سے دھیان دیں کہ آپ رب
اپنے خدا سے پیار کریں، کیونکہ آپ کی زندگی اِسی پر
منحصر ہے۔ 12 اگر آپ اُس سے دُور ہو کر اُن دیگر
قوموں سے لپٹ جائیں جو ملـکتکاب میں باقی ہیں
اور اُن ساتھکے رشتہ باندھیں 13 آپربتو کا ًخدا یقینا
اِن قوموں آپکو کے آگے نہیںسے نکالے گا۔ اِس کے
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بجائے یہ آپ کو پھنسانے کے لئے پھندا اور جال بنیں
ًیہگے۔ آپیقینا پیٹھوںکی کے لئے اورکوڑے آنکھوں
کے لئے کانٹے بن جائیں گے۔ آخر میں آپ اُس اچھے
ملـک میں مٹسے جائیں گے آپربجو کے خدا نے
آپ دےکو دیا ہے۔

آج14 مَیں وہاں جا رہا ہوں جہاں کسی نہ کسی
دن دنیا کے شخصہر کو جانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے
پورے دل و جان جانسے لیا ہے کہ بھیجو ربوعدہ
آپ کے خدا آپنے ساتھکے کیا وہ پورا ہوا ایکہے۔
بھی ادھورا نہیں رہ گیا۔ ربطرحجسلیکن15 نے ہر
وعدہ پورا کیا طرحاُسیبالکلہے تماموہ آپآفتیں نازلپر
کرے گا جن بارےکے میں اُس نے آپ کو خبردار
کیا ہے آپاگر اُس تابعکے نہ رہیں۔ پھر آپوہ اُسکو
اچھے ملـک میں سے مٹا دے گا جو اُس نے آپ کو
دے دیا ہے۔ 16 اگر آپ اُس عہد کو توڑیں جو اُس
آپنے کے ساتھ باندھا ہے اور دیگر معبودوں کی پوجا
کر کے اُنہیں سجدہ کریں تو پھر رب کا پورا آپغضب پر
نازل ہو گا اور آپ جلد ہی اُس اچھے ملـک میں سے
مٹ جائیں گے جو اُس آپنے دےکو دیا “ہے۔

24
الله اور اسرائیل درمیانکے عہد کی تجدید

1 پھر یشوع نے اسرائیل کے تمام قبیلوں کو ِسکم شہر
میں جمع کیا۔ اُس نے اسرائیل کے بزرگوں، سرداروں،
قاضیوں اور نگہبانوں کو بُلایا، اور وہ مل کر الله کے
حاضرحضور ہوئے۔

2 پھر یشوع اسرائیلی قوم سے مخاطب ہوا۔ رب”
اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، قدیم’ زمانے میں تمہارے
باپ دادا یائے در فرات کے پار بستے اور دیگر معبودوں
کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم اور نحور کا باپ تارح بھی
وہاں آباد تھا۔ لیکن3 باپتمہارےمَیں ابراہیم وہاںکو
سے لے کر یہاں لایا اور پورےاُسے ملـِک کنعان میں
سے گزرنے دیا۔ مَیں نے بہتاُسے اولاد دی۔ مَیں نے
اُسے اسحاق دیا 4 اور اسحاق کو یعقوب اور عیسَو۔ عیسَو
مَیںکو پہاڑینے علاقہ سعیر یعقوبلیکنکیا،عطا اپنے
بیٹوں کے ساتھ مصر چلا گیا۔

بعد5 میں مَیں نے موسٰی اور ہارون کو بھیجمصر دیا
اور ملـک پر بڑی مصیبتیں نازل کر کے تمہیں وہاں سے
نکال لایا۔ 6 چلتے تمہارےچلتے باپ دادا بحرِ ُلزم ق پہنچ
گئے۔ لیکن مصری اپنے رتھوں اور گھڑسواروں سے اُن
تعاقبکا باپتمہارے7لـگے۔کرنے دادا کےمددنے
لئے رب کو پکارا، اور مَیں نے اُن کے اور مصریوں کے
درمیان اندھیرا پیدا کیا۔ مَیں سمندر اُن پر چڑھا لایا، اور وہ
اُس میں غرق ہو تمہارےگئے۔ باپ دادا نے اپنی ہی
آنکھوں سے دیکھا مَیںکہ مصریوںنے ساتھکے کیا کچھ
کیا۔
بڑےتم تکعرصے یگستان ر میں متے گھو پھرے۔

مَیںآخرکار8 تمہیںنے اُن یوں امور میںملـککے پہنچایا
جو یائے یردندر میںمشرقکے آباد تھے۔ اُنہوںگو نے
تم جنگسے لیکنکی، مَیں تمہارےاُنہیںنے ہاتھ میں
تمہارےدیا۔کر آگے چلآگے مَیںکر نیستاُنہیںنے و
نابود کر دیا، اِس لئے تم اُن ملـککے پر قبضہ کر سکے۔
موآب9 کے بادشاہ بلق بن صفور نے بھی اسرائیل کے
اِسچھیڑی۔جنگساتھ مقصد اُستحتکے بلعامنے
بن بعور کو بُلایا تاکہ وہ تم لعنتپر بھیجے۔ لیکن10 مَیں
بلعام کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھا بلـکہ وہ تمہیں
برکت دینے پر مجبور یوںہوا۔ مَیں تمہیںنے اُس ہاتھکے
محفوظسے رکھا۔

11 پھر تم یائے در یردن کو پار کر کے یریحو پاسکے
پہنچ گئے۔ اِس شہر کے باشندے اور اموری، فرِزّی،
کنعانی، ِحتّی، جرجاسی، ِحوّی اور یبوسی تمہارے
خلاف لڑتے رہے، لیکن مَیں نے تمہارےاُنہیں قبضے
میں کر دیا۔ مَیں12 تمہارےنے آگے زنبور بھیج دیئے
جنہوں نے یوں امور کے دو بادشاہوں کو ملـک سے
نکال دیا۔
یہ سب کچھ تمہاری اپنی تلوار اور کمان سے نہیں ہوا

بلـکہ میرے ہی ہاتھ سے۔ 13 مَیں نے تمہیں بیج بونے
کے لئے دیزمین جسے تیار کرنے کے لئے محنتتمہیں
نہ کرنی پڑی۔ مَیں نے تمہیں شہر دیئے جو تمہیں تعمیر
کرنے نہ پڑے۔ اُن میں رہ کر تم انگور اور زیتون کے
ایسے باغوں کا پھل کھاتے ہو جو تم نے نہیں لگائے
“۔‘تھے
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رب مانیںخوفکا وفاداریپوریاور اُسساتھکے کی
خدمت کریں۔ اُن بُتوں کو نکال پھینکیں جن کی پوجا
آپ کے باپ دادا یائے در فرات کے پار اور مصر میں
کرتے ابرہے۔ رب ہی کی خدمت !کریں لیکن15
خدمتکیرباگر آپکرنا کو بُرا لـگے تو آج ہی فیصلہ
کریں کہ کس کی خدمت کریں گے، اُن دیوتاؤں کی
جن کی پوجا آپ باپکے دادا نے یائے در فرات کے
پار کی یا یوں امور دیوتاؤںکے آپمیںملـککےجنکی
رہ رہے ہیں۔ لیکن تکجہاں میرا میرےاور خاندان
کا تعلق ربہمہے ہی خدمتکی کریں “گے۔

16 عوام نے جواب دیا، ایسا” کبھی نہ ہو کہ ہم
رب کو ترک کر کے دیگر معبودوں کی پوجا کریں۔
رب17 ہمارا خدا ہی ہمارے باپ دادا کو مصر کی
غلامی سے نکال لایا اور ہماری آنکھوں کے منے سا عظیمایسے نشان پیش کئے۔ جب ہمیں بہت قوموں میں سے
گزرنا پڑا اُسیتو نے کی۔حفاظتہماریوقتہر اور18
رب ہی ہمارےنے آگے آگے چل کر اِس ملـک میں
آباد یوں امور اور باقی قوموں کو نکال دیا۔ ہم بھی اُسی
خدمتکی کریں گے، کیونکہ وہی ہمارا خدا “!ہے

19 یہ سن کر یشوع نے کہا، ربآپ” کی خدمت
کر نہیںہی سکتے، کیونکہ قدوسوہ اور غیور خدا ہے۔
گناہوںاورسرکشیکیآپوہ گا۔کرےنہیںمعافکو
آپوہبےشک20 پر مہربانی کرتا رہا لیکنہے، آپاگر
ترککورب کر معبودوںاجنبیکے کی پوجا کریں تو وہ
آپ خلافکے ہو آپکر پر بلائیں لائے گا آپاور کو
نیست و نابود دےکر “گا۔

21 لیکن اسرائیلیوں نے اصرار کیا، جی” نہیں، ہم
کریںخدمتکیرب “!گے پھر22 یشوع آپ”کہا،نے
خود اِس کے گواہ ہیں کہ آپ نے رب کی خدمت
کرنے فیصلہکا کر لیا اُنہوں“ہے۔ جی”دیا،جوابنے
ہاں، اِسہم “!ہیںگواہکے یشوع23 نے تو”کہا، پھر
اپنے درمیان موجود بُتوں کو تباہ کر دیں اور اپنے دلوں
اسرائیلربکو کے تابعکےخدا “رکھیں۔ عوام24 نے
یشوع ربہم”کہا،سے اپنے کریںخدمتکیخدا گے
اور اُسی کی سنیں “گے۔

یشوعدناُس25 اسرائیلیوںنے لئےکے عہدسےرب
باندھا۔ وہاں ِسکم میں اُس نے اُنہیں احکام اور قواعد
دے کر 26 الله شریعتکی کتابکی میں درج کئے۔ پھر
اُس ایکنے بڑا پتھر لے کر اُسے اُس بلوط کے سائے
میں کھڑا کیا ربجو کے مقدِس پاسکے تھا۔ 27 اُس
تمامنے لوگوں سے اِس”کہا، پتھر !دیکھیںکو یہ گواہ
ہے، کیونکہ اِس سبنے کچھ سن لیا ہے ربجو نے
ہمیں بتا دیا ہے۔ اگر آپ کبھی الله کا انکار کریں تو یہ
آپ خلافکے “گا۔دےگواہی

28 پھر یشوع نے اسرائیلیوں کو فارغ کر دیا، اور ہر
ایک اپنے اپنے قبائلی علاقے میں چلا گیا۔

یشوع اور اِلی عزر کا انتقال
29 کچھ دیر کے بعد رب کا خادم یشوع بن نون فوت

ہوا۔ اُس کی عمر 110 سال تھی۔ 30 اُسے اُس کی
میںزمینموروثی دفنایا گیا، میںسِرحتِمنتیعنی جو افرائیم
پہاڑیکے علاقے جعسمیں پہاڑ شمالکے میں ہے۔

تکجب31 یشوع اور وہ بزرگ زندہ رہے جنہوں
نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا جو رب نے
اسرائیل کے لئے کیا تھا اُس تکوقت اسرائیل رب کا
وفادار رہا۔

مصر32 یوسفاسرائیلیوقتچھوڑتےکو ہڈیاںکی
اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب اُنہوں نے اُنہیں ِسکم شہر کی
اُس زمین میں دفن کر دیا یعقوبجو نے ِسکم باپکے
حمور کی اولاد سے چاندی کے َسو ِسکوں کے بدلے
خرید لی تھی۔ یہ زمین یوسف کی اولاد کی وراثت میں
آ گئی تھی۔

33 اِلی عزر بن ہارون بھی فوت ہوا۔ اُسے ِجبعہ میں
گیا۔دفنایا افرائیم پہاڑیکے علاقے یہکا اُسشہر بیٹےکے
فینحاس کو دیا گیا تھا۔
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قُضاۃ
جنوبی کنعان پر مکمل قابو نہیں پایا جاتا

1 یشوع کی موت کے بعد اسرائیلیوں نے رب سے
پوچھا، کون” سا قبیلہ پہلے نکل کر کنعانیوں پر حملہ
“کرے؟ رب2 جوابنے دیا، یہوداہ” کا قبیلہ شروع
کرے۔ مَیں نے ملـک کو اُن کے قبضے میں کر “ہے۔دیا

تب3 یہوداہ کے قبیلے نے اپنے بھائیوں شمعون کے
قبیلے سے کہا، ہمارےآئیں،” ساتھ نکلیں تاکہ ہم مل
کر کنعانیوں کو اُس علاقے نکالسے دیں جو قرعہ نے
یہوداہ کے قبیلے کے لئے مقرر کیا ہے۔ اِس کے بدلے
ہم بعد آپمیں کی مدد کریں آپجبگے اپنے علاقے
پر قبضہ کرنے کے لئے نکلیں “گے۔ چنانچہ شمعون کے
مرد یہوداہ کے ساتھ نکلے۔ جب4 یہوداہ نے دشمن پر
حملہ کیا ربتو کنعانیوںنے اور یوں فرِزّ اُسکو کے قابو
میں کر دیا۔ بزق پاسکے اُنہوں نے اُنہیں شکست دی،
گو اُن کے کُل 10,000 آدمی تھے۔

وہاں5 اُن کا ایکمقابلہ بادشاہ سے جسہوا کا نام
بزقادونی اُسجبتھا۔ نے دیکھا اورکنعانیکہ فرِزّی
ہار تو6ہیںگئے وہ فرار اسرائیلیوںلیکنہوا۔ اُسنے کا
تعاقب کر کے اُسے پکڑ لیا اور اُس کے ہاتھوں اور پیروں
کے انگوٹھوں کو کاٹ لیا۔ تب7 ادونی بزق نے مَیں”کہا، نے خود ستر بادشاہوں کے ہاتھوں اور پیروں کے
انگوٹھوں کو کٹوایا، اور اُنہیں میری میز کے گرےنیچے
ہوئے کھانے ٹکڑےردیکے جمع کرنے پڑے۔ اب
الله مجھے اِس کا دےبدلہ رہا “ہے۔ اُسے یروشلم لایا گیا
جہاں وہ مر گیا۔

8 یہوداہ کے مردوں نے یروشلم پر بھی حملہ کیا۔ اُس
پر فتح پا کر اُنہوں نے اُس باشندوںکے کو تلوار سے مار
ڈالا اور شہر کو جلا دیا۔ اِس9 کے بعد وہ آگے بڑھ کر
اُن کنعانیوں سے لڑنے لـگے جو پہاڑی علاقے، دشِت
نجب مغرباور کے پہاڑینشیبی علاقے میں ہتے ر تھے۔
اُنہوں10 نے حبرون شہر پر حملہ کیا جو پہلے یَت قِر اربع
کہلاتا تھا۔ وہاں اُنہوں نے سیسی، اخی مان اور تلمی

کی فوجوں کو شکست دی۔ 11 پھر وہ آگے دبیر کے
باشندوں سے لڑنے چلے گئے۔ دبیر کا پرانا نام یَت قِر ِسفر
تھا۔

کالب12 نے کہا، جو” یَت قِر ِسفر پر فتح پا کر قبضہ
کرے گا اُس کے ساتھ مَیں اپنی بیٹی عکسہ کا رشتہ
باندھوں “گا۔ کالب13 کے چھوٹے بھائی غُتنی ایل بن
قنز نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ کالب نے اُس کے
ساتھ اپنی بیٹی عکسہ شادیکی کر دی۔ عکسہجب14
غُتنی ایل کے ہاں جا رہی تھی تو اُس نے اُسے اُبھارا کہ
کالبوہ پانےکھیتکوئیسے کرے۔درخواستکی
اچانک وہ گدھے سے اُتر کالبگئی۔ نے پوچھا، کیا”
بات “ہے؟ 15 عکسہ نے جواب دیا، جہیز” کے لئے
مجھے ایک چیز سے نوازیں۔ آپ نے مجھے دشِت نجب
میں زمین دے دی ہے۔ اب مجھے چشمے بھی دے
“دیجئے۔ چنانچہ کالب نے اُسے اپنی ملـکیت میں سے
اوپر اور نیچے والے دےبھیچشمے دیئے۔

یہوداہجب16 کا قبیلہ کھجوروں کے شہر سے روانہ
ہوا تھا تو قینی بھی اُن کے ساتھ یہوداہ کے یگستان ر میں
آئے تھے۔ قینی) موسٰی کے ُسسر یترو کی اولاد
۔(تھے وہاں وہ دشِت نجب میں عراد شہر کے قریب
دوسرے لوگوں درمیانکے ہی آباد ہوئے۔

17 یہوداہ کا قبیلہ اپنے بھائیوں شمعون کے قبیلے کے
ساتھ آگے بڑھا۔ اُنہوں نے کنعانی شہر ِصفت پر حملہ کیا
اور اُسے الله لئےکے مخصوص مکملکےکر طور پر تباہ کر
دیا۔ اِس لئے اُس کا نام حُرمہ یعنی الله کے لئے تباہی پڑا۔
18 پھر یہوداہ کے فوجیوں نے غزہ، اسقلون اور عقرون
کے شہروں پر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت فتح
پائی۔ رب19 اُن ساتھکے تھا، اِس لئے پہاڑیوہ علاقے
پر قبضہ کر سکے۔ لیکن وہ سمندر کے ساتھ کے میدانی
علاقے میں آباد لوگوں کو نکال نہ سکے۔ وجہ یہ تھی
کہ اِن لوگوں پاسکے لوہے رتھکے تھے۔ 20 موسٰی کے
وعدے کے مطابق کالب کو حبرون شہر مل گیا۔ اُس
اُسنے میں عناقسے تینکے بیٹوں کو اُن گھرانوںکے
سمیت نکال دیا۔

21 لیکن بن یمین کا قبیلہ یروشلم کے ہنے ر والے
یبوسیوں نکالکو نہ یبوسیتکآجسکا۔ یمینیوںبنوہاں
کے ساتھ آباد ہیں۔
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شمالی کنعان پر مکمل قابو نہیں پایا جاتا
22 -23 افرائیم اور منسّی کے قبیلے بیت ایل پر قبضہ

کرنے کے لئے نکلے بیت) ایل کا پرانا نام لُوز
اُنہوںجب۔(تھا نے اپنے جاسوسوں کو شہر تفتیشکی
کرنے کے لئے بھیجا ربتو اُن کے ساتھ تھا۔ 24 اُن کے
جاسوسوں ایکملاقاتکی آدمی سے ہوئی جو شہر سے
نکل رہا تھا۔ اُنہوں نے اُس سے کہا، ہمیں” شہر میں
داخل ہونے کا راستہ دکھائیں تو آپہم پر رحم کریں
“گے۔ اُس25 اُنہیںنے اندر جانے راستہکا اوردکھایا،
اُنہوں نے اُس گھسمیں کر تمام باشندوں کو تلوار سے
مار ڈالا سوائے مذکورہ آدمی اور اُس خاندانکے کے۔
26 بعد میں وہ ِحتّیوں ملـککے میں گیا جہاں اُس نے
ایک شہر تعمیر کر اُسکے نامکا لُوز یہرکھا۔ تکآجنام
رائج ہے۔

لیکن27 منسّی نے ہر شہر باشندےکے نہ نکالے۔
بیت شان، تعنک، دور، اِبلیعام، مجِّدو اور اُن کے گرد و
نواح کی آبادیاں رہ گئیں۔ پورےکنعانی عزم کے ساتھ
اُن میں ٹکے رہے۔ 28 بعد میں جب اسرائیل کی طاقت
بڑھ گئی تو اِن کنعانیوں کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔ لیکن
اسرائیلیوں نے وقتاُس بھی ملـکاُنہیں سے نہ نکالا۔

29 اِسی طرح افرائیم کے قبیلے نے بھی جزر کے
باشندوں کو نہ نکالا، اور یہ کنعانی اُن کے درمیان رہے۔آباد

30 زبولون کے قبیلے نے بھی قطرون اور نہلال کے
باشندوں کو نہ نکالا بلـکہ یہ اُن کے درمیان آباد رہے،
البتہ اُنہیں بیگار میں کام کرنا پڑا۔

آشر31 کے قبیلے نے نہ عّکو کے باشندوں کو نکالا،
نہ صیدا، احلاب، اکزیب، حلبہ، افیق یا رحوب کے
باشندوں کو۔ 32 اِس وجہ سے آشر کے لوگ کنعانی
باشندوں درمیانکے ہنے ر لـگے۔

33 نفتالی کے قبیلے نے بیت شمس اور بیت عنات
کے باشندوں کو نہ نکالا بلـکہ وہ بھی کنعانیوں کے
درمیان ہنے ر لـگے۔ شمسبیتلیکن عناتبیتاور کے
باشندوں کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔

دان34 کے قبیلے نے میدانی علاقے پر قبضہ کرنے
کوششکی تو کی، لیکن یوں امور نے اُنہیں آنے نہ دیا
بلـکہ پہاڑی تکعلاقے محدود رکھا۔ پورےاموری35

عزم کے ساتھ حرِس پہاڑ، ایالون اور سعلبیم میں ٹکے
رہے۔ لیکن جب افرائیم اور منسّی کی طاقت بڑھ گئی
تو یوں امور کو بیگار میں کام کرنا پڑا۔

یوں36 امور درۂسرحدکی سےسلعکرلےسےعقربیم
تکپرے تھی۔

2
رب کا فرشتہ اسرائیل ملامتکو کرتا ہے

رب1 کا فرشتہ ِجلجال سے چڑھ کر بوکیم پہنچا۔
وہاں اُس اسرائیلیوںنے سے کہا، مَیں” تمہیں مصر سے
نکال کر ملـکاُس میں جسلایا کا وعدہ مَیں نے قَسم
کھا باپتمہارےکر دادا سے کیا تھا۔ مَیںوقتاُس نے
کہا کہ مَیں تمہارے ساتھ اپنا عہد کبھی نہیں توڑوں
گا۔ 2 اور مَیں نے حکم دیا، ملـکاِس’ کی قوموں کے
ساتھ عہد مت باندھنا بلـکہ اُن کی قربان گاہوں کو گرا
لیکن‘دینا۔ تم میرینے نہ سنی۔ یہ تم نے کیا کِیا؟ اِس3
لئے اب مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ مَیں تمہارےاُنہیں آگے
سے نہیں نکالوں گا۔ تمہارےوہ پہلوؤں میں کانٹے بنیں
اورگے، اُن تمہارےدیوتاکے لئے پھندا “گے۔رہیںبنے

رب4 کے فرشتے کی یہ بات سن کر اسرائیلی خوب
روئے۔ 5 یہی وجہ ہے کہ اُس جگہ کا نام بوکیم یعنی
رونے والے پڑ گیا۔ پھر اُنہوں نے ربوہاں کے حضور
پیشقربانیاں کیں۔

اسرائیل بےوفا ہو جاتا ہے
یشوع6 کے قوم رُخصتکو کرنے کے بعد ایکہر

قبیلہ اپنے علاقے پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا تھا۔
تکجب7 یشوع اور بزرگوہ زندہ رہے جنہوں نے وہ
عظیم کام دیکھے ہوئے تھے ربجو اسرائیلیوںنے کے
لئے کئے تھے اُس وقت تک اسرائیلی رب کی وفاداری
سے خدمت کرتے رہے۔ 8 پھر رب کا خادم یشوع بن
نون انتقال کر گیا۔ اُس کی عمر 110 سال تھی۔ 9 اُسے
تِمنت میںحرِس اُس کی اپنی موروثی زمین میں دفنایا گیا۔
یہ) شہر افرائیم کے پہاڑی علاقے جعسمیں پہاڑ کے
شمال میں (ہے۔

ہمجب10 عصر اسرائیلی سب مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملے تو نئی نسل اُبھر آئی جو نہ تو رب کو جانتی،
نہ اُن کاموں سے واقف تھی جو رب نے اسرائیل کے
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لئے کئے تھے۔ وقتاُس11 ایسیوہ حرکتیں کرنے لـگے
ربجو بُریکو لـگیں۔ اُنہوں بعلنے دیوتا بُتوںکے کی
پوجا کر کے رب12 اپنے باپ دادا کے خدا ترککو
کر دیا جو اُنہیں مصر سے نکال لایا تھا۔ وہ گرد و نواح
کی قوموں کے دیگر معبودوں کے لـگپیچھے گئے اور اُن
کی پوجا بھی کرنے لـگے۔ اِس سے رب کا غضب اُن
پر بھڑکا، 13 کیونکہ اُنہوں نے اُس خدمتکی چھوڑ کر
بعل دیوتا اور عستارات دیوی کی پوجا کی۔ رب14 یہ
دیکھ کر اسرائیلیوں ناراضسے ہوا اور اُنہیں ڈاکوؤں
کے حوالے کر دیا جنہوں نے اُن کا مال لُوٹا۔ اُس نے
اُنہیں ارد گرد کے دشمنوں کے ہاتھ بیچ ڈالا، اور وہ اُن
کا مقابلہ کرنے قابلکے نہ رہے۔ بھیجب15 اسرائیلی
لڑنے کے لئے نکلے تو رب کا ہاتھ اُن خلافکے تھا۔
ً نتیجتا وہ ہارتے گئے جس طرح اُس نے قَسم کھا کر
فرمایا تھا۔
جب وہ اِس طرح بڑی مصیبت میں تھے 16 تو رب

اُن کے درمیان قاضی پا بر کرتا جو اُنہیں لُوٹنے والوں کے
ہاتھ سے بچاتے۔ لیکن17 وہ اُن کی نہ سنتے بلـکہ زنا کر
کے دیگر معبودوں پیچھےکے لـگے اور اُن کی پوجا کرتے
ہتے۔ ر گو اُن باپکے احکامکےربدادا تابعکے رہے
تھے، لیکن وہ خود بڑی جلدی سے اُس راہ سے ہٹ
پرجسجاتے اُن باپکے تھے۔چلےدادا جبلیکن18
بھی دشمنوہ کے ظلم اور تلےدباؤ ہنے کرا لـگتے ربتو کو
اُن ترسپر آ جاتا، اور قاضیکسیوہ کو برپا کرتا اور اُس
کی مدد کر اُنہیںکے بچاتا۔
جتنے عرصے تک قاضی زندہ رہتا اُتنی دیر تک

ہتے۔محفوظسےہاتھکےدشمنوںاسرائیلی اُسلیکن19ر
کے مرنے پر وہ دوبارہ اپنی پرانی راہوں پر چلنے لـگتے،
بلـکہ جب وہ مُڑ کر دیگر معبودوں کی پیروی اور پوجا
کرنے لـگتے تو اُن کی باپروِش دادا کی روِش سے بھی
بُری ہوتی۔ وہ اپنی شریر حرکتوں اور ہٹ دھرم راہوں
سے باز آنے کے لئے تیار ہی نہ ہوتے۔ اِس20 لئے الله
کو اسرائیل پر بڑا غصہ آیا۔ اُس نے کہا، اِس” قوم نے
وہ عہد توڑ دیا ہے جو مَیں نے اِس باپکے دادا سے
باندھا تھا۔ یہ میری نہیں سنتی، اِس21 لئے مَیں اُن قوموں
نہیںکو نکالوں گا یشوعجو موتکی لےسے تکآجکر

ملـک میں رہ ہیں۔گئی یہ قومیں اِس میں آباد رہیں گی،
22 اور مَیں اُن سے اسرائیلیوں کو آزما کر دیکھوں گا کہ
آیا وہ باپاپنے دادا کی ربطرح کی راہ پر چلیں گے یا
“نہیں۔

ربچنانچہ23 نے اِن قوموں کو نہ یشوع حوالےکے
کیا، ًنہ فورا نکالا بلـکہ ملـکاُنہیں میں ہی ہنے ر دیا۔

3
الله اسرائیل کو کنعانی قوموں سے آزماتا ہے

رب1 نے کئی ایک قوموں کو ملـِک کنعان میں
ہنے ر دیا تاکہ اُن تمام اسرائیلیوں کو آزمائے جو خود
کنعان کی جنگوں شریکمیں نہیں ہوئے تھے۔ 2 نیز،
وہ نئی نسل جنگکو کرنا سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ
جنگ کرنے سے ناواقف تھی۔ ذیل کی قومیں کنعان
میں رہ گئی :تھیں 3 فلستی اُن کے پانچ حکمرانوں سمیت،
تمام کنعانی، صیدانی اور لبنان کے پہاڑی علاقے میں
ہنے ر والے ِحوّی جو بعل حرمون پہاڑ سے لے کر لبو
تکحمات آباد تھے۔ 4 اُن ربسے اسرائیلیوں کو آزمانا
چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میرےیہ اُن احکام
پر عمل کرتے ہیں یا نہیں جو مَیں نے موسٰی معرفتکی
اُن باپکے دادا کو دیئے تھے۔

غُتنی ایل قاضی
5 چنانچہ اسرائیلی کنعانیوں، ِحتّیوں، یوں، امور

یوں، فرِزّ یوں ِحوّ اور یبوسیوں کے درمیان ہی آباد ہو
گئے۔ یہصرفنہ6 بلـکہ وہ اِن قوموں سے اپنے بیٹے بیٹیوں
کا رشتہ باندھ کر اُن کے دیوتاؤں کی پوجا بھی کرنے
لـگے۔ اسرائیلیوں7 نے ایسی حرکتیں کیں جو رب کی
نظر میں بُری ربتھیں۔ کو بھول کر اُنہوں بعلنے دیوتا
یسیرتاور دیوی خدمتکی کی۔

ربتب8 غضبکا اُن پر نازل ہوا، اور اُس اُنہیںنے
مسوپتامیہ کوشنبادشاہکے رِسعتَیم حوالےکے دیا۔کر
اسرائیلی آٹھ سال تک کوشن کے غلام رہے۔ 9 لیکن
اُنہوںجب مددنے کے لئے رب کو پکارا تو اُس نے اُن
کے لئے ایک نجات دہندہ برپا کیا۔ کالب کے چھوٹے
بھائی غُتنی ایل بن قنز اُنہیںنے دشمن ہاتھکے سے بچایا۔
10 اُس وقت غُتنی ایل پر رب کا روح نازل ہوا، اور وہ
اسرائیل قاضیکا بن جبگیا۔ جنگوہ کرنے کے لئے
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نکلا ربتو مسوپتامیہنے بادشاہکے کوشن رِسعتَیم کو
اُس کے حوالے کر دیا، اور وہ اُس غالبپر آ گیا۔

ملـکتب11 میں چالیس تکسال امن و امان قائم
رہا۔ لیکن جب غُتنی ایل بن قنز فوت ہوا 12 تو اسرائیلی
دوبارہ وہ کچھ کرنے لـگے ربجو کی نظر میں بُرا تھا۔
اِس لئے اُس موآبنے کے بادشاہ عجلون کو اسرائیل پر
غالب آنے دیا۔ عجلون13 نے عمونیوں اور عمالیقیوں کے
ساتھ مل کر اسرائیلیوں جنگسے کی اور شکستاُنہیں
دی۔ اُس نے کھجوروں کے شہر پر قبضہ کیا، 14 اور
اسرائیل تکسال18 اُس کی غلامی میں رہا۔

اہود قاضی کی چالاکی
اسرائیلیوں15 دوبارہنے مدد کے لئے رب کو پکارا،

اور دوبارہ اُس نے اُنہیں نجات دہندہ عطا کیا یعنی بن
یمین کے قبیلے کا اہود بن جیرا جو بائیں ہاتھ سے کام
کرنے شخصاِسیتھا۔عادیکا اسرائیلیوںکو عجلوننے
بادشاہ پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ اُسے خراج کے پیسے
ادا کرے۔ 16 اہود نے اپنے لئے ایک دو دھاری تلوار
بنا لی ًجو تقریبا فٹڈیڑھ لمبی تھی۔ وقتجاتے اُس نے
اُسے اپنی کمر کے دائیں طرف باندھ کر اپنے لباس میں
چھپا لیا۔ عجلونوہجب17 کے دربار پہنچمیں گیا تو اُس
نے موآب کے بادشاہ کو خراج پیش کیا۔ عجلون بہت
موٹا آدمی تھا۔ 18 پھر اہود نے اُن آدمیوں کو رُخصت
کر دیا جنہوں اُسنے خراجساتھکے اُٹھا کر اُسے دربار
تک پہنچایا تھا۔ 19-20 اہود بھی وہاں سے روانہ ہوا،
ِجلجاللیکن بُتوںکے قریبکے وہ مُڑ عجلونکر پاسکے
واپس گیا۔
عجلون بالاخانے میں بیٹھا تھا جو یادہ ز ٹھنڈا تھا اور

اُس کے ذاتی استعمال کے لئے مخصوص تھا۔ اہود
نے اندر جا کر بادشاہ سے کہا، میری” آپ کے لئے
خفیہ خبر “ہے۔ بادشاہ نے کہا، “!خاموش” باقی تمام
حاضرین کمرے سے چلے گئے تو اہود نے کہا، جو”
پاسمیرےخبر آپ کے لئے ہے وہ الله طرفکی سے
“!ہے یہ سن کر عجلون کھڑا ہونے لگا، لیکن21 اہود
نے اُسی لمحے اپنے بائیں ہاتھ سے کمر کے دائیں طرف
بندھی ہوئی تلوار کو پکڑ کر اُسے میان سے نکالا اور عجلون
کے پیٹ میں دھنسا دیا۔ 22 تلوار اِتنی دھنس گئی کہ

اُس کا بھیدستہ غائبمیںچربی ہو گیا اور اُس نوککی
ٹانگوں میں نکلی۔سے تلوار میںاُسکو چھوڑ کر اہود23
دروازوںکےکمرےنے بندکو کر لگائیکنڈیکے اور
ساتھ کمرےوالے میں نکلسے کر چلا گیا۔

تھوڑی24 دیر کے بعد بادشاہ کے نوکروں نے آ کر
دیکھا کہ دروازوں پر کنڈی لـگی ہے۔ اُنہوں ایکنے
دوسرے سے کہا، وہ” حاجت رفع کر رہے ہوں
“گے، 25 اِس لئے کچھ دیر کے لئے ٹھہرے۔ لیکن
دروازہ نہ کھلا۔ انتظار کرتے کرتے وہ تھک گئے،
لیکن بےسود، بادشاہ نے دروازہ نہ کھولا۔ آخرکار
اُنہوں نے چابی ڈھونڈ کر دروازوں کو کھول دیا اور
دیکھا مالـککہ فرشلاشکی پر پڑی ہوئی ہے۔

26 نوکروں کے جھجکنے کی وجہ سے اہود بچ نکلا
اور ِجلجال کے بُتوں سے گزر کر سعیرہ پہنچ گیا جہاں
وہ محفوظ تھا۔ 27 وہاں افرائیم کے پہاڑی علاقے میں
اُس نے پھونکنرسنگا دیا تاکہ اسرائیلی لڑنے کے لئے
جمع ہو جائیں۔ وہ اکٹھے ہوئے اور اُس کی راہنمائی
میں وادٔی یردن میں اُتر گئے۔ 28 اہود بولا، میرے”
پیچھے ہو لیں، کیونکہ الله نے آپ کے دشمن موآب کو
آپ کے حوالے کر دیا “ہے۔ چنانچہ وہ اُس کے پیچھے
پیچھے وادی میں اُتر گئے۔ پہلے اُنہوں نے یائے در یردن
کے گہرےکم مقاموں پر قبضہ کر کے کسی کو یا در
پار کرنے نہ دیا۔ 29 اُس وقت اُنہوں نے موآب کے
طاقت10,000 ور جنگاور کرنے کے قابل آدمیوں
کو مار ایکڈالا۔ بھی نہ بچا۔

اُس30 اسرائیلدن موآبنے کو زیر کر دیا، 80اور
ملـکتکسال میں امن و امان قائم رہا۔

قاضیشمجر
31 اہود کے دور کے بعد اسرائیل ایککا اور نجات

دہندہ اُبھر آیا، شمجر بن عنات۔ اُس بَیلنے آنکسکے
سے فلستیوں600 کو مار ڈالا۔

4
دبورہ نبیہ اور لشکر کا سردار برق

فوتاہودجب1 ہوا تو اسرائیلی ایسیدوبارہ حرکتیں
لـگےکرنے ربجو بُرینزدیککے تھیں۔ اِس2-3 لئے
رب نے اُنہیں کنعان کے بادشاہ یابین کے حوالے کر
دیا۔ یابین کا الحکومتدار حصور تھا، اور اُس پاسکے
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900 لوہے رتھکے تھے۔ اُس کے لشکر کا سردار سیسرا
تھا ہروستجو ہگوئیم میں رہتا تھا۔ یابین نے 20 سال
اسرائیلیوں پر بہت ظلم کیا، اِس لئے اُنہوں نے مدد کے
لئے رب کو پکارا۔

4 اُن دنوں میں دبورہ نبیہ اسرائیل قاضیکی تھی۔ اُس
کا لفیدوتشوہر تھا، 5 اور وہ دبورہ’ کے ‘کھجور کے
پاس تھیرہتی جو افرائیم پہاڑیکے علاقے میں رامہ اور
بیت ایل کے درمیان تھا۔ اِس درخت کے سائے میں
وہ اسرائیلیوں کے معاملات کے فیصلے کیا کرتی تھی۔
دبورہدنایک6 نوعمابیبنبرقنے نفتالیبرقبُلایا۔کو
قبائلیکے علاقے قادسشہرکے میں رہتا تھا۔ دبورہ نے
برق سے کہا، رب” اسرائیل کا خدا آپ کو حکم دیتا
ہے، نفتالی’ اور زبولون کے قبیلوں میں سے 10,000
مردوں کو جمع کر کے اُن کے ساتھ تبور پہاڑ پر چڑھ
!جا مَیں7 یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اُس کے
رتھوں اور فوج تیرےسمیت قریب کی قیسون ندی کے
پاس کھینچ لاؤں گا۔ وہاں مَیں اُسے تیرے ہاتھ میں
کر دوں “۔‘گا

برق8 جوابنے دیا، صرفمَیں” اِس صورت میں
جاؤں گا آپکہ بھی ساتھ آپجائیں۔ کے بغیر مَیں نہیں
جاؤں “گا۔ 9 دبورہ نے کہا، ٹھیک” ہے، مَیں ضرور
آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ لیکن صورتاِس آپمیں کو
سیسرا پر غالب آنے کی عزت حاصل نہیں ہو گی بلـکہ
ایک عورت کو۔ کیونکہ رب سیسرا ایککو عورت
کے حوالے “گا۔دےکر
برقدبورہچنانچہ برقوہاں10گئی۔قادسساتھکے

نے زبولون اور نفتالی کے قبیلوں کو اپنے پاس بُلا لیا۔
10,000 آدمی اُس کی راہنمائی میں تبور پہاڑ پر چلے
گئے۔ دبورہ بھی ساتھ گئی۔

11 اُن دنوں میں ایک قینی بنام ِحبر نے اپنا خیمہ
قادس کے قریب ایلون ضعننیم میں لگایا ہوا تھا۔ قینی
موسٰی کے سالے حوباب کی اولاد میں سے تھا۔ لیکن
دوسرےِحبر قینیوں الـگسے رہتا تھا۔

اب12 سیسرا بنبرقکہگئیدیاطلاعکو ابی نوعم
فوج لے کر پہاڑ تبور پر چڑھ گیا ہے۔ 13 یہ سن کر وہ
ہروست ہگوئیم سے روانہ ہو کر اپنے 900 رتھوں اور

باقی لشکر کے ساتھ قیسون ندی پر پہنچ گیا۔
تب14 دبورہ نے برق سے بات کی، حملہ” کے لئے

تیار ہو جائیں، کیونکہ رب نے آج ہی سیسرا کو آپ
کے قابو میں کر دیا آپربہے۔ کے آگے چلآگے رہا
“ہے۔ برقچنانچہ آدمیوں10,000اپنے ساتھکے تبور
پہاڑ سے اُتر آیا۔ اُنہوںجب15 دشمننے پر حملہ کیا ربتو
پورےکےکنعانیوںنے سمیترتھوںمیںلشکر تفریافرا
پیدا کر دی۔ سیسرا اپنے رتھ سے اُتر پیدلکر ہی فرار ہو
گیا۔

برق16 کے آدمیوں نے بھاگنے والے فوجیوں اور اُن
رتھوںکے تعاقبکا کر کے اُن ہروستکو تکہگوئیم
مارتے ایکگئے۔ بھی نہ بچا۔

سیسرا کا انجام
17 اِتنے میں سیسرا پیدل چل کر قینی آدمی ِحبر کی

بیوی یاعیل کے خیمے پاسکے بھاگ آیا تھا۔ وجہ یہ
تھی کہ حصور کے بادشاہ یابین کے ِحبر کے گھرانے
کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ یاعیل18 خیمے سے نکل
کر سیسرا سے ملنے اُسگئی۔ نے میرےآئیں”کہا، آقا،
اندر آئیں اور نہ “ڈریں۔ چنانچہ وہ اندر آ لیٹکر گیا، اور
یاعیل نے اُس پر کمبل ڈال دیا۔

19 سیسرا نے کہا، پیاسمجھے” لـگی ہے، کچھ پانی
پلا یاعیل“دو۔ دودھنے کا کھولمشکیزہ کر اُسے پلا
دیا اور اُسے دوبارہ چھپا دیا۔ 20 سیسرا درخواستنے
کی، دروازے” کھڑیمیں ہو !جاؤ اگر کوئی آئے اور
پوچھے کہ کوئیمیںخیمےکیا توہے بولو نہیں،کہ کوئی
نہیں “ہے۔

21 یہ کہہ کر سیسرا گہری نیند سو گیا، کیونکہ وہ
نہایت تھکا ہوا تھا۔ تب یاعیل نے میخ اور ہتھوڑا پکڑ
لیا اور دبے پاؤں سیسرا کے پاس جا کر میخ کو اِتنے
زور اُسسے کی ٹھونکمیںکنپٹی دیا میخکہ زمین میں
دھنس گئی اور وہ مر گیا۔

22 کچھ دیر کے بعد برق سیسرا تعاقبکے میں وہاں
یاعیلگزرا۔سے خیمے نکلسے کر اُس سے ملنے آئی اور
آئیں،”بولی، آپمَیں کو وہ آدمی آپجسےہوںدکھاتی
ڈھونڈ رہے برق“ہیں۔ اُس کے ساتھ خیمے میں داخل
ہوا تو کیا دیکھا کہ سیسرا لاشکی زمین پر پڑی ہے اور
میخ اُس کی کنپٹی میں سے گزر کر زمین میں گڑ گئی
ہے۔
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اُس23 دن الله نے کنعانی بادشاہ یابین اسرائیلیوںکو

منےکے سا زیر اِس24دیا۔کر بعدکے اُن بڑھتیطاقتکی
گئی جبکہ یابین کمزور ہوتا گیا اور آخرکار اسرائیلیوں کے
ہاتھوں تباہ ہو گیا۔

5
دبورہ اور برق گیتکا

فتح1 دنکے دبورہ برقنے بن ابی نوعم کے ساتھ یہ
گیت گایا،

الله”2 ستائشکی !ہو اسرائیلکیونکہ سرداروںکے
نے راہنمائی کی، اور عوام نکلنے کے لئے تیار ہوئے۔

اے3 بادشاہو، !سنو اے حکمرانو، میری بات پر
توجہ !دو مَیں رب کی تمجید میں گیت گاؤں گی، رب
اسرائیل کے خدا مدحکی سرائی کروں گی۔

اے4 رب، جب تُو سعیر سے نکل آیا اور ادوم کے
کھلے میدان سے روانہ ہوا تو زمین کانپ اُٹھی اور آسمان
سے پانی ٹپکنے لگا، بادلوں بارشسے برسنے لـگی۔

5 ِ کوہ سینا ربکے کے حضور پہاڑ ہلنے لـگے، رب
اسرائیل کے خدا کے منے سا وہ کپکپانے لـگے۔

6 شمجر بن عنات اور یاعیل کے دنوں میں سفر کے
پکے اور سیدھے راستے خالی رہے اور مسافر اُن ہٹسے
بلکر کھاتے ہوئے چھوٹے راستوںچھوٹے پر چل کر
اپنی تکمنزل پہنچتے تھے۔

دیہات7 کی زندگی ُسونی ہو گئی۔ گاؤں میں رہنا
مشکل مَیں،تکجبتھا دبورہ اسرائیلجو ہوںماںکی
کھڑی نہ ہوئی۔

8 شہر کے دروازوں پر جنگ چھڑ گئی جب اُنہوں
نے نئے معبودوں کو چن لیا۔ اُس وقت اسرائیل کے
مردوں40,000 ایکپاسکے بھی ڈھال یا نیزہ نہ تھا۔

9 میرا اسرائیلدل سرداروںکے ساتھکے اورہے اُن
کے ساتھ خوشیجو جنگسے کے لئے ربنکلے۔ کی
ستائش !کرو

اے10 تم جو سفید گدھوں کپڑےپر بچھا کر اُن پر
سوار ہو، الله کی تمجید !کرو اے تم جو پیدل چل رہے
ہو، الله یفکی تعر !کرو

11 !سنو جہاں جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے وہاں
لوگ رب نجاتکے بخش کاموں کی تعریف کر رہے

ہیں، اُن نجات بخش کاموں کی جو اُس نے اسرائیل
کے دیہاتیوں کی خاطر ربتبکئے۔ لوگکے شہر کے
دروازوں پاسکے اُتر آئے۔

اے12 دبورہ، اُٹھیں، !اُٹھیں اُٹھیں، ہاں اُٹھیں اور
نوعمابیاے!جائیںہوکھڑےبرق،اے!گائیںگیت
کے بیٹے، اپنے قیدیوں کو باندھ کر !جائیںلے

13 پھر بچے ہوئے پہاڑیفوجی علاقے سے اُتر کر قوم
کے شرفا پاسکے کیربآئے، قوم سورماؤں ساتھکے
پاسمیرے اُتر آئی۔

14 افرائیم جسسے کی جڑیں عمالیق میں ہیں وہ اُتر
آئے، اور بن یمین کے مرد اُن کے پیچھے ہو لئے۔ مکیر
حکمرانسے اور زبولون سے سپہ سالار اُتر آئے۔

15 اِشکار کے رئیس بھی دبورہ کے ساتھ تھے، اور
اُس برقفوجیکے پیچھےکے ہو میںوادیکر دوڑ آئے۔
لیکن روبن کا قبیلہ اپنے علاقے میں رہ سوچکر بچار میں
اُلجھا رہا۔

16 تُو کیوں اپنے ین زِ کے دو بوروں کے درمیان بیٹھا
رہا؟ کیا گلوں کے درمیان چرواہوں کی بانسریوں کی
آوازیں سننے کے لئے؟ روبن کا قبیلہ اپنے علاقے میں رہ
کر سوچ بچار میں اُلجھا رہا۔

17 ِجلعاد کے گھرانے یائے در یردن کے مشرق
میں ٹھہرے رہے۔ اور دان کا قبیلہ، وہ کیوں بحری
جہازوں پاسکے رہا؟ آشر کا قبیلہ بھی ساحل پر بیٹھا
رہا، وہ آرام سے اپنی بندرگاہوں پاسکے ٹھہرا رہا،

زبولونجبکہ18 نفتالیاور جاناپنی میداِنکرکھیلپر
جنگ میں آ گئے۔

19 بادشاہ آئے اور لڑے، کنعان کے بادشاہ مجِّدو
ندی پر تعنک پاسکے اسرائیل سے لڑے۔ لیکن وہاں
سے چاندیوہ کا لُوٹا ہوا واپسمال نہ لائے۔

20 آسمان سے ستاروں نے سیسرا پر حملہ کیا، اپنی
آسمانی راہوں کو چھوڑ کر وہ اُس سے اور اُس کی قوم
سے لڑنے آئے۔

21 قیسون ندی اُنہیں اُڑا لے گئی، وہ ندی جو قدیم
زمانے سے بہتی ہے۔ اے میری جان، مضبوطی سے
آگے چلتی !جا
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22 اُس وقت ٹاپوں کا بڑا شور سنائی دیا۔ دشمن کے

سرپٹگھوڑےزبردست دوڑ رہے تھے۔
کےرب23 فرشتے نے کہا، میروز’ شہر لعنتپر کرو،

اُس کے باشندوں پر خوب لعنت !کرو کیونکہ وہ رب
کی مدد کرنے نہ آئے، وہ سورماؤں کے خلاف رب
کی مدد کرنے نہ ‘آئے۔

24 ِحبر قینی کی مبارکبیوی !ہے خیموں میں ہنے ر
والی عورتوں میں سے سبوہ مبارکسے !ہے

سیسراجب25 پانینے مانگا تو یاعیل اُسےنے دودھ
پلایا۔ شاندار پیالے میں لسی ڈال کر وہ اُسے اُس کے
پاس لائی۔

26 لیکن پھر اُس نے اپنے ہاتھ سے میخ اور اپنے
ہنے د ہاتھ سے مزدوروں کا ہتھوڑا پکڑ کر سیسرا کا سر
پھوڑ دیا، اُس ٹکڑےٹکڑےکھوپڑیکی کر کے اُس کی
کنپٹی کو چھید دیا۔

اُس27 پاؤںکے میں تڑپوہ اُٹھا۔ وہ گر کر وہیں پڑا
رہا۔ ہاں، وہ اُس پاؤںکے میں گر ہلاککر ہوا۔

28 سیسرا کی ماں نے کھڑکی میں سے جھانکا اور
دریچے میں سے دیکھتی دیکھتی روتی رہی، اُس’ کے
رتھ کے پہنچنے میں اِتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ رتھوں
کی تکابآواز کیوں سنائی دےنہیں ‘رہی؟

اُس29 دانشکی مند خواتین اُسے تسلی دیتی ہیں اور
وہ خود اُن باتکی دہراتی ہے، 30 وہ’ لُوٹا ہوا آپسمال
بانٹمیں ہوںرہے گے۔ ہر مرد کے لئے ایک دو لڑکیاں
اور سیسرا لئےکے رنگ لباسدار گا۔ہو ہاں، رنگوہ
لباسدار اور میری گردن کو سجانے کے لئے نفیسدو
رنگ کپڑےدار لا رہے ہوں ‘گے۔

31 اے رب، تیرے تمام دشمن سیسرا کی طرح
ہلاک ہو !جائیں لیکن جو تجھ سے پیار کرتے ہیں
وہ پورے زور سے طلوع ہونے والے سورج کی مانند
“ہوں۔
برق کی اِس فتح کے بعد اسرائیل میں سال40 امن و

امان قائم رہا۔
6

مِدیانی اسرائیلیوں کو دباتے ہیں

1 پھر اسرائیلی دوبارہ وہ کچھ لـگےکرنے ربجو کو
بُرا لگا، اور اُس نے اُنہیں سات تکسال مِدیانیوں کے
حوالے کر دیا۔ مِدیانیوں2 کا دباؤ اِتنا یادہ ز بڑھ گیا کہ
اسرائیلیوں نے اُن سے پناہ لینے کے لئے پہاڑی علاقے میں
شگاف، غار اور گڑھیاں بنا لیں۔ 3 کیونکہ جب بھی وہ
اپنی فصلیں لگاتے تو مِدیانی، عمالیقی اور مشرق کے دیگر
فوجی اُن پر حملہ کر کے ملـک4 کو گھیر لیتے اور فصلوں
کو غزہ تکشہر تباہ کرتے۔ وہ کھانے والی بھیکوئی
چیز نہیں چھوڑتے تھے، نہ کوئی بھیڑ، نہ کوئی بَیل، اور
نہ کوئی گدھا۔ 5 جباور وہ اپنے مویشیوں اور خیموں
کے ساتھ پہنچتے تو ٹڈیوں کے دَلوں کی مانند تھے۔ اِتنے
مرد اونٹاور تھے کہ اُن کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ یوں وہ
ملـک پر چڑھ آتے تھے تاکہ اُسے تباہ کریں۔ 6 اسرائیلی
مِدیان کے سبب سے اِتنے پست حال ہوئے کہ آخرکار
مدد کے لئے رب کو پکارنے لـگے۔

تب7-8 اُس نے اُن ایکمیں نبی بھیج جسدیا نے
کہا، اسرائیلرب” کا خدا فرماتا ہے مَیںکہ ہی تمہیں
مصر کی غلامی نکالسے لایا۔ مَیں9 تمہیںنے مصر کے
ہاتھ سے اور اُن تمام ظالموں ہاتھکے سے بچا لیا جو تمہیں
دبا رہے تھے۔ مَیں تمہارےاُنہیں آگے آگے نکالتا گیا اور
اُن دی۔دےتمہیںزمینکی مَیںوقتاُس10 تمہیںنے
بتایا، ربمَیں’ تمہارا یوںجنہوں۔خدا امور ملـککے
میں تم رہ رہے ہو اُن کے دیوتاؤں متخوفکا ‘ماننا۔
لیکن تم میرینے نہ “سنی۔

جدعونرب کو بُلاتا ہے
ایک11 دن رب کا فرشتہ آیا اور عُفرہ میں بلوط

کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ یہ درخت
ابی عزر کے خاندان ایککے آدمی کا تھا جس کا نام
یوآس تھا۔ وہاں انگور رسکا لنے نکا حوضکا تھا، اور
اُس یوآسمیں کا بیٹا چھپجدعون کر گندم جھاڑ رہا
حوضتھا، میں اِس لئے کہ گندم مِدیانیوں محفوظسے
رہے۔ رب12 کا فرشتہ جدعون پر ظاہر ہوا اور زبردستاے”کہا، تیرےربسورمے، ساتھ “!ہے

13 جدعون نے جواب دیا، نہیں” جناب، اگر رب
ہمارے ساتھ ہو تو یہ سب ہمارےکچھ ساتھ کیوں ہو
رہا ہے؟ اُس کے وہ تمام معجزے آج کہاں نظر آتے
ہیں جن بارےکے میں ہمارے باپ دادا ہمیں بتاتے
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رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں کہتے تھے ربکہ ہمیں مصر سے
نکال لایا؟ نہیں، ابجناب۔ ایسا نہیں نےربابہے۔
ترکہمیں کر مِدیانکے کے حوالے کر دیا “ہے۔

رب14 نے اُس کی طرف مُڑ کر کہا، اپنی” اِس
طاقت میں جا اور اسرائیل کو مِدیان کے ہاتھ سے بچا۔
مَیں ہی تجھے بھیج رہا “ہوں۔

لیکن15 جدعون اعتراضنے کیا، اے” رب، مَیں
اسرائیل کو کس طرح بچاؤں؟ میرا خاندان منسّی کے
قبیلے سبکا سے کمزور خاندان ہے، اور مَیں باپاپنے
کے گھر سبمیں سے چھوٹا “ہوں۔

رب16 جوابنے دیا، مَیں” تیرے ساتھ ہوں گا،
اور تُو مِدیانیوں کو مارےیوں گا ایکجیسے ہی آدمی
“کو۔

تب17 جدعون نے کہا، اگر” مجھ تیرےپر کرم کی
نظر ہو تو مجھے الٰہیکوئی نشان دکھا ثابتتاکہ ہو جائے
کہ ربواقعی میرےہی باتساتھ کر رہا ہے۔ مَیں18
ابھی جا کر قربانی تیار کرتا ہوں اور پھر واپس آ کر اُسے
پیشتجھے کروں گا۔ تکوقتاُس روانہ نہ ہو “جانا۔
ٹھیک”کہا،نےرب واپسیتیریمَیںہے، انتظارکا

کر کے ہی جاؤں “گا۔
گیا۔چلاجدعون19 اُس بکرینے کا بچہ ذبح کر کے

تیار کیا پورےاور 16 کلو میدےگرام سے بےخمیری
روٹی بنائی۔ پھر گوشت کو ٹوکری میں رکھ کر اور اُس
کا الـگشوربہ برتن میں ڈال کر وہ سب ربکچھ کے
فرشتے پاسکے لایا اور اُسے بلوط کے سائے پیشمیں
کیا۔

رب20 کے فرشتے نے کہا، گوشت” بےخمیریاور
روٹی کو لے کر اِس پتھر پر رکھ دے، پھر شوربہ اُس
پر ُنڈیل ا “دے۔ جدعون نے ایسا ہی کیا۔ رب21 کے
فرشتے کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اب اُس نے لاٹھی کے
سرے سے گوشت اور بےخمیری روٹی کو چھو دیا۔
اچانک پتھر بھڑکآگسے اُٹھی خوراکاور بھسم ہو
گئی۔ ساتھ ربساتھ کا فرشتہ اوجھل ہو گیا۔

22 پھر جدعون کو یقین آیا کہ یہ ربواقعی کا فرشتہ
تھا، اور وہ بول اُٹھا، ہائے” رب قادرِ !مطلق مجھ پر
افسوس، مَیںکیونکہ فرشتےکےربنے کو برُو رُو “ہے۔دیکھا

لیکن23 رب اُس سے ہم کلام ہوا اور کہا، تیری”
سلامتی متہو۔ ڈر، تُو مرےنہیں “گا۔

جدعونوہیں24 لئےکےربنے قربان گاہ بنائی اور
اُس کا نام سلامترب’ ‘ہے رکھا۔ یہ تکآج ابی عزر
خاندانکے کے شہر عُفرہ میں موجود ہے۔

بعلجدعون کی قربان گاہ گرا دیتا ہے
اُسی25 ربرات جدعون سے ہم کلام ہوا، اپنے”

باپ کے بَیلوں میں دوسرےسے بَیل کو ساتجو سال
کا ہے چن لے۔ پھر اپنے باپ کی وہ قربان گاہ گرا
جسدے پر بعل دیوتا کو قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں،
یسیرتاور دیوی کا وہ کاٹکھمبا ڈال جو ساتھ کھڑا
ہے۔ 26 اِس کے بعد اُسی پہاڑی قلعے کی چوٹی پر رب
اپنے خدا کے لئے صحیح قربان گاہ بنا یسیرتدے۔ کے
کھمبے کی کٹی ہوئی لـکڑی اور بَیل کو اُس پر رکھ کر
مجھے بھسم ہونے والی پیشقربانی “کر۔

نوکروںدساپنےنےجدعونچنانچہ27 ساتھکو لے
کر وہ کچھ جسکیا کا ربحکم نے اُسے دیا تھا۔ لیکن
وہ اپنے خاندان اور شہر لوگوںکے سے ڈرتا تھا، اِس لئے
اُس نے یہ کام دن کے راتبجائے وقتکے کیا۔

صبح28 وقتکے جب شہر لوگکے اُٹھے تو دیکھا
بعلکہ قربانکی گاہ گئیدیڈھا دیوییسیرتاورہے
کا ساتھ والا کاٹکھمبا دیا گیا ہے۔ اِن کی ایکجگہ
نئی قربان گاہ بنائی گئی جسہے پر بَیل کو چڑھایا گیا
ہے۔ 29 اُنہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، کس”
نے یہ “کیا؟ جب وہ اِس بات کی تفتیش کرنے لـگے
تو کسی نے اُنہیں بتایا کہ جدعون یوآسبن نے یہ سب
کچھ کیا ہے۔

تب30 وہ یوآس کے گھر گئے اور تقاضا کیا، اپنے”
بیٹے کو نکالسےگھر لائیں۔ لازم کہہے وہ مر جائے،
کیونکہ اُس بعلنے کی قربان گاہ کو گرا کر ساتھ والا
یسیرت دیوی کا کھمبا کاٹبھی ڈالا “ہے۔

یوآسلیکن31 اُننے اُسجوسے منےکے کھڑےسا
تھے کہا، کیا” آپ بعل کے دفاع میں لڑنا ہتے چا ہیں؟
بھیجو بعل کے لئے لڑے گا اُسے تکصبحکل مار دیا
جائے گا۔ اگر بعل واقعی خدا ہے تو وہ خود اپنے دفاع
اُسکوئیجبلڑےمیں قربانکی گاہ کو ڈھا “دے۔
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32 جدعونچونکہ بعلنے قربانکی گاہ تھیدیگرا

اِس لئے اُس کا نام ُبعل یر یعنی بعل’ اُس ‘لڑےسے پڑ
گیا۔

جدعون الله سے نشان مانگتا ہے
کچھ33 دیر کے بعد تمام مِدیانی، عمالیقی اور دوسری

مشرقی قومیں جمع ہوئیں اور یائے در یردن کو پار کر کے
اپنے ڈیرے میداِن یزرعیل میں لگائے۔ 34 پھر رب کا
جدعونروح پر نازل ہوا۔ اُس نے پھونکنرسنگا کر ابی
عزر کے خاندان کے مردوں کو اپنے پیچھے ہو لینے کے
لئے بُلایا۔ ساتھساتھ35 اُس نے اپنے قاصدوں کو منسّی
قبیلےکے اور آشر، زبولون اور نفتالی قبیلوںکے پاسکے
بھی بھیج دیا۔ تب وہ بھی آئے اور جدعون کے مردوں
کے ساتھ مل کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

36 جدعون نے الله سے دعا کی، اگر” تُو واقعی
اسرائیل کو وعدےاپنے کے میرےمطابق یعے ذر بچانا
چاہتا ہے 37 تو مجھے یقین دلا۔ راتمَیں کو تازہ کتری
ہوئی اُون گندم ہنے گا فرشکے پر رکھ دوں گا۔ کل
صبح اُونصرفاگر پڑیاوسپر ہو اور ارد گرد کا سارا
فرش خشک ہو تو مَیں جان لوں گا کہ واقعی تُو اپنے
وعدے کے مطابق اسرائیل کو میرے یعے ذر بچائے
“گا۔

38 وہی کچھ ہوا جس کی درخواست جدعون نے
کی تھی۔ اگلے دن جب وہ صبح سویرے اُٹھا تو اُون
اوس سے تر اُسجبتھی۔ نے اُسے نچوڑا تو اِتنا پانی تھا
کہ برتن بھر گیا۔

39 پھر جدعون نے الله سے کہا، مجھ” سے غصے نہ
ہو جانا اگر مَیں تجھ ایکسے بار درخواستپھر کروں۔
مجھے ایک آخری دفعہ اُون کے یعے ذر تیری مرضی
جانچنے کی اجازت دے۔ اِس دفعہ اُون خشک رہے
اور ارد گرد فرشسارےکے پڑیاوسپر “ہو۔ اُس40
رات الله نے ایسا ہی رہیخشکاُونصرفکیا۔ جبکہ
ارد گرد فرشسارےکے پڑیاوسپر تھی۔

7
الله جدعون ساتھیوںکے چنکو لیتا ہے

سویرےصبح1 یرُبعل یعنی جدعون اپنے تمام لوگوں
کو ساتھ لے کر حرود چشمے پاسکے آیا۔ وہاں اُنہوں
نے ڈیرےاپنے لگائے۔ مِدیانیوں نے اپنی خیمہ گاہ اُن
شمالکے میں مورِہ پہاڑ دامنکے میں لگائی ہوئی تھی۔

پاستیرے”کہا،سےجدعوننےرب2 یادہ لوگز
!ہیں مَیں اِس قسم بڑےکے لشکر کو مِدیانیوں پر فتح
نہیں دوں گا، ورنہ میرےاسرائیلی منے سا ڈینگیں مار کر
کہیں گے، ہم’ نے اپنی ہی طاقت سے اپنے آپ کو
بچایا ‘!ہے 3 اِس لئے لشکرگاہ میں اعلان کر کہ جو ڈر
مارےکے پریشان ہو وہ اپنے واپسگھر چلا “جائے۔
جدعون نے یوں کیا تو 22,000 مرد واپس چلے گئے
جبکہ جدعون10,000 پاسکے رہے۔

ربلیکن4 نے دوبارہ جدعون باتسے کی، ابھی”
تک یادہ ز لوگ !ہیں اِن کے ساتھ اُتر کر چشمے کے
پاس جا۔ وہاں مَیں اُنہیں جانچ کر اُن کو مقرر کروں
گا تیرےجنہیں ساتھ جانا “ہے۔ چنانچہ5 جدعون اپنے
آدمیوں کے ساتھ چشمے پاسکے اُتر آیا۔ رب نے اُسے
حکم دیا، جو” بھی اپنا ہاتھ پانی سے بھر کر اُسے ُکتے
کی چاٹطرح لے طرفایکاُسے کھڑا دوسریکر۔
طرف اُنہیں کھڑا کر جو ٹیکگھٹنے کر پانی پیتے “ہیں۔
آدمیوں6300 نے اپنا ہاتھ پانی سے بھر کر چاٹاُسے لیا
جبکہ سبباقی پینے کے لئے جھک گئے۔

7 پھر رب نے جدعون سے فرمایا، مَیں” اِن 300
چاٹنے والے آدمیوں کے یعے ذر اسرائیل کو بچا کر
مِدیانیوں تیرےکو حوالے دوںکر گا۔ باقی تمام مردوں
اپنےسبوہکر۔فارغکو اپنے “جائیں۔چلےواپسگھر
8 چنانچہ جدعون نے باقی تمام آدمیوں کو فارغ کر دیا۔
صرف مقررہ 300 مرد رہ گئے۔ اب یہ دوسروں کی
خوراک اور نرسنگے پاساپنے رکھ جنگکر کے لئے
تیار ہوئے۔ اُس وقت مِدیانی خیمہ گاہ اسرائیلیوں کے
نیچے وادی میں تھی۔

مِدیانیوں پر جدعون فتحکی
راتجب9 ہوئی ربتو جدعون سے ہم کلام ہوا،

اُٹھ،” مِدیانی خیمہ گاہ پاسکے اُتر کر اُس پر حملہ کر،
مَیںکیونکہ تیرےاُسے ہاتھ گا۔دوںدےمیں لیکن10
اگر تُو اِس سے ڈرتا ہے تو پہلے اپنے نوکر فُوراہ کے ساتھ
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اُتر کر 11 وہ باتیں سن لے وہاںجو لوگکے کہہ رہے
تبہیں۔ اُن پر حملہ کرنے جرأتکی بڑھ جائے “گی۔
جدعون فُوراہ کے ساتھ خیمہ گاہ کنارےکے کے

پاس اُتر آیا۔ مِدیانی،12 عمالیقی مشرقاور دیگرکے فوجی
ٹڈیوں کے دَل کی طرح وادی میں پھیلے ہوئے تھے۔
اُن کے اونٹ ساحل کی ریت کی طرح بےشمار تھے۔
13 جدعون دبے پاؤں دشمن کے اِتنے قریب پہنچ گیا
کہ اُن کی باتیں سن سکتا تھا۔ عین اُس ایکوقت فوجی
دوسرے کو اپنا خواب سنا رہا تھا، مَیں” نے خواب
میں دیکھا کہ َجو کی بڑی روٹی لُڑھکتی لُڑھکتی ہماری
خیمہ گاہ میں اُتر آئی۔ یہاں وہ اِتنی شدت سے خیمے
سے ٹکرا گئی کہ خیمہ ُلٹ ا کر زمین بوس ہو “گیا۔
دوسرے14 جوابنے دیا، اِس” کا صرف یہ مطلب
ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی مرد جدعون یوآسبن کی تلوار
غالب آئے !گی الله اُسے مِدیانیوں اور پوری لشکرگاہ پر
دےفتح “گا۔

خواب15 اور اُس کی تعبیر سن کر جدعون نے الله
کو سجدہ کیا۔ پھر اُس نے اسرائیلی خیمہ گاہ واپسمیں
آ کر اعلان کیا، !اُٹھیں” رب نے مِدیانی لشکرگاہ کو
تمہارے حوالے کر دیا “ہے۔ 16 اُس نے اپنے 300
مردوں کو َسو َسو کے تین گروہوں میں تقسیم کر کے
ہر ایک ایککو نرسنگا اور ایک دےگھڑا دیا۔ ہر
گھڑے میں مشعل تھی۔ اُس17-18 نے حکم دیا، جو”
کچھ مَیں کروں گا اُس پر غور کر کے وہی کچھ کریں۔
پوری خیمہ گاہ کو لیںگھیر اور عین وہی کریںکچھ جو
مَیں کروں مَیںجبگا۔ اپنے َسو لوگوں کے ساتھ خیمہ
گاہ کنارےکے پہنچوں گا تو ہم اپنے نرسنگوں کو بجا
دیں گے۔ یہ سنتے ہی آپ بھی یہی کچھ کریں اور ساتھ
ساتھ نعرہ لگائیں، کےرب’ لئے اور جدعون کے لئے ‘!“

19ً تقریبا راتآدھی جدعونکو اپنے َسو مردوں کے
ساتھ مِدیانی خیمہ گاہ کنارےکے پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر
پہلے پہرے دار بدل گئے تھے۔ اچانک اسرائیلیوں نے
نرسنگوںاپنے کو اوربجایا ٹکڑےٹکڑےکوگھڑوںاپنے
20ًدیا۔کر فورا َسو َسو گروہوںدودوسرےکے بھینے
ایسا ہی کیا۔ اپنے ہنے د ہاتھ میں نرسنگا اور بائیں ہاتھ
میں بھڑکتی مشعل پکڑ کر وہ نعرہ لگاتے رہے، رب”

کے لئے اور جدعون کے لئے !“ لیکن21 وہ خیمہ گاہ
داخلمیں نہ ہوئے بلـکہ وہیں اُس اردکے کھڑےگرد
دشمنرہے۔ بڑیمیں تفریافرا مچ گئی۔ چیختے چلّاتے
بھاگسب جدعون22لـگے۔کرنےکوششکیجانے
300کے آدمی اپنے نرسنگے بجاتے رہے ربجبکہ نے
ایسیمیںگاہخیمہ بڑ گڑ پیدا کی دوسرےایکلوگکہ
سے لڑنے لـگے۔ آخرکار پورا لشکر بیت ِسّطہ، صریرات
اور ابیل محولہ کی سرحد تک فرار ہوا جو طبّات قریبکے ہے۔

23 پھر جدعون نے نفتالی، آشر پورےاور منسّی کے
مردوں کو بُلا لیا، اور اُنہوں نے مل کر مِدیانیوں کا
تعاقب کیا۔ 24 اُس نے اپنے قاصدوں کے یعے ذر افرائیم
کے پورے پہاڑی علاقے کے باشندوں کو بھی پیغام
بھیج دیا، اُتر” آئیں اور مِدیانیوں کو بھاگ جانے سے
!روکیں بیت بارہ تک اُن تمام جگہوں پر قبضہ کر لیں
دشمنجہاں یائے در یردن کو پا پیادہ پار کر سکتا “ہے۔
افرائیمی مان گئے، 25 اور اُنہوں نے دو مِدیانی

سرداروں کو پکڑ کر اُن کے سر قلم کر دیئے۔ سرداروں
عوریبنامکے زئیباور تھے، اور اُنہیںجہاں پکڑا گیا اُن
جگہوں کے نام عوریب’ کی ‘چٹان اور زئیب’ کا انگور
لنےرسکا نکا ‘حوضوالا پڑ اِسگیا۔ بعدکے وہ دوبارہ
مِدیانیوں کا تعاقب کرنے لـگے۔ یائے در یردن کو پار
پرکرنے اُن اُنہوںاورہوئی،سےجدعونملاقاتکی نے
دونوں سرداروں سرکے اُس کے سپرد کر دیئے۔

8
ناراضافرائیم ہو جاتا ہے

لیکن1 افرائیم مردوںکے شکایتنے کی، آپ” نے
ہم سے سلوککیسا کیا؟ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بُلایا
جب مِدیان سے لڑنے “گئے؟ ایسی باتیں کرتے کرتے
اُنہوں نے جدعون کے ساتھ سخت بحث کی۔ 2 لیکن
جدعون جوابنے دیا، کیا” آپ مجھ سے کہیں یادہ ز
کامیاب نہ ہوئے؟ اور جو انگور فصل جمع کرنے کے
بعد افرائیم کے باغوں میں رہ جاتے ہیں کیا وہ میرے
چھوٹے خاندان ابی عزر پوریکی فصل سے یادہ ز نہیں
ہوتے؟ 3 الله نے تو مِدیان کے سرداروں عوریب اور
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زئیب کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اِس کی نسبت مجھ
سے کیا کامیابی حاصل ہوئی “ہے؟ یہ سن کر افرائیم کے
مردوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

ُسکات اور فنوایل جدعون کی مدد نہیں کرتے
4 جدعون اپنے 300 مردوں سمیت یائے در یردن

کو پار کر چکا تھا۔ دشمن کا تعاقب کرتے کرتے وہ
تھک گئے تھے۔ 5 اِس لئے جدعون نے قریب کے شہر
ُسکات کے باشندوں گزارشسے کی، میرے” فوجیوں
کو کچھ دےروٹی دیں۔ تھکوہ گئے ہیں، کیونکہ ہم
مِدیانی سردار زبح اور ضلمُنّع کا تعاقب کر رہے “ہیں۔
ُسکاتلیکن6 بزرگوںکے آپہم”دیا،جوابنے کے
فوجیوں کو روٹی کیوں دیں؟ کیا آپ زبح اور ضلمُنّع کو
پکڑ چکے ہیں کہ ہم ایسا “کریں؟ 7 یہ سن کر جدعون
نے کہا، جوں” ربہی اِن دو سرداروں زبح اور ضلمُنّع
میرےکو ہاتھ میں دےکر گا مَیں تم کو یگستان ر کی
کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں سے گاہ کر تباہ کر
دوں “گا۔

8 وہ آگے نکل کر فنوایل شہر پہنچ گیا۔ وہاں بھی اُس
نے روٹی مانگی، لیکن فنوایل کے باشندوں ُسکاتنے
کا جوابسا دیا۔ 9 یہ سن کر اُس نے کہا، مَیںجب”
سلامتی واپسسے آؤں گا تو تمہارا یہ بُرج گرا دوں “!گا

مِدیانیوں پر پوری فتح
اب10 زبح اور ضلمُنّع قرقور پہنچ گئے 15,000تھے۔

افراد اُن کے ساتھ رہ گئے تھے، کیونکہ مشرقی اتحادیوں
کے 1,20,000 تلواروں لیسسے ہلاکفوجی ہو گئے
مِدیانیوںنےجدعون11تھے۔ پیچھےکے چلتے خانہہوئے
بدوشوں کا وہ راستہ استعمال کیا جو نوبح اور یگبہا کے
میںمشرق یقےاِسہے۔ طر اُسسے نے اُن کی لشکرگاہ
پر اُس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے آپ محفوظکو سمجھ
رہے تھے۔ 12 دشمن میں افرا تفری پیدا ہوئی اور زبح
اور ضلمُنّع فرار ہو گئے۔ لیکن جدعون نے اُن تعاقبکا
کرتے کرتے اُنہیں پکڑ لیا۔

13 اِس کے بعد جدعون لوٹا۔ وہ ابھی حرِس کے
درہ سے اُتر رہا تھا 14 ُسکاتکہ ایککے جوان آدمی
سے ملا۔ جدعون نے اُسے پکڑ کر مجبور کیا کہ وہ شہر

کے راہنماؤں اور بزرگوں کی فہرست لـکھ کر دے۔
بزرگ77 تھے۔ 15 جدعون اُن کے پاس گیا اور دیکھو،”کہا، یہ ہیں زبح اور !ضلمُنّع تم نے اِن ہی کی وجہ
سے میرا مذاق اُڑا کر کہا تھا کہ ہم آپ کے تھکے
ہارے فوجیوں کو روٹی کیوں دیں؟ کیا آپ زبح اور
ضلمُنّع کو پکڑ چکے ہیں کہ ہم ایسا “کریں؟ 16 پھر
جدعون نے شہر کے بزرگوں کو گرفتار کر کے اُنہیں
کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں سے گاہ کر سبق
سکھایا۔ 17 پھر فنوایلوہ گیا اور وہاں بُرجکا گرا کر شہر
مردوںکے کو مار ڈالا۔

18 اِس کے بعد جدعون زبح اور ضلمُنّع سے مخاطب
اُسہوا۔ آدمیوںاُن”پوچھا،نے حُلیہکا کیسا جنہیںتھا
تم نے تبور پہاڑ پر قتل “کیا؟
اُنہوں جوابنے دیا، وہ” آپ جیسے تھے، ایکہر

لـگشہزادہ رہا “تھا۔
19 جدعون بولا، وہ” میرے سگے بھائی تھے۔ رب

حیاتکی کی قَسم، اگر تم اُن کو زندہ چھوڑتے تو مَیں
ہلاکتمہیں نہ “کرتا۔

20 پھر وہ اپنے پہلوٹھے یتر مخاطبسے ہو کر اِن”بولا،
کو مار “!ڈالو لیکن یتر اپنی تلوار میان سے لنے نکا سے
جھجکا، کیونکہ وہ ابھی بچہ تھا اور ڈرتا تھا۔ تب21 زبح
اور ضلمُنّع نے کہا، آپ” ہی ہمیں مار !دیں کیونکہ
جیسا ویسیآدمی اُس جدعون“!طاقتکی کھڑےنے
ہو کر اُنہیں تلوار سے مار ڈالا اور اُن کے اونٹوں کی
گردنوں پر لـگے تعویذ اُتار کر پاساپنے رکھے۔

جدعون کے سبب سے اسرائیل بُت پرستی میں اُلجھ
جاتا ہے

اسرائیلیوں22 نے جدعون پاسکے آ کر کہا، آپ”
مِدیانیوںہمیںنے بچاسے لیا اِسہے، لئے ہم حکومتپر
کریں، آپآپ، کے آپبعد کا بیٹا اور اُس کے آپبعد
کا “پوتا۔

23 لیکن جدعون نے جواب دیا، نہ” مَیں آپ پر
کروںحکومت گا، نہ میرا رببیٹا۔ آپہی حکومتپر
کرے گا۔ گزارشایکصرفمیری24 ہے۔ ایکہر
مجھے اپنے لُوٹے مالہوئے میں ایکایکسے دےبالی
بات“دے۔ یہ تھی کہ دشمن کے تمام افراد نے سونے
کی بالیاں پہن رکھی تھیں، کیونکہ وہ اسماعیلی تھے۔
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25 اسرائیلیوں نے کہا، ہم” خوشی سے بالی دیں

زمینچادرایک“گے۔ پر بچھا ایکہرکر ایکایکنے
بالی اُس پھینکپر دی۔ 26 سونے کی اِن بالیوں کا وزن
ً تقریبا 20 کلو گرام تھا۔ اِس کے علاوہ اسرائیلیوں نے
مختلف آویزے،کےکانتعویذ، رنگارغوانی شاہیکے
لباس اور اونٹوں کی گردنوں میں لـگی قیمتی زنجـیریں دےبھی دیں۔

اِس27 ایکنےجدعونسےسونے *افود بنا اُسےکر
اپنے آبائی شہر عُفرہ میں کھڑا کیا جہاں وہ اُس کے اور
تمام خاندان کے لئے پھندا بن گیا۔ نہ صرف یہ بلـکہ پورا
اسرائیل زنا کر کے بُت کی پوجا کرنے لگا۔

وقتاُس28 مِدیان ایسینے شکست کھائی کہ بعد
اسرائیلمیں کے لئے خطرے باعثکا نہ رہا۔ اور جتنی
دیر جدعون زندہ رہا ملـکتکسال40یعنی میں امن و
امان قائم رہا۔

جنگ29 بعدکے جدعون یوآسبن دوبارہ عُفرہ میں
ہنے ر لگا۔ 30 اُس کی بہت سی یاں بیو اور 70 بیٹے تھے۔
اُس31 ایککی داشتہ بھی تھی جو ِسکم شہر رہائشمیں
تھیپذیر ایککےجساور بیٹا پیدا بیٹےنےجدعونہوا۔
کا نام ابی ـِک مَل رکھا۔ جدعون32 عمر رسیدہ تھا جب
فوت ہوا۔ اُسے ابی یوں عزر کے شہر عُفرہ میں اُس کے
یوآسباپ کی قبر میں دفنایا گیا۔

جدعون33 کے مرتے ہی اسرائیلی دوبارہ زنا کر کے
بعل بُتوںکے کی پوجا کرنے لـگے۔ وہ بریتبعل کو اپنا
خاص دیوتا بنا کر رب34 اپنے خدا کو بھول جسگئے
نے اُنہیں ارد گرد کے دشمنوں سے بچا لیا تھا۔ اُنہوں35
یرُبعلنے یعنی جدعون خاندانکے کو بھی اُس احسان
کے لئے کوئی مہربانی نہ دکھائی جدعونجو نے اُن پر تھا۔کیا

9
ـِکابی مَل بادشاہ بن جاتا ہے

ایک1 دن یرُبعل یعنی جدعون کا بیٹا ـِکابی مَل اپنے
ماموؤں اور ماں کے باقی رشتے داروں سے ملنے کے لئے
ِسکم گیا۔ اُس نے اُن سے کہا، 2 ِسکم” شہر کے تمام
باشندوں سے پوچھیں، کیا آپ اپنے آپ پر جدعون کے

70 بیٹوں کی حکومت یادہ ز پسند کریں گے یا ایک
ہی شخص کی؟ یاد رہے کہ مَیں آپ کا خونی رشتے
دار “!ہوں 3 ابی ـِک مَل کے ماموؤں نے ِسکم کے تمام
باشندوں منےکے سا باتیںیہ دہرائیں۔ ِسکم لوگوںکے نے
سوچا، ـِکابی” مَل ہمارا بھائی “ہے اِس لئے وہ اُس کے
پیچھے لـگ گئے۔ 4 اُنہوں نے اُسے بعل بریت دیوتا کے
مندر چاندیسے کے ِسکے70 دےبھی دیئے۔
اِن پیسوں سے ـِکابی مَل نے اپنے ارد گرد آوارہ اور

بدمعاش آدمیوں کا گروہ جمع کیا۔ اُنہیں5 اپنے ساتھ لے
کر وہ عُفرہ پہنچا باپجہاں کا خاندان رہتا تھا۔ وہاں
اُس نے اپنے تمام بھائیوں یعنی جدعون بیٹوں70کے کو
ایک ہی پتھر پر قتل کر صرفدیا۔ یوتام جو جدعون کا
سب سے چھوٹا بیٹا تھا کہیں چھپ کر بچ نکلا۔ 6 اِس
کے بعد ِسکم اور بیت مِلّو کے تمام لوگ اُس بلوط کے
سائے میں جمع ہوئے جو ِسکم کے ستون پاسکے تھا۔
وہاں اُنہوں نے ـِکابی مَل کو اپنا بادشاہ مقرر کیا۔

یوتام کی ـِکابی مَل اور ِسکم لعنتپر
جب7 یوتام کو اِس کی اطلاع ملی تو وہ گرزیم پہاڑ

چوٹیکی چڑھپر گیا اونچیاور آواز ِسکماے”چلّایا،سے
کے باشندو، سنیں !باتمیری سنیں آپاگر ہتے چا ہیں
کہ آپالله کی بھی سنے۔ ایک8 دن درختوں نے فیصلہ
کیا کہ ہم پر کوئی بادشاہ ہونا ہئے۔ چا وہ اُسے چننے
اور مسح کرنے کے لئے نکلے۔ پہلے اُنہوں نے زیتون
کے درخت سے بات کی، ہمارے’ بادشاہ بن ‘!جائیں
لیکن9 زیتون کے درخت جوابنے دیا، کیا’ مَیں اپنا
تیل پیدا کرنے سے باز جسآؤں کی الله اور انسان اِتنی
قدر کرتے ہیں تاکہ درختوں پر حکومت کروں؟ ہرگز
‘!نہیں 10 اِس کے بعد درختوں نے انجـیر کے درخت
باتسے کی، ہمارےآئیں،’ بادشاہ بن ‘!جائیں لیکن11
انجـیر درختکے جوابنے دیا، کیا’ مَیں اپنا میٹھا اور
اچھا پھل لانے سے باز آؤں تاکہ درختوں پر حکومت
کروں؟ ہرگز ‘!نہیں 12 پھر درختوں نے انگور کی بیل
باتسے کی، ہمارےآئیں،’ بادشاہ بن ‘!جائیں لیکن13
انگور بیلکی دیا،جوابنے مَیںکیا’ رساپنا پیدا کرنے

* 8:27 :افود عام طور پر عبرانی میں افود مطلبکا اماِم اعظم بالاپوشکا تھا لیکن،(4: 28خروجدیکھئے) یہاں اِس سے مراد بُت پرستی کی
کوئی چیز ہے۔
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بازسے اللهسےجسآؤں اور خوشانسان ہو ہیںجاتے
تاکہ درختوں پر حکومت کروں؟ ہرگز ‘!نہیں 14 آخرکار
درخت جھاڑیکانٹےدار پاسکے آئے اور کہا، آئیں’
ہمارےاور بادشاہ بن ‘!جائیں جھاڑیکانٹےدار15 نے
جواب دیا، اگر’ تم واقعی مجھے مسح کر کے اپنا بادشاہ
بنانا ہتے چا ہو تو آؤ میرےاور سائے میں پناہ لو۔ اگر تم
ایسا نہیں کرنا ہتے چا تو جھاڑی آگسے نکل کر لبنان
کے دیودار درختوںکے کو بھسم “۔‘دےکر

16 یوتام نے بات جاری رکھ کر کہا، اب” مجھے
بتائیں، کیا آپ وفادارینے اور سچائی کا اظہار کیا جب
آپ نے ابی ـِک مَل کو اپنا بادشاہ بنا لیا؟ کیا آپ نے
جدعون اور اُس کے خاندان کے ساتھ سلوکاچھا کیا؟
کیا آپ نے اُس پر شکرگزاری کا وہ اظہار کیا جس کے
لائق وہ تھا؟ میرے17 باپ نے آپ کی خاطر جنگ
آپکی۔ کو مِدیانیوں سے بچانے کے لئے اُس نے اپنی
جان خطرے میں ڈال دی۔ لیکن18 آج آپ جدعون
کے گھرانے خلافکے کھڑےاُٹھ ہوئے ہیں۔ آپ
نے اُس کے 70 بیٹوں ایککو ہی پتھر پر ذبح کر کے
اُس کی لونڈی کے بیٹے ابی ـِک مَل کو ِسکم کا بادشاہ بنا
لیا ہے، اور یہ صرف اِس لئے کہ وہ آپ کا رشتے دار
ہے۔ اب19 !سنیں اگر آپ نے جدعون اور اُس کے
خاندان کے ساتھ وفاداری اور سچائی کا اظہار کیا ہے تو
پھر کرےالله ـِکابیکہ آپمَل کے لئے خوشی باعثکا
ہو آپاور اُس کے لئے۔ لیکن20 اگر ایسا نہیں تھا تو الله
کرے ـِکابیکہ مَل نکلآگسے سبآپکر بھسمکو
دےکر جو ِسکم اور بیت مِلّو میں ہتے ر !ہیں آگاور
آپ نکلسے ـِکابیکر مَل بھیکو بھسم “!دےکر یہ21
کہہ کر یوتام بھاگنے کر بیر میں پناہ لی، کیونکہ وہ
اپنے بھائی ـِکابی مَل سے ڈرتا تھا۔

ِسکم باشندےکے ـِکابی مَل خلافکے ہو ہیںجاتے
22 ابی ـِک مَل کی اسرائیل پر حکومت تین سال تک

لیکن23رہی۔ پھر الله جسدیبھیجروحبُریایکنے
نے ـِکابی مَل اور ِسکم کے باشندوں میں نااتفاقی پیدا کر
نتیجےدی۔ میں ِسکم لوگوںکے بغاوتنے کی۔ یوں24
الله نے اُسے اِس کی سزا دی کہ اُس نے اپنے بھائیوں

یعنی جدعون کے 70 بیٹوں کو قتل کیا تھا۔ ِسکم کے
باشندوں بھیکو سزا ملی، کیونکہ اُنہوں نے اِس میں ابی
ـِک مَل کی مدد کی تھی۔

25 اُس وقت ِسکم لوگکے ارد گرد کی چوٹیوں پر
چڑھ کر ـِکابی مَل تاککی میں بیٹھ گئے۔ بھیجو وہاں
سے گزرا اُسے اُنہوں لُوٹنے لیا۔ اِس بات کی خبر ابی
ـِک تکمَل پہنچ گئی۔

26 اُن دنوں ایکمیں آدمی اپنے بھائیوں ساتھکے ِسکم
جسآیا نامکا بنجعل عبد تھا۔ ِسکم لوگوںکے اُسسے
کا اچھا خاصا تعلق بن گیا، اور وہ اُس پر اعتبار کرنے
لـگے۔ 27 انگور کی پکفصل گئی لوگتھی۔ شہر سے
نکلے اور اپنے باغوں میں انگور توڑ کر اُن رسسے لنے نکا
لـگے۔ پھر اُنہوں نے اپنے دیوتا منایا۔جشنمیںمندرکے
جب وہ خوب کھا پی رہے تھے تو ابی ـِک مَل پر لعنت
کرنے لـگے۔ 28 جعل بن عبد نے کہا، ِسکم” کا ابی
ـِک مَل کے ساتھ کیا واسطہ کہ ہم اُس کے تابع رہیں؟
وہ تو صرف یرُبعل کا بیٹا ہے، جس کا نمائندہ زبول
ہے۔ اُس کی خدمت مت کرنا بلـکہ ِسکم کے بانی حمور
کے لوگوں !کی ہم ـِکابی مَل خدمتکی کیوں کریں؟
کاش29 شہر کا میرےانتظام ہاتھ میں !ہوتا پھر مَیں ابی
ـِک مَل کو جلد ہی نکال دیتا۔ مَیں اُسے چیلنج دیتا کہ
آؤ، اپنے فوجیوں کو جمع کر ہمکے سے “!لڑو

ـِکابی مَل ِسکم سے لڑتا ہے
جعل30 بن عبد باتکی سن کر ِسکم کا سردار زبول

بڑے غصے میں آ گیا۔ 31 اپنے قاصدوں معرفتکی اُس
ـِکابینے مَل اطلاعسےچپکےکو بنجعل”دی، عبد
اپنے بھائیوں کے ساتھ ِسکم آ گیا ہے جہاں وہ پورے
شہر کو آپ کے خلاف کھڑے ہو جانے کے لئے
اُکسا رہا ہے۔ اب32 ایسا کریں کہ رات کے وقت
اپنے سمیتفوجیوں اِدھر آئیں اور کھیتوں تاکمیں میں
رہیں۔ سورججبسویرےصبح33 طلوع ہو گا تو شہر
پر حملہ جعلجبکریں۔ اپنے آدمیوں کے آپساتھ کے
خلاف لڑنے آئے گا تو اُس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو
مناسبآپ سمجھتے “ہیں۔ یہ34 سن کر ـِکابی راتمَل
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وقتکے اپنے فوجیوں سمیت روانہ ہوا۔ اُس نے اُنہیں
چار گروہوں میں تقسیم کیا جو ِسکم کو گھیر تاککر
میں بیٹھ گئے۔

صبح35 وقتکے جب جعل گھر سے نکل کر شہر
دروازےکے میں کھڑا ہوا تو ابی ـِک مَل اور اُس کے
فوجی اپنی چھپنے کی جگہوں سے نکل آئے۔ 36 اُنہیں
دیکھ کر جعل نے زبول سے کہا، دیکھو،” لوگ
پہاڑوں چوٹیوںکی سے اُتر زبول“!ہیںرہے جوابنے
دیا، نہیں،” نہیں، جو آپ کو آدمی لـگ رہے ہیں وہ
پہاڑوںصرف کے “ہیں۔سائے لیکن37 جعل تسلیکو
نہ ہوئی۔ وہ دوبارہ بول اُٹھا، دیکھو،” لوگ دنیا کی
*ناف سے اُتر رہے ہیں۔ ایکاور اَور گروہ رمّالوں کے
بلوط سے ہو کر آ رہا “ہے۔ 38 پھر زبول نے اُس سے
کہا، اب” تیری بڑی بڑی باتیں کہاں رہیں؟ کیا تُو نے
نہیں کہا تھا، ـِکابی’ مَل کون ہے کہ ہم اُس کے تابع
اب‘رہیں؟ لوگیہ آ گئے جنہیں مذاقکا تُو اُڑایا۔نے
جا، شہر نکلسے کر اُن سے “!لڑ

جعلتب39 ِسکم کے مردوں کے ساتھ شہر سے نکلا
اور ـِکابی مَل سے لڑنے لگا۔ لیکن40 وہ ہار گیا، اور ابی
ـِک مَل نے شہر کے دروازے تک اُس کا تعاقب کیا۔
بھاگتے بھاگتے ِسکم کے بہت سے افراد راستے میں گر کر
ہلاک ہو گئے۔ 41 پھر ابی ـِک مَل ارُومہ چلا گیا جبکہ
زبول نے پیچھے رہ کر جعل اور اُس کے بھائیوں کو شہر
نکالسے دیا۔

دناگلے42 ِسکم لوگکے شہر نکلسے میںمیدانکر
آنا ہتے چا تھے۔ جب ابی ـِک مَل کو یہ خبر ملی 43-44 تو
اُس فوجاپنینے تینکو میںگروہوں تقسیم کیا۔ یہ گروہ
دوبارہ ِسکم کو گھیر کر گھات میں بیٹھ گئے۔ جب
لوگ شہر سے نکلے تو ابی ـِک مَل اپنے گروہ کے ساتھ
چھپنے کی جگہ سے نکل آیا اور شہر دروازےکے میں
کھڑا ہو گیا۔ باقی دو گروہ میدان میں موجود افراد پر
پڑےٹوٹ سباور ہلاککو کر دیا۔ 45 پھر ـِکابی مَل
نے شہر پر حملہ کیا۔ لوگ پورا دن لڑتے رہے، لیکن
آخرکار ـِکابی مَل نے شہر پر قبضہ کر کے تمام باشندوں
موتکو اُتارگھاٹکے اُسدیا۔ شہرنے تباہکو کیا اور

کھنڈرات پر نمک بکھیر کر اُس کی حتمی تباہی ظاہر
کر دی۔

ِسکمجب46 بُرجکے ہنےکے والوںر ملیاطلاعیہکو
تو وہ ایل بریت دیوتا کے مندر کے تہہ خانے میں چھپ
گئے۔ ـِکابیجب47 مَل کو پتا چلا تو48 وہ فوجیوںاپنے
سمیت ضلمون پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اُس نے کلہاڑی
سے شاخ کاٹ کر اپنے کندھوں پر رکھ لی اور اپنے
فوجیوں کو حکم جلدی”دیا، ایساسب!کرو “کرو۔ہی
فوجیوں49 نے بھی شاخیں کاٹیں اور پھر ـِکابی مَل کے
لـگپیچھے مندرکر اُنہوںوہاںآئے۔واپسپاسکے نے
تمام لـکڑی تہہ خانے چھتکی پر جمع کر کے اُسے جلا
دیا۔ یوں ِسکم کے بُرج ًکے تقریبا 1,000 مرد و خواتین
بھسمسب ہو گئے۔

ـِکابی مَل موتکی
50 وہاں سے ابی ـِک مَل تیبض کے خلاف بڑھ گیا۔

اُس نے شہر کا محاصرہ کر کے اُس پر قبضہ کر لیا۔
لیکن51 شہر بیچکے بُرجمضبوطایکمیں تھا۔ تمام مرد
و خواتین اُس میں فرار ہوئے اور بُرج کے دروازوں پر
کنڈی لگا چھتکر پر چڑھ گئے۔

ـِکابی52 مَل لڑتے بُرجلڑتے قریبکےدروازےکے
پہنچ گیا۔ وہ اُسے جلانے کوششکی کرنے لگا 53 تو
ایک عورت نے چکّی کا اوپر کا پاٹ اُس کے سر پر
پھینک دیا، اور اُس کی پھٹکھوپڑی گئی۔ جلدی54
سے ـِکابی مَل نے اپنے سلاح بردار کو بُلایا۔ اُس نے
کہا، اپنی” تلوار کھینچ کر مجھے مار !دو ورنہ لوگ
کہیں گے عورتایککہ مجھےنے مار “ڈالا۔ چنانچہ
نوجوان اپنینے تلوار اُس بدنکے میں سے دیگزار اور
وہ مر گیا۔ فوجیوںجب55 نے دیکھا کہ ـِکابی مَل مر
گیا ہے تو وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔

یوں56 الله نے ـِکابی مَل کو بدیاُس کا بدلہ دیا جو
اُس نے اپنے 70 بھائیوں کو قتل کر کے اپنے باپ کے
خلاف کی تھی۔ 57 اور الله نے ِسکم کے باشندوں کو
بھی اُن کی شریر حرکتوں کی مناسب سزا دی۔ یوتام بن
یرُبعل لعنتکی پوری ہوئی۔

* 9:37 دنیا ًمطلب:نافکی غالبا کوہِ گرزیم ہے۔
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10
تولع اور یائیر

1 ابی ـِک مَل کی موت کے بعد تولع بن فُوّہ بن دودو
اسرائیل کو بچانے کے لئے اُٹھا۔ وہ اِشکار قبیلےکے سے
تھا اور افرائیم پہاڑیکے علاقے کے شہر سمیر رہائشمیں
پذیر تھا۔ 2 تولع 23 سال اسرائیل کا قاضی رہا۔ پھر وہ
فوت ہوا اور سمیر میں دفنایا گیا۔

اُس3 کے بعد ِجلعاد کا ہنے ر والا یائیر قاضی بن گیا۔
اُس نے 22 سال اسرائیل کی راہنمائی کی۔ 4 یائیر کے
30 بیٹے تھے۔ ہر بیٹے ایکایککا گدھا اور ِجلعاد میں
ایکایک آبادی تھی۔ تکآج اِن کا نام حووت’ ‘یائیر
یعنی یائیر بستیاںکی ہے۔ یائیرجب5 انتقال کر گیا تو اُسے
قامون میں دفنایا گیا۔

اسرائیل ربدوبارہ سے دُور ہو جاتا ہے
6 یائیر موتکی کے بعد اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں

لـگےکرنے ربجو بُریکو لـگیں۔ وہ دیوتاؤںکئی کے
لـگپیچھے گئے جن میں بعل دیوتا، عستارات دیوی اور
شام، صیدا، موآب، عمونیوں اور فلستیوں کے شاملدیوتا
تھے۔ یوں ربوہ پرستشکی اور خدمت کرنے سے باز
آئے۔ تب7 اُس کا غضب اُن پر نازل ہوا، اور اُس نے
اُنہیں فلستیوں اور عمونیوں کے حوالے کر دیا۔ اُسی8
سال دورانکے اِن قوموں نے ِجلعاد میں اسرائیلیوں کے
اُس علاقے پر قبضہ کیا جس میں پرانے زمانے میں
اموری آباد تھے اور جو یائے یردندر میںمشرقکے تھا۔
فلستی اور عمونی 18 سال تک اسرائیلیوں کو کچلتے اور
دباتے رہے۔ 9 نہ صرف یہ بلـکہ عمونیوں نے یائے در
یردن کو پار کر کے یہوداہ، بن یمین اور افرائیم کے قبیلوں
پر بھی حملہ کیا۔
جب اسرائیلی بڑی مصیبت میں تھے 10 تو آخرکار

اُنہوں نے مدد کے لئے رب کو پکارا اور اقرار ہم”کیا، نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اپنے خدا ترککو کر کے
ہم نے بعل کے بُتوں کی پوجا کی “ہے۔ رب11 نے
میںجواب مصری،جب”کہا، اموری، عمونی، فلستی،
12 صیدانی، عمالیقی اور ماعونی تم پر ظلم کرتے تھے اور
تم مدد کے لئے مجھے پکارنے لـگے تو کیا مَیں نے تمہیں
نہ بچایا؟ اِس13 کے باوجود تم بار بار ترکمجھے کر کے
معبودوںدیگر کی پوجا کرتے اِسہو۔رہے لئے اب سے

تمہاریمَیں مدد نہیں کروں گا۔ جاؤ،14 اُن دیوتاؤں کے
منے سا جنہیںرہوچلّاتےچیختے تم لیاچننے !ہے وہی
مصیبتتمہیں سے “نکالیں۔

لیکن15 اسرائیلیوں ربنے سے یاد فر کی، ہم” سے
غلطی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی تُو مناسب سمجھتا ہے وہ
لیکنکر۔ساتھہمارے تُو اجنبیوہ16“بچا۔آجہمیںہی
معبودوں کو اپنے بیچ میں سے نکال ربکر کی دوبارہ
خدمت تبلـگے۔کرنے اسرائیلوہ برداشتدُکھکا نہ
کر سکا۔

اِفتاح قاضی بن جاتا ہے
17 اُن دنوں میں عمونی اپنے فوجیوں کو جمع کر کے

ِجلعاد میں خیمہ زن ہوئے۔ جواب میں اسرائیلی بھی
جمع ہوئے اور مِصفاہ میں اپنے خیمے لگائے۔ ِجلعاد18
کے راہنماؤں نے اعلان کیا، ہمیں” ایسے آدمی کی
ضرورت ہے ہمارےجو آگے چل کر عمونیوں پر حملہ
کرے۔ کوئیجو کرےایسا وہ ِجلعاد تمامکے باشندوں
کا سردار بنے “گا۔

11
زبردستایکمیںِجلعادوقتاُس1 اِفتاحبنامسورما

باپتھا۔ کا نام ِجلعاد تھا جبکہ ماں کسبی تھی۔ لیکن2
باپ بیویکی کے بیٹے بھی بالغجبتھے۔ ہوئے تو اُنہوں
نے اِفتاح سے کہا، تیرےمیراثہم” ساتھ نہیں بانٹیں
گے، کیونکہ تُو ہمارا سگا بھائی نہیں “ہے۔ اُنہوں نے
اُسے بھگا دیا، 3 اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے ملـِک
طوب میں جا بسا۔ وہاں کچھ لوگآوارہ اُس کے پیچھے
ہو لئے جو اُس کے ساتھ اِدھر اُدھر متے گھو رہے۔پھرتے

کچھجب4 دیر کے بعد عمونی فوج اسرائیل سے لڑنے
آئی 5 تو ِجلعاد کے بزرگ اِفتاح کو واپس لانے کے
لئے ملـِک طوب میں آئے۔ 6 اُنہوں نے گزارش آئیں،”کی، عمونیوں سے لڑنے میں ہماری راہنمائی “کریں۔
7 لیکن اِفتاح اعتراضنے کیا، آپ” اِس وقت میرے
پاس کیوں میںمصیبتجبہیںآئے آپہیں؟ ہی نے
مجھ نفرتسے کر کے باپمجھے کے گھر سے نکال دیا
“تھا۔

8 بزرگوں نے جواب دیا، ہم” اِس لئے آپ کے
پاس واپس آئے ہیں کہ آپ عمونیوں کے ساتھ جنگ
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میں ہماری مدد کریں۔ اگر آپ ایسا کریں تو ہم آپ
پورےکو ِجلعاد کا حکمران بنا لیں “گے۔ اِفتاح9 نے
اگر”پوچھا، آپمَیں عمونیوںساتھکے لڑوںخلافکے
اور رب مجھے اُن پر دےفتح تو کیا آپ واقعی مجھے اپنا
حکمران بنا لیں “گے؟ 10 اُنہوں نے جواب دیا، رب”
ہمارا گواہ !ہے وہی ہمیں سزا دے اگر ہم اپنا وعدہ
پورا نہ “کریں۔

سنیہ11 اِفتاحکر ِجلعاد بزرگوںکے مِصفاہساتھکے
گیا۔ وہاں لوگوں نے اُسے اپنا سردار اور فوج کا کمانڈر
بنا لیا۔ مِصفاہ میں اُس ربنے کے حضور وہ تمام باتیں
دہرائیں جن کا فیصلہ اُس بزرگوںنے ساتھکے کیا تھا۔

جنگ سے گریز کرنے کوششکی
12 پھر اِفتاح عمونینے بادشاہ پاسکے اپنے قاصدوں

بھیجکو کر آپہمارا”پوچھا، سے کیا واسطہ ہمآپکہ
سے لڑنے آئے “ہیں؟ 13 بادشاہ جوابنے دیا، جب”
اسرائیلی مصر نکلےسے تو اُنہوں یبوقارنون،نے اور یردن
یاؤںکے در درمیانکے کا علاقہ مجھ ابلیا۔چھینسے
اُسے جھگڑا کئے بغیر واپسمجھے کر “دو۔

14 پھر اِفتاح نے اپنے قاصدوں کو دوبارہ عمونی
بادشاہ کے پاس بھیج کر 15 کہا، اسرائیل” نے نہ تو
موآبیوں سے اور نہ عمونیوں زمینسے چھینی۔ حقیقت16
یہ ہے ہماریجبکہ قوم مصر نکلیسے تو وہ یگستان ر
میں سے گزر کر بحرِ ُلزم ق اور وہاں سے ہو قادسکر پہنچ
گئی۔ قادس17 اُنہوںسے ادومنے کے بادشاہ پاسکے
قاصد بھیج کر گزارش کی، ہمیں’ اپنے ملـک میں سے
گزرنے ‘دیں۔ لیکن اُس نے انکار کیا۔ پھر اسرائیلیوں
نے موآب کے بادشاہ سے درخواست کی، لیکن اُس
بھینے ملـکاپنے میں اجازتکیگزرنےسے نہ دی۔
اِس پر ہماری قوم کچھ دیر کے لئے قادس میں رہی۔
18 آخرکار وہ یگستان ر واپسمیں جا کر ادوم موآباور
کے جنوب میں چلتے چلتے موآب کے مشرقی کنارے پر
پہنچی، وہاں جہاں یائے در ارنون اُس کی سرحد ہے۔
لیکن موآبوہ داخلمیںعلاقےکے نہ ہوئے بلـکہ یا در
اسرائیلیوںسےوہاں19ہوئے۔زنخیمہمیںمشرقکے
نے حسبون کے ہنے ر والے اموری بادشاہ سیحون کو
پیغام بھجوایا، ہمیں’ اپنے ملـک میں سے گزرنے دیں

تاکہ ہم اپنے ملـک میں داخل ہو ‘سکیں۔ 20 لیکن
سیحون شککو ہوا۔ اُسے یقین نہیں تھا کہ ملـکوہ
میں سے گزر کر آگے بڑھیں اُسگے۔ نے صرفنہ انکار
کیا بلـکہ فوجیوںاپنے جمعکو یہضکےکر میںشہر خیمہ
زن ہوا اور اسرائیلیوں کے ساتھ لڑنے لگا۔

لیکن21 رب اسرائیل کے خدا نے سیحون اور اُس
کے تمام فوجیوں کو اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اُنہوں
نے اُنہیں دےشکست کر یوں امور پورےکے ملـک
پر قبضہ کر لیا۔ 22 یہ تمام علاقہ جنوب میں یائے در
ارنون سے لے میںشمالکر یائے تکیبوقدر مشرقاور
یگستانکے ر سے لے مغربکر میں یائے در تکیردن
ہمارے قبضے میں آ گیا۔ 23 دیکھیں، رب اسرائیل کے
خدا نے اپنی قوم کے آگے آگے یوں امور کو نکال دیا
ہے۔ تو پھر آپ کا ملـکاِس پر قبضہ کرنے کا کیا حق
ہے؟ آپ24 بھی سمجھتے ہیں کہ جسے آپ کے دیوتا
کموس آپنے آگےکے نکالسے دیا اُسہے ملـککے
پر قبضہ کرنے آپکا ربجسےطرحاِسیہے۔حقکا
ہمارے خدا نے ہمارے آگے آگے نکال دیا ہے اُس
ملـککے پر قبضہ کرنے کا حق ہمارا ہے۔ 25 کیا آپ
اپنے آپ کو موآبی بادشاہ بلق بن صفور سے بہتر سمجھتے
ہیں؟ اُس نے تو اسرائیل سے لڑنے بلـکہ تکجھگڑنے
ہمتکی نہ کی۔ اب26 اسرائیلی سال300 حسبونسے
اور عروعیر میںشہروںکے اُن نواحوگردکے آبادیوںکی
سمیت آباد ہیں اور اِسی طرح یائے در ارنون کنارےکے
پر کے شہروں میں۔ آپ نے اِس دوران اِن جگہوں پر
قبضہ کیوں نہ کیا؟ 27 چنانچہ مَیں نے آپ سے غلط
نہیںسلوک کیا آپبلـکہ میرےہی سلوکغلطساتھ کر
ہیں۔رہے مجھکیونکہ جنگسے ربہے۔غلطچھیڑنا
منصفجو اسرائیلآجوہیہے اور عمون جھگڑےکے
کا “!کرےفیصلہ

لیکن28 عمونی بادشاہ اِفتاحنے کے پیغام پر دھیان نہ
دیا۔

اِفتاح کی فتح
29 پھر رب کا روح اِفتاح پر نازل ہوا، اور وہ ِجلعاد

اور منسّی میں سے گزر گیا، پھر ِجلعاد کے مِصفاہ کے
پاس واپس آیا۔ وہاں سے وہ اپنی فوج لے کر عمونیوں
سے لڑنے نکلا۔
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پہلے30 اُس ربنے کے منے سا قَسم کھائی، اگر” تُو
عمونیوںمجھے لوٹوںسلامتصحیحمَیںاور31دےفتحپر
تو جو کچھ بھی میرےپہلے گھر دروازےکے سے نکل
کر مجھ سے ملے تیرےوہ لئے مخصوص کیا جائے گا۔
مَیں اُسے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر کروں
“گا۔

32 پھر اِفتاح عمونیوں سے لڑنے گیا، رباور نے اُسے
اُن پر فتح دی۔ 33 اِفتاح نے عروعیر میں دشمن کو
شکست دی اور اِسی طرح مِنّیت اور ابیل کرامیم تک
بیسمزید شہروں پر قبضہ کر لیا۔ یوں اسرائیل عموننے
کو زیر کر دیا۔

اِفتاح واپسیکی
اِس34 کے بعد اِفتاح واپسمِصفاہ چلا گیا۔ وہ ابھی

گھر کے قریب تھا کہ اُس کی اکلوتی بیٹی دف بجاتی
اور ناچتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اِفتاح کا کوئی اَور
بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ 35 اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ رنج
مارےکے پھاڑکپڑےاپنے چیخکر میریہائے”اُٹھا،
!بیٹی تُو نے مجھے خاک میں دبا کر تباہ کر دیا ہے،
مَیںکیونکہ ربنے کے منے ایسیسا قَسم کھائی جوہے
بدلی نہیں جا “سکتی۔

بیٹی36 نے کہا، آپابو،” قَسمنے کھا ربکر سے
وعدہ کیا اِسہے، لئے لازم ہے میرےکہ ساتھ وہ کچھ
جسکریں کی قَسم آپ نے کھائی ہے۔ آخر اُسی نے
آپ کو دشمن سے بدلہ لینے کی بخشکامیابی دی ہے۔
گزارشایکمیریلیکن37 مجھےہے۔ دو ماہ مہلتکی
دیں تاکہ مَیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا کر
اپنی غیرشادی حالتشدہ پر ماتم “کروں۔

اِفتاح38 نے اجازت دی۔ پھر بیٹی دو ماہ کے لئے
اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں میں چلی گئی اور اپنی
غیرشادی حالتشدہ پر ماتم کیا۔ 39 پھر وہ باپاپنے کے
واپسپاس آئی، اور اُس نے اپنی قَسم کا وعدہ پورا کیا۔
بیٹی غیرشادی شدہ تھی۔
اُس وقت سے اسرائیل میں دستور رائج ہے 40 کہ

اسرائیل کی جوان عورتیں سالانہ چار دن کے لئے اپنے

نکلسےگھروں اِفتاحکر بیٹیکی یادکی ہیں۔مناتیجشنمیں
12

افرائیم کا قبیلہ اِفتاح پر حملہ کرتا ہے
عمونیوں1 فتحپر بعدکے افرائیم قبیلےکے جمعآدمیکے

ہوئے اور یائے در یردن کو پار کر کے اِفتاح پاسکے
آئے جو صفون میں تھا۔ اُنہوں نے شکایت کی، آپ”
کیوں ہمیں بُلائے بغیر عمونیوں سے لڑنے گئے؟ اب ہم
آپ آپکو کے سمیتگھر جلا دیں “!گے

اِفتاح2 اعتراضنے کیا، میریجب” اور میری قوم
کا عمونیوں سختساتھکے جھگڑا چھڑ گیا تو مَیں آپنے
کو بُلایا، لیکن آپ نے مجھے اُن کے ہاتھ سے نہ بچایا۔
مَیںجب3 نے دیکھا آپکہ مدد نہیں کریں گے تو اپنی
خطرےجان میں ڈال آپکر کے بغیر ہی عمونیوں سے
لڑنے گیا۔ رباور مجھےنے اُن پر فتح اببخشی۔ مجھے
بتائیں کہ آپ کیوں میرے پاس آ کر مجھ پر حملہ کرنا
ہتے چا “ہیں؟

افرائیمیوں4 نے جواب دیا، تم” جو ِجلعاد میں ہتے ر
ہو بس افرائیم اور منسّی کے قبیلوں سے نکلے ہوئے
اِفتاحتب“ہو۔بھگوڑے ِجلعادنے مردوںکے جمعکو
کیا اور افرائیمیوں سے لڑ کر اُنہیں شکست دی۔

5 پھر ِجلعادیوں نے یائے در یردن کے کم گہرے
مقاموں پر قبضہ کر لیا۔ جب کوئی گزرنا چاہتا تو وہ
پوچھتے، کیا” آپ افرائیمی “ہیں؟ اگر وہ انکار کرتا 6 تو
ِجلعاد کے مرد کہتے، تو” پھر لفظ *‘شبولیت’ “بولیں۔
اگر وہ افرائیمی ہوتا تو اِس کے بجائے “سبولیت” کہتا۔
پھر ِجلعادی اُسے پکڑ کر وہیں مار لتے۔ ڈا وقتاُس کُل
ہلاکافرائیمی42,000 ہوئے۔

اِفتاح7 اسرائیلسالچھنے کی راہنمائی جبکی۔
فوت ہوا تو اُسے ِجلعاد کسیکے شہر میں دفنایا گیا۔

اِبضان، ایلون اور عبدون
اِفتاح8 کے بعد اِبضان اسرائیل کا قاضی بنا۔ وہ بیت

لحم میں آباد تھا، 9 اور اُس کے 30 بیٹے اور 30 بیٹیاں
تھیں۔ اُس کی تمام بیٹیاں شادی شدہ تھیں اور اِس وجہ
سے باپ کے گھر میں نہیں رہتی تھیں۔ لیکن اُسے 30

* 12:6 :شبولیت ندی۔
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بیٹوں کے لئے یاں بیو مل گئی تھیں، اور سب اُس کے
گھر میں ہتے ر تھے۔ اِبضان نے سات سال کے دوران
اسرائیل پھر10کی۔راہنمائیکی انتقالوہ کر گیا بیتاور
لحم میں دفنایا گیا۔

11 اُس کے بعد ایلون قاضی بنا۔ وہ زبولون کے قبیلے
سے تھا اسرائیلدورانکےسال10اور راہنمائیکی کرتا
رہا۔ جب12 وہ کوچ کر گیا تو اُسے زبولون کے ایالون
میں دفن کیا گیا۔

13 پھر عبدون بن ہِلیل قاضی بنا۔ وہ شہر فِرعاتون
کا تھا۔ 14 اُس کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے جو 70
گدھوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ عبدون نے آٹھ سال کے
اسرائیلدوران راہنمائیکی کی۔ پھر15 بھیوہ بحقجاں
ہو گیا، اور اُسے عمالیقیوں کے پہاڑی علاقے کے شہر
فِرعاتون میں دفنایا گیا، جو وقتاُس افرائیم کا تھا۔حصہ

13
سمسون پیدائشکی پیشکی گوئی

1 پھر اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لـگے جو
رب کو بُری لـگیں۔ اِس لئے اُس نے اُنہیں فلستیوں
کے حوالے کر دیا جو اُنہیں 40 سال دباتے رہے۔
2 اُس ایکوقت آدمی صُرعہ شہر میں رہتا تھا جس کا
نام منوحہ تھا۔ دان کے قبیلے کا یہ آدمی بےاولاد تھا،
کیونکہ اُس بیویکی بانجھ تھی۔

ایک3 ربدن کا فرشتہ منوحہ بیویکی پر ظاہر ہوا
اور کہا، گو” تجھ سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے، اب تُو
حاملہ ہو گی، تیرےاور بیٹا پیدا ہو گا۔ 4 َمے یا کوئی
اَور نشہ آور چیز مت پینا، نہ کوئی ناپاک چیز کھانا۔
5 کیونکہ جو بیٹا پیدا ہو گا وہ پیدائش سے ہی الله کے
لئے مخصوص ہو گا۔ لازم ہے اُسکہ بالکے کبھی نہ
کاٹے جائیں۔ یہی بچہ اسرائیل کو فلستیوں سے بچانے
لـگے “گا۔

بیوی6 اپنے شوہر منوحہ پاسکے گئی اور سباُسے
کچھ بتایا، الله” ایککا بندہ میرے پاس آیا۔ وہ الله کا
لـگفرشتہ رہا تھا، تکیہاں کہ سختمَیں گھبرا گئی۔
مَیں نے اُس سے نہ پوچھا کہ وہ کہاں سے ہے، اور
خود اُس نے مجھے اپنا نام نہ بتایا۔ لیکن7 اُس نے مجھے
بتایا، تُو’ حاملہ ہو گی، تیرےاور بیٹا پیدا ہو ابگا۔ َمے
یا کوئی اَور نشہ آور چیز مت پینا، نہ ناپاککوئی چیز

کیونکہکھانا۔ پیدائشبیٹا اللهتکموتہیسے لئےکے
مخصوص ہو “۔‘گا

یہ8 سن کر منوحہ ربنے سے دعا کی، رب،اے”
براہِ کرم مردِ خدا کو پاسہمارےدوبارہ بھیج تاکہ وہ
ہمیں سکھائے اُسہمکہ بیٹے ساتھکے کیا کریں جو پیدا
ہونے والا “ہے۔ 9 الله نے اُس کی سنی اور اپنے فرشتے
کو دوبارہ اُس بیویکی بھیجپاسکے دیا۔ وقتاُس وہ
شوہر کے بغیر کھیت میں تھی۔ 10 فرشتے کو دیکھ کر
وہ جلدی سے منوحہ پاسکے آئی اور اُسے اطلاع جو”دی، آدمی پچھلے دنوں پاسمیرےمیں آیا وہ دوبارہ مجھ
پر ظاہر ہوا “!ہے

11 منوحہ اُٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے فرشتے
کے پاس آیا۔ اُس نے پوچھا، کیا” آپ وہی آدمی ہیں
بیویمیریمیںدنوںپچھلےنےجس “تھی؟کیباتسے
فرشتے مَیںجی،”دیا،جوابنے “تھا۔ہی پھر12 منوحہ
پوریگوئیپیشکیآپجب”کیا،سوالنے ہو جائے
گی تو ہمیں بیٹے کے زندگیطرزِ سلوکاور میںسلسلےکے
باتوںکنکن کا خیال کرنا “ہے؟

رب13 کے فرشتے نے جواب دیا، لازم” ہے کہ
بیویتیری اُن تمام جنکرےپرہیزسےچیزوں کا مَیںذکر
نے کیا۔ 14 وہ انگور کی کوئی بھی پیداوار نہ کھائے۔
نہ وہ َمے، نہ کوئی اَور نشہ آور چیز ناپاکپیئے۔ چیزیں
بھیکھانا منع میریوہہے۔ ہدایتہر پر عمل “کرے۔

15 منوحہ نے رب کے فرشتے سے گزارش مہربانی”کی، کر کے تھوڑی دیر ہمارے پاس ٹھہریں تاکہ
ہم بکری کا بچہ ذبح کر آپکے کے لئے کھانا تیار کر
“سکیں۔ اب16 تک منوحہ نے یہ بات نہیں پہچانی
تھی کہ مہمان اصل میں رب کا فرشتہ ہے۔ فرشتے نے
جواب دیا، خواہ” تُو مجھے روکے بھی مَیں کچھ نہیں
کھاؤں گا۔ لیکن اگر تُو کچھ کرنا چاہے تو بکری کا بچہ
رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پیشپر “کر۔

17 منوحہ نے اُس سے پوچھا، آپ” کا کیا نام ہے؟
پوریباتیںیہکیآپجبکیونکہ گیجائیںہو تو آپہم
عزتکی “گے۔چاہیںکرنا 18 فرشتے سوالنے تُو”کیا،
میرا نام کیوں جاننا چاہتا وہہے؟ تیریتو سمجھ سے باہر
“ہے۔ پھر19 منوحہ بڑےایکنے پتھر ربپر بکریکو
کا بچہ اور غلہ کی پیشنذر ربتبکی۔ منوحہنے اور
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اُس کی بیوی کے دیکھتے ایکدیکھتے حیرت انگیز کام
کیا۔ آگجب20 شعلےکے آسمان طرفکی بلند ہوئے
تو رب کا فرشتہ شعلے میں سے اوپر چڑھ کر اوجھل ہو
گیا۔ منوحہ اور اُس بیویکی منہ بلکے گر گئے۔

فرشتہکاربجب21 منوحہدوبارہ اُساور بیویکی
پر ظاہر نہ ہوا تو منوحہ کو سمجھ آئی ربکہ کا فرشتہ
ہی تھا۔ 22 وہ پکار اُٹھا، ہائے،” ہم مر جائیں گے،
کیونکہ ہم نے الله کو دیکھا “!ہے 23 لیکن اُس کی
بیوی اعتراضنے کیا، اگر” رب ہمیں مار ڈالنا چاہتا تو
ہماریوہ قبولقربانی نہ کرتا۔ پھر نہ وہ ہم پر کچھسبیہ
ظاہر کرتا، نہ ہمیں ایسی باتیں “بتاتا۔

کچھ24 دیر بعدکے منوحہ ہاںکے بیٹا پیدا بیویہوا۔
اُسنے بچہرکھا۔سمسوننامکا بڑا ہوتا گیا، نےرباور
برکتاُسے دی۔ 25 الله روحکا پہلی بار محنے دان میں جو
صُرعہ اور اِستال کے درمیان اُسہے پر نازل ہوا۔

14
سمسون کی عورتفلستی شادیسے

ایک1 دن سمسون تِمنت میں فلستیوں پاسکے ٹھہرا
ہوا تھا۔ وہاں اُس نے ایک فلستی عورت دیکھی جو
اُسے پسند آئی۔ 2 اپنے لوٹگھر کر اُس نے اپنے والدین
کو بتایا، مجھے” تِمنت کی ایک فلستی عورت پسند آئی
ہے۔ اُس کے ساتھ میرا رشتہ ھنے باند کی کوشش
“کریں۔ اُس3 کے والدین جوابنے دیا، کیا” آپ کے
رشتے داروں اور قوم میں کوئی قابِل قبول عورت نہیں
ہے؟ آپ کو نامختون اور بےدین فلستیوں کے پاس جا
کر اُن میں سے عورتکوئی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت
“تھی؟ لیکن سمسون بضد رہا، اُسی” کے ساتھ میری
شادی !کرائیں وہی ٹھیکمجھے لـگتی “ہے۔

اُس4 باپماںکے کو معلوم نہیں تھا کہ کچھسبیہ
رب طرفکی سے ہے جو فلستیوں سے لڑنے کا موقع
تلاش کر رہا تھا۔ کیونکہ اُس وقت فلستی اسرائیل پر
حکومت کر رہے تھے۔

5 چنانچہ سمسون اپنے ماں باپ سمیت تِمنت کے لئے
روانہ تِمنتوہجبہوا۔ کے انگور باغوںکے قریبکے
پہنچے تو سمسون اپنے باپماں الـگسے ہو اچانکگیا۔
جوانایک ببر شیر دہاڑتا اُسہوا ٹوٹپر پڑا۔ اللهتب6 کا

روح اِتنے زور سے سمسون پر نازل ہوا کہ اُس نے اپنے
ہاتھوں سے شیر کو یوں پھاڑ طرحجسڈالا، عام آدمی
بکری کے بچےچھوٹے کو پھاڑ ڈالتا لیکنہے۔ اُس نے
اپنے والدین کو اِس بارےکے میں کچھ نہ بتایا۔ 7 آگے
نکل کر پہنچتِمنتوہ گیا۔ باتسےعورتفلستیمذکورہ
ہوئی اور وہ ٹھیکاُسے لـگی۔

8 کچھ دیر کے بعد وہ شادی کرنے کے لئے دوبارہ
تِمنت گئے۔ شہر پہنچنے سے پہلے سمسون راستے سے ہٹ
کر ببر شیر لاشکی کو دیکھنے گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے
کہ شہد کی مکھیوں نے شیر کے پنجر میں اپنا چھتا بنا لیا
ہے۔ سمسون9 نے اُس میں ہاتھ ڈال کر شہد کو نکال
لیا اور اُسے کھاتے ہوئے جبچلا۔ وہ اپنے باپماں
پاسکے پہنچا تو اُس اُنہیںنے بھی کچھ دیا، مگر یہ نہ بتایا
کہ کہاں ملسے گیا ہے۔

تِمنت10 پہنچ کر سمسون کا باپ دُلھن کے خاندان
سے ملا جبکہ سمسون نے دُولھے کی حیثیت سے ایسی
ضیافت طرحجسکی اُس زمانے میں دستور تھا۔

فلستی سمسون کو دھوکا دیتے ہیں
دُلھنجب11 کے گھر والوں کو پتا چلا کہ سمسون

تِمنت پہنچ گیا ہے تو اُنہوں نے اُس کے پاس 30
جوان آدمی بھیج دیئے کہ اُس کے ساتھ خوشی منائیں۔
سمسون12 نے اُن سے کہا، مَیں” آپ سے پہیلی پوچھتا
ہوں۔ دنوںساتکےضیافتآپاگر اِسدورانکے کا
حل بتا سکیں تو مَیں آپ کو کتان کے 30 قیمتی کُرتے
اور 30 شاندار دےسوٹ دوں گا۔ لیکن13 اگر آپ
مجھے اِس کا صحیح مطلب نہ بتا سکیں تو آپ کو مجھے
30 قیمتی کُرتے 30اور سوٹشاندار دینے پڑیں “گے۔
اُنہوں جوابنے دیا، اپنی” پہیلی “سنائیں۔

14 سمسون نے کہا، کھانے” والے میں سے کھانا
نکلا اور زورآور میں سے “مٹھاس۔
تین دن گزر گئے۔ جوان پہیلی کا مطلب نہ بتا سکے۔

15 چوتھے دن اُنہوں نے دُلھن کے پاس جا کر اُسے
دھمکی اپنے”دی، شوہر ہمیںکو پہیلی مطلبکا بتانے
پر اُکساؤ، دیںجلاسمیتخاندانتمہارےتمہیںہمورنہ
گے۔ کیا تم لوگوں نے صرفہمیں اِس لئے دعوت دی
کہ لُوٹہمیں “لو؟
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سمسوندُلھن16 پاسکے گئی اور آنسو بہا بہا کر کہنے
لـگی، تُو” مجھے پیار نہیں !کرتا حقیقت میں تُو مجھ سے
نفرت کرتا ہے۔ تُو نے میری قوم کے لوگوں سے پہیلی
پوچھی لیکنہے مجھے اِس نہیںمطلبکا سمسون“بتایا۔
جوابنے دیا، مَیں” نے اپنے باپماں کو بھی اِس کا
مطلب نہیں بتایا تو تجھے کیوں “بتاؤں؟ ضیافت17 کے
پورے ہفتے دُلھندورانکے اُس کے منے سا روتی رہی۔
ساتویں دن سمسون دُلھن کی التجاؤں سے اِتنا تنگ آ

گیا کہ اُس نے اُسے پہیلی کا حل بتا دیا۔ تب دُلھن نے
پُھرتی سبسے کچھ فلستیوں کو سنا دیا۔ سورج18 کے
غروب ہونے پہلےسے پہلے شہر مردوںکے سمسوننے
کو پہیلی کا مطلب بتایا، کیا” کوئی چیز شہد سے یادہ ز
میٹھی اور ببر شیر سے یادہ ز زورآور ہوتی “ہے؟ سمسون
نے یہ سن کر آپ”کہا، میرینے جوان گائے لے کر
ہل چلایا ہے، آپورنہ کبھی بھی پہیلی کا حل نہ نکال
“سکتے۔ 19 پھر رب کا روح اُس پر نازل ہوا۔ اُس نے
اسقلون شہر میں جا کر 30 فلستیوں کو مار ڈالا اور اُن
لباسکے لے کر اُن آدمیوں دےکو دیئے جنہوں نے
اُسے پہیلی مطلبکا بتا دیا تھا۔
اِس کے بعد وہ بڑے غصے میں اپنے ماں باپ کے

گھر چلا گیا۔ لیکن20 اُس کی بیوی کی شادی سمسون
کے شہ بالے سے کرائی گئی جو 30 جوان فلستیوں میں
ایکسے تھا۔

15
سمسون فلستیوں سے بدلہ لیتا ہے

کچھ1 دن گزر گندمجبگئے۔ کی کٹائی ہونے لـگی
تو سمسون بکری کا بچہ اپنے ساتھ لے کر اپنی بیوی سے
ُسسرگیا۔ملنے پہنچگھرکے اُسکر بیوینے کمرےکے
میں باپلیکنکی۔درخواستکیجانے انکارنے کیا۔
اُس2 نہیںیہ”کہا،نے ہو !سکتا مَیں بیٹینے شادیکی
آپ کے شہ بالے سے دیکرا اصلہے۔ میں مجھے یقین
ہو گیا تھا آپابکہ اُس نفرتسختسے کرتے ہیں۔
لیکن باتکوئی نہیں۔ اُس بہنچھوٹیکی شادیسے کر
لیں۔ وہ یادہ صورتخوبز “ہے۔

اِس”بولا،سمسون3 فلستیوںمَیںدفعہ بدلہخوبسے
لوں گا، اور کوئی نہیں سکےکہہ گا مَیںکہ حق پر نہیں
“ہوں۔ وہاں4 سے نکل کر اُس نے 300 لومڑیوں کو

پکڑ لیا۔ دو دو دُموںکی باندھکو کر اُس نے جوڑےہر
کی دُموں کے ساتھ مشعل لگا دی 5 اور پھر مشعلوں کو
جلا کر لومڑیوں کو فلستیوں کے اناج کے کھیتوں میں
بھگا دیا۔ کھیتوں پڑےمیں پُولے اُس اناج سمیت بھسم
ہوئے تکابجو نہیںکاٹا گیا تھا۔ انگور اور زیتون کے
باغ بھی تباہ ہو گئے۔

فلستیوں6 یافتنے در کیا کہ کسیہ کا کام ہے۔
پتا چلا سمسونکہ نے کچھسبیہ کیا ہے، اور کہ وجہ
یہ ہے تِمنتکہ میں اُس کے ُسسر نے اُس بیویکی کو
اُس سے چھین کر اُس کے شہ بالے دےکو دیا ہے۔
یہ سن کر فلستی تِمنت گئے اور سمسون کے ُسسر کو اُس
کی بیٹی سمیت پکڑ کر جلا دیا۔ تب7 سمسون نے اُن سے
کہا، یہ” تم نے کیا کِیا تکجب!ہے مَیں نے پورا بدلہ
نہ لیا مَیں نہیں رُکوں “گا۔ 8 وہ اِتنے زور سے اُن پر ٹوٹ
پڑا ہوئے۔ہلاکفلستیبےشمارکہ پھر اُسوہ سےجگہ
اُتر کر عیطام کی چٹان کے غار میں ہنے ر لگا۔

لحی میں سمسون فلستیوں سے لڑتا ہے
جواب9 میں فلستی فوج یہوداہ کے قبائلی علاقے

میں داخل ہوئی۔ وہاں وہ لحی شہر پاسکے خیمہ زن
یہوداہ10ہوئے۔ باشندوںکے کیا”پوچھا،نے وجہ ہے
کہ آپ ہم سے لڑنے آئے “ہیں؟ فلستیوں نے جواب
سمسونہم”دیا، کو پکڑنے آئے ہیں تاکہ اُس ساتھکے
وہ کچھ کریں جو اُس ہمارےنے ساتھ کیا “ہے۔

یہوداہتب11 پہاڑعیطاممرد3,000کے غارکے کے
پاس ساتھہمارےنےآپیہ”کہا،سےسمسوناورآئے
کیا آپکِیا؟ کو تو پتا ہے فلستیکہ ہم حکومتپر کرتے
“ہیں۔ سمسون نے جواب دیا، مَیں” نے اُن کے ساتھ
صرف وہ کچھ کیا جو اُنہوں میرےنے ساتھ کیا “تھا۔

12 یہوداہ کے مرد بولے، ہم” آپ کو باندھ کر
فلستیوں کے حوالے کرنے آئے “ہیں۔ سمسون نے
کہا، ٹھیک” لیکنہے، قَسم کھائیں آپکہ مجھےخود
قتل نہیں کریں “گے۔

اُنہوں13 جوابنے دیا، آپہم” کو ہرگز قتل نہیں
آپبلـکہگےکریں باندھصرفکو کر اُن کرحوالےکے



قُضاۃ 15:14 270 قُضاۃ 16:13

دیں “گے۔ چنانچہ وہ اُسے دو تازہ تازہ رّسوں باندھسے
کر فلستیوں پاسکے لے گئے۔

14 سمسون ابھی لحی سے دُور تھا کہ فلستی نعرے
لگاتے ہوئے اُس دوڑےطرفکی آئے۔ ربتب کا
بڑےروح زور اُسسے پر نازل ہوا۔ اُس بازوؤںکے سے
بندھے ہوئے رسّے َسن کے جلے ہوئے دھاگے جیسے
کمزور ہو گئے، اور وہ پگھل کر ہاتھوں سے گر گئے۔
15 کہیں سے گدھے کا تازہ جبڑا پکڑ کر اُس نے اُس
یعےکے ذر ہزار افراد کو مار ڈالا۔

اُسوقتاُس16 نعرہنے جبڑےکےگدھے”لگایا،
سے مَیں نے اُن کے ڈھیر لگائے !ہیں گدھے کے
جبڑے سے مَیں نے ہزار مردوں کو مار ڈالا “!ہے
17 اِس کے بعد اُس نے گدھے کا یہ پھینکجبڑا دیا۔
اُس جگہ کا رامتنام لحی یعنی پہاڑیجبڑا پڑ گیا۔

18 سمسون کو وہاں بڑی پیاس لـگی۔ اُس نے رب
کو پکار کر کہا، تُو” ہی نے اپنے خادم کے ہاتھ سے
اسرائیل پیاسمَیںابلیکنہے۔دلائینجاتبڑییہکو
سے مر کر نامختون دشمن کے ہاتھ میں آ جاؤں “گا۔
تب19 الله نے لحی میں زمین کو چھیدا، اور گڑھے سے
پھوٹپانی اُسسمسوننکلا۔ پانیکا پی کر دوبارہ تازہ دم
ہو گیا۔ یوں اُس چشمے نامکا ہّقورےعین یعنی پکارنے
والے کا چشمہ پڑ گیا۔ آج بھی وہ لحی میں موجود ہے۔

فلستیوں20 اسرائیلتکسال20سمسونمیںدورکے
قاضیکا رہا۔

16
سمسون غزہ کا دروازہ اُٹھا لے جاتا ہے

ایک1 دن سمسون فلستی شہر غزہ میں آیا۔ وہاں وہ
ایک کسبی کو دیکھ کر اُس کے گھر میں داخل ہوا۔
جب2 شہر کے باشندوں کو اطلاع ملی کہ سمسون شہر
میں ہے تو اُنہوں نے کسبی کے گھر کو گھیر لیا۔ ساتھ
ساتھ وہ رات وقتکے شہر دروازےکے تاکپر میں
رہے۔ فیصلہ یہ رات”ہوا، وقتکے نہیںکچھہم کریں
جبگے، پَو پھٹے تبگی اُسے مار ڈالیں “گے۔

3 سمسون تکاب کسبی کے گھر میں سو رہا تھا۔
لیکن آدھی رات کو وہ اُٹھ کر شہر دروازےکے کے
پاس گیا اور دونوں کواڑوں کنڈےکو اور دروازے

دونوںکے سمیتبازوؤں اُکھاڑ کر اپنے کندھوں پر رکھ
لیا۔ یوں چلتے چلتے پہاڑیاُسکچھسبوہ چوٹیکی پر لے
گیا جو حبرون مقابلکے ہے۔

سمسون اور دلیلہ
کچھ4 دیر کے بعد عورتایکسمسون محبتکی میں

گرفتار ہو گیا جو وادٔی سورق میں رہتی تھی۔ اُس کا
نام دلیلہ تھا۔ یہ5 سن کر فلستی سردار اُس پاسکے آئے
اور کہنے سمسون”لـگے، اُکسائیںکو کہ آپوہ اپنیکو
بڑی طاقت کا بھید بتائے۔ ہم جاننا ہتے چا ہیں کہ ہم
اُسطرحکس غالبپر آ کر اُسے یوں باندھ سکیں کہ وہ
ہمارے قبضے میں رہے۔ اگر آپ یہ معلوم کر سکیں تو
ہم میں سے ایکہر آپ کو چاندی کے 1,100 ِسکے
دے “گا۔

6 چنانچہ دلیلہ نے سمسون سے سوال کیا، مجھے” اپنی
طاقتبڑی بھیدکا بتائیں۔ آپکیا ایسیکسیکو چیز سے
باندھا جا سکتا ہے آپجسے توڑ نہیں “سکتے؟ سمسون7
جوابنے دیا، اگر” مجھے جانوروں ساتکی تازہ نسوں
سے باندھا جائے تو پھر مَیں عام آدمی جیسا کمزور ہو
جاؤں “گا۔ 8 فلستی سرداروں نے دلیلہ کو سات تازہ
نسیں مہیا کر دیں، اور اُس نے سمسون کو اُن سے باندھ
لیا۔ 9 کچھ فلستی آدمی ساتھ والے کمرے میں چھپ
گئے۔ پھر دلیلہ چلّا سمسون،”اُٹھی، آپفلستی کو پکڑنے
آئے “!ہیں یہ سن کر سمسون نے نسوں کو یوں توڑ دیا
جس طرح ڈوری ٹوٹ جاتی ہے آگجب میں سے
گزرتی ہے۔ چنانچہ اُس طاقتکی کا پول نہ کھلا۔

10 دلیلہ کا منہ لٹک گیا۔ آپ” جھوٹنے بول کر
بےوقوفمجھے بنایا ابہے۔ آئیں، مہربانی کر مجھےکے
بتائیں کہ آپ کو کس طرح باندھا جا سکتا “ہے۔
سمسون11 جوابنے دیا، اگر” مجھے غیراستعمال شدہ
رّسوں سے باندھا جائے تو پھر ہی مَیں عام آدمی جیسا
کمزور “گا۔جاؤںہو دلیلہ12 نے نئے رسّے لے اُسےکر
اُن باندھسے لیا۔ اِس بھیمرتبہ کمرےوالےساتھفلستی
تھے۔گئےچھپمیں پھر دلیلہ چلّا سمسون،”اُٹھی، فلستی
آپ کو پکڑنے آئے لیکن“!ہیں اِس بار بھی سمسون نے
رّسوں کو یوں توڑ طرحجسلیا عام آدمی ڈوری کو توڑ
لیتا ہے۔

13 دلیلہ نے شکایت کی، آپ” بار بار جھوٹ بول
کر میرا مذاق اُڑا رہے ابہیں۔ مجھے بتائیں آپکہ کو
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طرحکس باندھا جا سمسون“ہے۔سکتا دیا،جوابنے
لازم” ہے کہ آپ میری سات زُلفوں کو کھڈی کے
تانے کے ساتھ بُنیں۔ پھر ہی عام آدمی جیسا کمزور ہو
جاؤں “گا۔ سمسونجب14 سو رہا تھا تو دلیلہ نے ایسا
ہی کیا۔ اُس کی سات زُلفوں کو تانے کے ساتھ بُن کر
اُس نے اُسے شٹل کے یعے ذر کھڈی کے ساتھ لگایا۔
پھر وہ چلّا اُٹھی، سمسون،” فلستی آپ کو پکڑنے آئے
“!ہیں جاگسمسون اُٹھا اور اپنے بالوں کو سمیتشٹل
کھڈی نکالسے لیا۔

15 یہ دیکھ کر دلیلہ نے منہ پُھلا کر ملامت طرحکسآپ”کی، دعوٰی کر سکتے ہیں کہ مجھ محبتسے
رکھتے آپابہیں؟ تیننے مرتبہ مذاقمیرا اُڑا مجھےکر
اپنی بڑی طاقت کا بھید نہیں “بتایا۔ 16 روز بہ روز وہ
اپنی باتوں سے اُس ناککی میں دم کرتی رہی۔ آخرکار
سمسون تنگاِتنا آ گیا اُسکہ کا دوبھرجینا پھر17گیا۔ہو
اُس نے اُسے کھل باتکر بتائی، پیدائشمَیں” ہی سے
الله کے لئے مخصوص ہوں، اِس لئے میرے بالوں کو
کبھی نہیں کاٹا گیا۔ اگر سر کو منڈوایا جائے تو میری
طاقت جاتی رہے گی اور مَیں ہر دوسرے آدمی جیسا
کمزور ہو جاؤں “گا۔

18 دلیلہ نے جان لیا ابکہ سمسون نے مجھے پوری
حقیقت بتائی ہے۔ اُس نے فلستی سرداروں کو اطلاع
دی، آؤ،” کیونکہ اِس مرتبہ اُس نے مجھے اپنے دل کی
بتائیباتہر ساتھاپنےچاندیمقررہوہکرسنیہ“ہے۔
لے کر دلیلہ پاسکے آئے۔

19 دلیلہ نے سمسون کا سر اپنی گود میں رکھ کر
اُسے ُسلا دیا۔ پھر اُس ایکنے آدمی کو بُلا کر سمسون
کی سات زُلفوں کو منڈوایا۔ یوں وہ اُسے پست کرنے
لـگی، اور اُس کی طاقت جاتی رہی۔ 20 پھر وہ چلّا
آپفلستیسمسون،”اُٹھی، پکڑنےکو سمسون“!ہیںآئے
جاگ اُٹھا اور سوچا، مَیں” پہلے کی طرح اب بھی
اپنے آپ کو بچا کر بندھن کو توڑ دوں “گا۔ افسوس،
اُسے معلوم نہیں تھا کہ رب نے اُسے چھوڑ دیا ہے۔
فلستیوں21 اُسےنے پکڑ اُسکر نکالآنکھیںکی دیں۔ پھر
وہ اُسے غزہ لے گئے جہاں اُسے پیتل کی زنجـیروں سے
باندھا گیا۔ وہاں وہ قیدخانے کی چکّی پیسا کرتا تھا۔

22 لیکن ہوتے ہوتے اُس کے بال دوبارہ ھنے بڑ
لـگے۔

سمسون آخریکا انتقام
ایک23 دن فلستی سردار بڑا جشن منانے کے لئے

جمع اُنہوںہوئے۔ نے اپنے دیوتا دجون جانوروںکو کی
پیشقربانیاںسیبہت کر فتحاپنیکے منائی۔خوشیکی
وہ بولے، ہمارے” دیوتا ہمارےنے دشمن سمسون کو
ہمارے حوالے کر دیا “ہے۔ 24 سمسون کو دیکھ کر
تمجیدکیدجوننےعوام ہمارے”کہا،کےکر دیوتا نے
دشمنہمارے ہمارےکو حوالے کر دیا نےجس!ہے
ملـکہمارے کو تباہ کیا اور میںہم سے اِتنے لوگوں کو
مار ڈالا ہمارےابوہ قابو میں آ گیا “!ہے اِس25 قسم
کی باتیں کرتے کرتے اُن کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔
تب وہ چلّانے لـگے، سمسون” کو بُلاؤ تاکہ ہمارےوہ
دلوں کو “بہلائے۔
چنانچہ اُسے اُن کی تفریح کے لئے جیل سے لایا گیا

اور دو ستونوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ سمسون26
اُس لڑکے سے مخاطب ہوا جو اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُس
کی راہنمائی کر رہا تھا، چھتمجھے” کو اُٹھانے والے
ستونوں پاسکے لے جاؤ تاکہ مَیں اُن کا سہارا “لوں۔
عمارت27 مردوں اور عورتوں سے بھری تھی۔ فلستی
آئےسببھیسردار سمسونپرچھتصرفتھے۔ہوئے
کا تماشا دیکھنے ًوالے تقریبا 3,000 افراد تھے۔

28 پھر سمسون نے دعا کی، رباے” قادرِ مطلق،
یادمجھے ایکبسکر۔ دفعہ پہلےمجھےاَور قوتطرحکی
عطا فرما تاکہ مَیں ایک ہی وار سے فلستیوں سے اپنی
آنکھوں کا بدلہ لے “سکوں۔ 29 یہ کہہ کر سمسون نے
اُن مرکزیدو ستونوں کو پکڑ لیا جن چھتپر کا پورا وزن
تھا۔ اُن کھڑےدرمیانکے ہو کر اُس طاقتپورینے
سے زور لگایا 30 اور دعا کی، مجھے” فلستیوں کے ساتھ
“!دےمرنے اچانک ستون ہل گئے اور چھت دھڑام
فلستیوںسے اورسرداروںتمامکے لوگوںباقی پر گئی۔گر
اِس طرح سمسون نے پہلے نسبتکی وقتمرتے کہیں
یادہ ز فلستیوں کو مار ڈالا۔

سمسون31 کے بھائی اور باقی گھر والے آئے اور اُس
لاشکی کو اُٹھا کر اُس باپکے منوحہ کی قبر پاسکے
لے گئے۔ وہاں یعنی صُرعہ اور اِستال کے درمیان اُنہوں
نے اُسے دفنایا۔ اسرائیلسال20سمسون قاضیکا رہا۔
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17
میکاہ کا بُت

1 افرائیم کے پہاڑی علاقے میں ایک آدمی رہتا تھا
جس کا نام میکاہ تھا۔ ایک2 دن اُس نے اپنی ماں سے
بات چاندیکےآپ”کی، چوریِسکے1,100کے ہو
گئے تھے، نا؟ اُس وقت آپ میرےنے منے سا ہی چور
پر لعنت بھیجی ابتھی۔ دیکھیں، وہ پاسمیرےپیسے
سنیہ“ہوں۔چورہیمَیںہیں۔ ماںکر میرے”دیا،جوابنے رببیٹے، “!دےبرکتتجھے 3 میکاہ نے اُسے
تمام واپسپیسے کر دیئے، اور ماں نے اعلان کیا، اب”
سے یہ چاندی رب کے لئے مخصوص !ہو مَیں آپ کے
لئے تراشا اور ڈھالا ہوا بُت بنوا آپچاندیکر واپسکو
کر دیتی “ہوں۔

بیٹےجبچنانچہ4 واپسپیسےنے ماںتودیئےکر نے
اُس کے 200 ِسکے سنار پاسکے لے جا کر لـکڑی کا
تراشا اور ڈھالا ہوا بُت بنوایا۔ میکاہ نے یہ بُت اپنے گھر
میں کھڑا کیا، 5 کیونکہ اُس کا اپنا مقدِس تھا۔ اُس نے
مزید بُت ایکاور *افود بھی بنوایا اور پھر ایک بیٹے کو
اپنا امام بنا لیا۔ اُس6 اسرائیلمیںزمانے بادشاہکوئیکا
نہیں تھا بلـکہ ہر کوئی وہی کچھ کرتا جو درستاُسے لگتا
تھا۔

7 اُن دنوں میں لاوی کے قبیلے کا ایک جوان آدمی
یہوداہ کے قبیلے کے بیتشہر لحم میں آباد تھا۔ اب8 وہ
شہر چھوڑکو اَورکوئیکیرہائشکر تلاشجگہ کرنے
لگا۔ افرائیم پہاڑیکے میںعلاقے سفرسے کرتے کرتے
وہ میکاہ کے گھر پہنچ گیا۔ 9 میکاہ نے پوچھا، آپ”
لاویمَیں”دیا،جوابنےجوان“ہیں؟آئےسےکہاں
ہوں۔ مَیں یہوداہ کے شہر بیت لحم کا ہنے ر والا ہوں
رہائشلیکن کسیکی اَور جگہ تلاشکی میں “ہوں۔

10 میکاہ بولا، یہاں” میرے پاس اپنا گھر بنا کر
باپمیرے اور امام بنیں۔ آپتب کو سال میں چاندی
کے دس ِسکے اور ضرورت کے مطابق کپڑے اور
خوراک ملے “گی۔

لاوی11 متفق ہوا۔ وہ وہاں آباد ہوا، اور میکاہ نے
اُس کے ساتھ بیٹوں کا سلوکسا کیا۔ 12 اُس نے اُسے

امام مقرر کر کے سوچا، 13 اب” رب مجھ پر مہربانی
کرے گا، لاویکیونکہ میرا امام بن گیا “ہے۔

18
دان کا قبیلہ زمین تلاشکی کرتا ہے

1 اُن دنوں میں اسرائیل کا بادشاہ نہیں تھا۔ اور اب
تک دان کے قبیلے کو اپنا کوئی قبائلی علاقہ نہیں ملا
تھا، اِس لئے اُس لوگکے کہیں آباد ہونے تلاشکی
میں رہے۔ 2 اُنہوں نے اپنے خاندانوں میں سے صُرعہ
اور اِستال کے پانچ تجربہ کار فوجیوں کو چن کر اُنہیں
ملـک تفتیشکی کرنے کے لئے بھیج دیا۔ یہ مرد افرائیم
کے پہاڑی علاقے میں سے گزر کر میکاہ کے گھر کے
پاس پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں رات کے لئے ٹھہرے
ہوئے تھے 3 تو اُنہوں نے دیکھا کہ جوان لاوی بیت
لحم کی بولی بولتا ہے۔ اُس کے پاس جا کر اُنہوں نے
پوچھا، آپکون” کو یہاں لایا آپہے؟ یہاں کیا کرتے
ہیں؟ آپاور کا اِس گھر میں ہنے ر کا کیا مقصد “ہے؟
لاوی4 نے اُنہیں اپنی کہانی سنائی، میکاہ” نے مجھے
دےنوکری کر اپنا امام بنا لیا “ہے۔ 5 پھر اُنہوں نے اُس
گزارشسے الله”کی، یافتسے کریںدر کہ ہمارےکیا
سفر کا مقصد پورا ہو جائے گا یا “نہیں؟ لاوی6 نے
اُنہیں تسلی دی، سلامتی” سے آگے بڑھیں۔ آپ کے سفر
ربمقصدکا قبولکو اورہے، آپوہ “ہے۔ساتھکے

تب7 یہ پانچ آدمی آگے نکلے اور سفر کرتے کرتے
لَیس پہنچ گئے۔ اُنہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ
صیدانیوں پُرسکونطرحکی اور بےفکر زندگی گزار رہے
ہیں۔ نہیںکوئی تھا اُنہیںجو دباتا یا اُن پر کرتا۔ظلم یہ بھی
معلوم ہوا کہ اگر اُن پر حملہ کیا توجائے اُن اتحادیکا شہر
صیدا اُن سے اِتنی دُور ہے کہ اُن کی مدد نہیں کر سکے
گا، اور قریب کوئی اتحادی نہیں ہے جو اُن کا ساتھ
دے۔ 8 وہ پانچ جاسوس صُرعہ اور اِستال واپس چلے
گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دوسروں نے پوچھا، سفر”
کیسا “رہا؟ 9 جاسوسوں نے جواب میں کہا، آئیں،”
ہم جنگ کے لئے !نکلیں ہمیں ایک بہترین علاقہ مل
گیا ہے۔ آپ جھجککیوں رہے ہیں؟ جلدی کریں،

* 17:5 :افود عام طور پر عبرانی میں افود مطلبکا اماِم اعظم بالاپوشکا تھا لیکن،(4: 28خروجدیکھئے) یہاں اِس سے مراد بُت پرستی کی
کوئی چیز ہے۔
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ہم نکلیں اور اُس ملـک پر قبضہ کر !لیں 10 وہاں کے
لوگ بےفکر ہیں اور حملے کی توقع ہی نہیں کرتے۔ اور
زمین وسیع اور زرخیز ہے، اُس میں کسی بھی چیز کی
نہیںکمی آپاللهہے۔ ملـکوہکو دینے کا ارادہ رکھتا
“ہے۔

دان کے مرد میکاہ کا بُت سمیتامام چھین لیتے ہیں
11 دان کے قبیلے کے 600 مسلح آدمی صُرعہ اور

اِستال سے روانہ ہوئے۔ 12 راستے میں اُنہوں نے اپنی
لشکرگاہ یہوداہ کے شہر یَت قِر یعریم کے قریب لگائی۔
اِس لئے یہ تکآججگہ محنے دان یعنی دان کی خیمہ گاہ
کہلاتی ہے۔ وہاں13 سے وہ افرائیم پہاڑیکے علاقے
داخلمیں ہوئے اور چلتے چلتے میکاہ پہنچگھرکے گئے۔

جن14 پانچ مردوں لَیسنے تفتیشکی تھیکی اُنہوں
نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا” آپ کو معلوم ہے کہ
اِن گھروں ایکمیں ایکافود، تراشا اور ڈھالا ہوا بُت
اور دیگر کئی بُت لیںسوچابہیں؟ کہ کیا کِیا “جائے۔

پانچوں15 نے میکاہ کے میںگھر داخل ہو کر جوان
لاوی کو سلام کیا 16 جبکہ باقی مسلح600 گیٹمرد
پر کھڑے رہے۔ جب17 لاوی باہر کھڑے مردوں
کے پاس گیا تو اِن پانچوں نے اندر گھس کر تراشا اور
ڈھالا ہوا بُت، افود اور باقی بُت چھین لئے۔ 18 یہ دیکھ
لاویکر چیخنے لگا، کیا” کر رہے “!ہو

19 اُنہوں نے کہا، !چپ” کوئی بات نہ کرو بلـکہ
ہمارے ساتھ جا ہمارےکر باپ اور امام ہمارےبنو۔
ساتھ جاؤ گے تو پورے قبیلے کے امام بنو گے۔ کیا یہ
ایک ہی خاندان خدمتکی کرنے سے کہیں بہتر نہیں
ہو “گا؟ 20 یہ سن کر امام خوش ہوا۔ وہ افود، تراشا
ہوا بُت اور باقی بُتوں کو لے مسافروںکر شریکمیں ہو
گیا۔ 21 پھر دان کے مرد روانہ ہوئے۔ اُن کے بال بچے،
مویشی اور قیمتی مال و متاع اُن کے آگے آگے تھا۔

جب22 میکاہ باتکو کا پتا چلا تو وہ اپنے پڑوسیوں
کو جمع کر کے اُن کے پیچھے دوڑا۔ اِتنے میں دان
کے لوگ گھر سے دُور نکل چکے تھے۔ جب23 وہ
منے سا نظر آئے تو میکاہ اور اُس ساتھیوںکے نے چیختے
چلّاتے اُنہیں رُکنے کو کہا۔ دان کے مردوں نے پیچھے
دیکھ کر میکاہ سے کہا، کیا” بات ہے؟ اپنے اِن لوگوں

بُلاکو کیوںکر آئےلے “ہو؟ میکاہ24 لوگوںتم”دیا،جوابنے بُتوںمیرےنے چھینکو لیا مَیںگو اُنہیںنے
خود بنوایا میرےہے۔ امام کو بھی ساتھ لے گئے ہو۔
پاسمیرے کچھ نہیں رہا ابتو تم پوچھتے ہو کہ باتکیا
“ہے؟

دان25 افرادکے !خاموش”بولے، ہمارےخبردار،
لوگکچھ تیز مزاج ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ میںغصے آ کر
تم تمہارےکو سمیتخاندان مار “ڈالیں۔ 26 یہ کہہ کر
اُنہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ میکاہ نے جان لیا کہ
مَیں تھوڑےاپنے آدمیوں کے ساتھ اُن کا مقابلہ نہیں کر
سکوں گا، اِس لئے وہ مُڑ کر اپنے واپسگھر چلا گیا۔
27 اُس کے بُت دان کے قبضے میں رہے، اور امام بھی
اُن ٹکمیں گیا۔

لَیس پر قبضہ اور دان کی بُت پرستی
پھر لَیسوہ کے علاقے میں داخل جسہوئے کے

باشندے پُرسکون اور زندگیبےفکر گزار دانتھے۔رہے
کے فوجی اُن پر ٹوٹ پڑے اور سب کو تلوار سے قتل
کر کے شہر کو بھسم کر دیا۔ کسی28 نے بھی اُن کی
مدد نہ کی، کیونکہ بہتصیدا دُور تھا، اور قریب کوئی
اتحادی نہیں تھا جو اُن کا ساتھ دیتا۔ یہ رحوببیتشہر
کی وادی میں تھا۔ دان کے افراد شہر کو از سرِ نو تعمیر
کر اُسکے میں آباد ہوئے۔ 29 اور اُنہوں نے اُس کا نام
اپنے قبیلے کے بانی کے نام پر دان رکھا اسرائیلدان) کا
بیٹا ۔(تھا

30 وہاں اُنہوں نے تراشا ہوا بُت رکھ کر پوجا کے
انتظام پر یونتن مقرر کیا جو موسٰی کے بیٹے جَیرسوم کی
اولاد میں سے تھا۔ جب یونتن فوت ہوا تو اُس کی اولاد
قوم کی جلاوطنی تک دان کے قبیلے میں یہی خدمت
کرتی رہی۔

31 میکاہ کا بنوایا ہوا بُت تکتب دان میں رہا جب
تک الله کا گھر َسیلا میں تھا۔

19
لاویایک کی اپنی داشتہ کے ساتھ صلح

اُس1 زمانے اسرائیلجبمیں کا کوئی بادشاہ نہیں
لاویایکتھا نے اپنے میںگھر رکھیداشتہ جو یہوداہ
کے شہر بیت لحم کی ہنے ر والی تھی۔ آدمی افرائیم کے
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پہاڑی علاقے کے کسی دُوردراز کونے میں آباد تھا۔
ایکلیکن2 عورتدن مرد ناراضسے ہوئی اور میکے
واپس چلی گئی۔ چار ماہ بعدکے لاوی3 دو گدھے اور
اپنے نوکر کو لے کر بیت لحم کے لئے روانہ ہوا تاکہ
داشتہ کا غصہ ٹھنڈا کر کے اُسے واپس آنے پر آمادہ
کرے۔
اُسجب ملاقاتکی داشتہ ہوئیسے تو وہ اُسے اپنے

باپ کے گھر میں لے گئی۔ اُسے دیکھ کر ُسسر اِتنا
خوش ہوا اُسکہ4 اُسےنے نہجانے دیا۔ داماد تینکو
دن وہاں ٹھہرنا دورانجسپڑا ُسسر اُسنے خوبکی
مہمان نوازی کی۔ چوتھے5 لاویدن سویرےصبح اُٹھ
کر اپنی داشتہ کے ساتھ روانہ ہونے کی یاں تیار کرنے
روکاُسےُسسرلیکنلگا۔ پہلے”بولا،کر بہتتھوڑا کھا
کر تازہ دم ہو جائیں، پھر چلے “جانا۔ 6 دونوں دوبارہ
کھانے پینے کے لئے بیٹھ گئے۔
ُسسر نے کہا، براہِ” ایککرم راتاَور یہاں ٹھہر کر

اپنا دل “بہلائیں۔ 7 مہمان جانے کی یاں تیار کرنے تو
لگا، لیکن ُسسر نے ایکاُسے راتاَور ٹھہرنے پر مجبور
کیا۔ چنانچہ وہ ہار مان کر رُک گیا۔

پانچویں8 دن آدمی سویرےصبح اُٹھا اور جانے کے
لئے تیار ہوا۔ ُسسر نے زور دیا، پہلے” کچھ کھانا کھا
کر تازہ دم ہو آپجائیں۔ دوپہر وقتکے بھی جا سکتے
“ہیں۔ چنانچہ دونوں کھانے کے لئے بیٹھ گئے۔

9 دوپہر وقتکے لاوی اپنی بیوی اور نوکر کے ساتھ
جانے کے لئے اُٹھا۔ ُسسر اعتراض کرنے لگا، اب”
دیکھیں، دن ڈھلنے والا ہے۔ رات ٹھہر کر اپنا دل
بہلائیں۔ بہتر ہے آپکہ کل سویرےصبح ہی اُٹھ کر
گھر کے لئے روانہ ہو “جائیں۔ لیکن10-11 اب لاوی
کسی بھی صورت ایکمیں اَور رات ٹھہرنا نہیں چاہتا
تھا۔ وہ اپنے گدھوں پر ین زِ کس کر اپنی بیوی اور نوکر
کے ساتھ روانہ ہوا۔
چلتے چلتے دن ڈھلنے لگا۔ وہ یبوس یعنی یروشلم کے

قریب پہنچ گئے تھے۔ شہر کو دیکھ کر نوکر مالـکنے
سے کہا، آئیں،” ہم یبوسیوں کے اِس شہر میں جا کر
وہاں رات “گزاریں۔ لیکن12 لاوی اعتراضنے نہیں،”کیا، یہ اجنبیوں کا شہر ایسیہمیںہے۔ نہیںراتجگہ

گزارنا ہئے چا اسرائیلیجو نہیں ہے۔ بہتر ہمکہہے آگے
جا کر ِجبعہ کی طرف بڑھیں۔ 13 اگر ہم جلدی کریں
تو ہو سکتا ہے کہ ِجبعہ یا اُس سے آگے تکرامہ پہنچ
سکیں۔ وہاں آرام راتسے گزار سکیں “گے۔

14 چنانچہ وہ آگے نکلے۔ غروبسورججب ہونے
لگا تو وہ بن یمین کے قبیلے کے شہر ِجبعہ قریبکے پہنچ
گئے 15 اور راستے سے ہٹ کر شہر میں داخل ہوئے۔
لیکن کوئی اُن کی مہمان نوازی نہیں کرنا چاہتا تھا، اِس
لئے وہ شہر میںچوککے رُک گئے۔

16 پھر اندھیرے میں ایک بوڑھا آدمی وہاں سے
گزرا۔ اصل میں وہ افرائیم کے پہاڑی علاقے کا ہنے ر
والا تھا اور ِجبعہ میں اجنبی تھا، کیونکہ باشندےباقی بن
یمینی تھے۔ اب وہ کھیت میں اپنے کام سے فارغ ہو کر
شہر واپسمیں آیا تھا۔ مسافروں17 میںچوککو دیکھ
کر اُس نے پوچھا، آپ” کہاں سے آئے اور کہاں جا
رہے “ہیں؟ لاوی18 جوابنے دیا، ہم” یہوداہ کے
بیت لحم سے آئے ہیں اور افرائیم پہاڑیکے علاقے کے
ایک دُوردراز تککونے سفر کر رہے ہیں۔ وہاں میرا
گھر ہے اور وہیں سے مَیں روانہ ہو کر بیت لحم چلا
گیا تھا۔ اِس وقت ربمَیں کے گھر جا رہا ہوں۔ لیکن
یہاں ِجبعہ میں نہیںکوئی ہماریجو نوازیمہمان کرنے
کے لئے تیار ہو، 19 حالانکہ ہمارے پاس کھانے کی
تمام چیزیں موجود ہیں۔ گدھوں کے لئے بھوسا اور چارا
ہے، ہمارےاور لئے بھی کافی روٹی اور َمے ہمیںہے۔
بھیکسی چیز ضرورتکی نہیں “ہے۔

20 بوڑھے نے کہا، پھر” مَیں آپ کو اپنے گھر میں
خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی چیز درکار
ہو تو مَیں اُسے مہیا کروں گا۔ صورتہر میںچوکمیں
مترات “گزارنا۔ 21 وہ مسافروں کو اپنے گھر لے گیا
اور گدھوں کو مہمانوںکھلایا۔چارا نے اپنے پاؤں دھو
کر کھانا کھایا اور َمے پی۔

ِجبعہ لوگوںکے کا جرم
22 وہ یوں کھانے کی رفاقت سے لطف اندوز ہو

رہے تھے کہ ِجبعہ کے کچھ شریر مرد گھر کو گھیر کر
دروازے کو زور سے کھٹکھٹانے لـگے۔ وہ چلّائے،
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اُس” آدمی کو باہر لا تیرےجو گھر میں ٹھہرا ہوا ہے
تاکہ ہم اُس سے یادتی ز “!کریں 23 بوڑھا آدمی باہر گیا
تاکہ اُنہیں سمجھائے، نہیں،” بھائیو، ایسا شیطانی عمل
مت کرنا۔ یہ اجنبی میرا مہمان ہے۔ ایسی شرم ناک
متحرکت !کرنا اِس24 پہلےسے مَیں کنواریاپنی بیٹی
اور مہمان کی داشتہ کو باہر لے آتا ہوں۔ اُن ہی سے
یادتی ز کریں۔ جو جی چاہے اُن کے ساتھ کریں، لیکن
آدمی کے ایسیساتھ حرکتناکشرم نہ “کریں۔

25 لیکن باہر کے مردوں نے اُس کی نہ سنی۔ تب
لاوی اپنی داشتہ کو پکڑ کر باہر لے گیا اور اُس کے
پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ شہر کے آدمی پوری رات اُس
کی بےحرمتی کرتے رہے۔ جب پَو پھٹنے لـگی تو اُنہوں
نے اُسے فارغ کر دیا۔ سورج26 کے طلوع ہونے سے
اُسعورتپہلے گھر واپسپاسکے میںجسآئی شوہر
ٹھہرا ہوا تکدروازےتھا۔ تو پہنچوہ لیکنگئی پھر گر
کر وہیں کی پڑیوہیں رہی۔
جب دن چڑھ گیا 27 تو لاوی جاگ اُٹھا اور سفر

کرنے کی یاں تیار کرنے جبلگا۔ دروازہ کھولا تو کیا
دیکھتا ہے کہ داشتہ منے سا زمین پر پڑی ہے اور ہاتھ
دہلیز پر رکھے ہیں۔ 28 وہ بولا، اُٹھو،” ہم چلتے “ہیں۔
لیکن داشتہ دیا۔نہجوابنے دیکھیہ آدمیکر اُسےنے
گدھے پر لاد لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔

جب29 پہنچا تو اُس نے چھری لے کر عورت کی
لاش کو 12 ٹکڑوں میں کاٹ لیا، پھر اُنہیں اسرائیل کی
ہر جگہ بھیج دیا۔ جس30 نے بھی یہ دیکھا اُس نے
گھبرا کر کہا، ایسا” جرم ہمارے درمیان کبھی نہیں
ہوا۔ جب سے ہم مصر سے نکل کر آئے ہیں ایسی
حرکت دیکھنے میں نہیں آئی۔ اب لازم ہے کہ ہم غور
سے سوچیں دوسرےایکاور سے مشورہ کر کے اگلے
قدم بارےکے میں فیصلہ “کریں۔

20
ِجبعہ کو سزا دینے کا فیصلہ

1 تمام اسرائیلی ایک دل ہو کر مِصفاہ میں رب کے
حضور جمع ہوئے۔ شمال کے دان سے لے کر جنوب
کے سبتکبیرسبع آئے۔ یائے در یردن کے پار ِجلعاد
سے بھی لوگ آئے۔ 2 اسرائیلی قبیلوں کے سردار بھی

آئے۔ اُنہوں نے مل ایککر بڑی فوج تیار کی، تلواروں
لیسسے 4,00,000 مرد جمع ہوئے۔ بن3 یمینیوں کو
جماعتاِس بارےکے میں اطلاع ملی۔
اسرائیلیوں نے پوچھا، ہمیں” بتائیں کہ ناکہیبتیہ

مقتولہ4“ہوا؟سرزدطرحکسجرم اُنہیںنےشوہرکے
اپنی کہانی سنائی، مَیں” اپنی داشتہ کے ساتھ ِجبعہ میں
آ ٹھہرا جو بن یمینیوں کے علاقے میں ہے۔ ہم وہاں
رات گزارنا ہتے چا تھے۔ 5 یہ دیکھ کر شہر کے مردوں
میرےنے میزبان کے گھر کو گھیر لیا تاکہ مجھے قتل
کریں۔ مَیں تو بچ گیا، لیکن میری داشتہ سے اِتنی یادتی ز
ہوئی یہ6گئی۔مروہکہ دیکھ مَیںکر لاشکیاُسنے
ٹکڑےکو ٹکڑے کر کے یہ ٹکڑے اسرائیل کی میراث
کی ہر بھیججگہ دیئے تاکہ ایکہر کو معلوم ہو جائے
ملـکہمارےکہ میں کتنا گھنونا جرم سرزد ہوا ہے۔
7 اِس پر آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے
ابمردو، لازم ہے دوسرےایکآپکہ سے مشورہ
کر کے فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہئے۔ “چا

8 تمام مرد ایک دل ہو کر کھڑے ہوئے۔ سب
کا فیصلہ تھا، ہم” میں سے کوئی بھی اپنے گھر واپس
نہیں جائے گا تکجب9 ِجبعہ مناسبکو سزا نہ دی
جائے۔ لازم ہے کہ ًہم فورا شہر پر حملہ کریں اور اِس
کے لئے قرعہ ڈال کر رب سے ہدایت لیں۔ 10 ہم یہ
فیصلہ بھی کریں کہ کون کون ہماری فوج کے لئے
کھانے پینے کا بندوبست کرائے گا۔ اِس کام کے لئے
ہم میں سے ہر دسواں آدمی کافی ہے۔ باقی لوگسب
سیدھے ِجبعہ سے لڑنے جائیں تاکہ اُس ناکشرم جرم
مناسبکا بدلہ لیں جو اسرائیل میں ہوا “ہے۔

یوں11 تمام اسرائیلی متحد ہو کر ِجبعہ سے لڑنے کے
لئے گئے۔ 12 راستے میں اُنہوں نے بن یمین کے ہر کنبے
پیغامکو درمیانکےآپ”بھجوایا، جرمگھنونا ہے۔ہوا
اب13 ِجبعہ کے اِن شریر آدمیوں کو ہمارے حوالے
کریں تاکہ ہم اُنہیں سزائے دےموت کر اسرائیل میں
سے بُرائی مٹا “دیں۔
لیکن بن یمینی اِس کے لئے تیار نہ ہوئے۔ 14 وہ

پورے قبائلی علاقے سے آ کر ِجبعہ میں جمع ہوئے تاکہ
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اسرائیلیوں سے لڑیں۔ 15 اُسی دن اُنہوں نے اپنی فوج
کا بندوبست کیا۔ ِجبعہ کے 700 تجربہ کار فوجیوں
کے علاوہ تلواروں لیسسے 26,000 افراد تھے۔ 16 اِن
فوجیوں میں سے 700 ایسے مرد بھی تھے جو اپنے بائیں
ہاتھ سے فلاخن چلانے کی اِتنی مہارت رکھتے تھے
کہ پتھر بال جیسے چھوٹے نشانے پر بھی لـگ جاتا
تھا۔ دوسری17 طرف اسرائیل کے 4,00,000 فوجی
کھڑے ہوئے، اور ایکہر پاسکے تلوار تھی۔

پہلے18 اسرائیلی بیت ایل چلے گئے۔ وہاں اُنہوں نے
الله سے یافت در کیا، کون” سا قبیلہ ہمارے آگے آگے
بنہمجبچلے یمینیوں پر حملہ رب“کریں؟ جوابنے
دیا، سبیہوداہ” سے آگے “چلے۔

بن یمین جنگخلافکے
اگلے19 دن اسرائیلی روانہ ہوئے اور ِجبعہ قریبکے

پہنچ کر اپنی لشکرگاہ لگائی۔ 20 پھر وہ حملہ کے لئے نکلے
اور ترتیب سے لڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ 21 یہ
دیکھ کر بن یمینی شہر سے نکلے اور اُن پر ٹوٹ پڑے۔
نتیجے میں 22,000 اسرائیلی شہید ہو گئے۔

22-23 اسرائیلی بیت ایل چلے گئے اور شام تک رب
کے حضور روتے رہے۔ اُنہوں نے رب سے کیا”پوچھا، ہم دوبارہ اپنے بن یمینی بھائیوں سے لڑنے “جائیں؟
رب نے جواب دیا، ہاں،” اُن پر حملہ “!کرو یہ سن
کر اسرائیلیوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ اگلے دن وہیں
کھڑے ہو گئے جہاں پہلے دن کھڑے ہوئے تھے۔
وہجبلیکن24 شہر قریبکے پہنچے 25 تو بن یمینی پہلے
طرحکی شہر نکلسے کر اُن ٹوٹپر پڑے۔ اُس دن تلوار
لیسسے 18,000 اسرائیلی شہید ہو گئے۔

اسرائیلپھر26 کا پورا ایلبیتلشکر وہاںگیا۔چلا وہ
ربتکشام کے حضور روتے اور روزہ رکھتے رہے۔
اُنہوں ربنے کو بھسم ہونے والی قربانیاں اور سلامتی
کی پیشقربانیاں کر کے اُس27 یافتسے در کیا کہ ہم
کیا کریں۔ اُس) وقت الله کے عہد کا بیتصندوق ایل
میں بنفینحاسجہاں28تھا اِلی امامہارونبنعزر (تھا۔
اسرائیلیوں نے پوچھا، کیا” ہم ایک اَور مرتبہ اپنے بن
یمینی بھائیوں سے لڑنے جائیں یا اِس سے باز “آئیں؟ رب
نے جواب دیا، اُن” پر حملہ کرو، کیونکہ کل ہی مَیں
تمہارےاُنہیں حوالے کر دوں “گا۔

بن یمین ستیاناسکا
اِس29 دفعہ کچھ اسرائیلی ِجبعہ کے ارد گھاتگرد

میں بیٹھ گئے۔ باقی30 افراد پہلے دو دنوں کی ترتیبسی
کے مطابق لڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ 31 بن یمینی
دوبارہ شہر سے نکل کر اُن پر ٹوٹ پڑے۔ جو راستے
بیت ایل اور ِجبعہ کی طرف لے جاتے ہیں اُن پر اور
کھلے میدان میں اُنہوں ًنے تقریبا 30 اسرائیلیوں کو مار
ڈالا۔ یوں لڑتے لڑتے وہ شہر دُورسے گئے۔ہوتے وہ32
پکارے، ہماب” اُنہیں پہلی دو مرتبہ شکستطرحکی
دیں “!گے
لیکن اسرائیلیوں نے منصوبہ باندھ لیا تھا، ہم” اُن

کے آگے آگے بھاگتے ہوئے اُنہیں شہر سے دُور راستوں
پر کھینچ لیں “گے۔ یوں33 وہ بھاگنے لـگے اور بن یمینی
اُن کے پیچھے پڑ گئے۔ لیکن بعل تمر کے قریب اسرائیلی
رُک کر مُڑ گئے اور اُن کا سامنا کرنے لـگے۔ اب باقی
اسرائیلی جو ِجبع کے ارد گرد اور کھلے میدان میں
گھات میں بیٹھے تھے اپنی چھپنے کی جگہوں سے نکل
آئے۔ اچانک34 ِجبعہ کے بن یمینیوں کو 10,000
بہترین فوجیوں کا سامنا کرنا پڑا، اُن مردوں کا پورےجو
اسرائیل سے چنے گئے تھے۔ بن یمینی اُن خوبسے لڑنے
لیکنلـگے، اُن ابھیآنکھیںکی باتاِس لئےکے بند تھیں
کہ اُن کا انجام قریب آ گیا ہے۔ 35 اُس دن اسرائیلیوں
ربنے کی مدد فتحسے پا کر تلوار لیسسے 25,100
بن یمینی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ تب36
بن یمینیوں نے جان لیا کہ دشمن ہم پر غالب آ گئے ہیں۔
کیونکہ اسرائیلی فوج نے اپنے بھاگ جانے سے اُنہیں
ِجبعہ کھینچدُورسے لیا تھا تاکہ شہر اردکے گھاتگرد
میں بیٹھے مردوں کو شہر پر حملہ کرنے کا موقع مہیا
کریں۔ تب37 یہ مرد نکل کر شہر پر پڑےٹوٹ اور تلوار
سے تمام باشندوں کو مار ڈالا، 38-39 پھر منصوبے کے
آگمطابق لگا کر دھوئیں کا بڑا بادل پیدا کیا تاکہ بھاگنے
والے اسرائیلیوں کو اشارہ مل جائے کہ وہ مُڑ کر بن
یمینیوں کا مقابلہ کریں۔
بنتکوقتاُس یمینیوں ًنے اسرائیلیوں30تقریبا کو

مار ڈالا تھا، اور اُن کا خیال تھا کہ ہم اُنہیں پہلے کی
دےشکستطرح رہے ہیں۔ اچانک40 اُن پیچھےکے
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دھوئیں آسمانبادلکا اُٹھنےطرفکی یمینیوںبنجبلگا۔
نے مُڑ کر دیکھا کہ شہر کے کونے کونے سے دھواں
نکل رہا ہے 41 تو اسرائیل رُکمردکے گئے پلٹاور کر
اُن کا سامنا کرنے لـگے۔
بن یمینی سخت گھبرا گئے، کیونکہ اُنہوں نے جان لیا

ہمکہ تباہ ہو گئے ہیں۔ اُنہوںتب42-43 مشرقنے کے
یگستان ر طرفکی فرار ہونے کوششکی کی۔ لیکن
اب وہ مرد بھی اُن کا تعاقب کرنے لـگے جنہوں نے
گھات میں بیٹھ کر ِجبعہ پر حملہ کیا تھا۔ یوں اسرائیلیوں
مفروروںنے کو گھیر کر مار ڈالا۔ بنوقتاُس44 یمین
کے 18,000 تجربہ کار فوجی ہلاک ہوئے۔ 45 جو
بچ گئے وہ یگستان ر کی چٹان رِمّون کی طرف بھاگ
نکلے۔ لیکن اسرائیلیوں نے راستے میں اُن کے 5,000
افراد کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ اِس کے بعد اُنہوں
تکِجدعومنے اُن تعاقبکا کیا۔ بن2,000مزید یمینی
ہلاک ہوئے۔ اِس46 طرح بن یمین کے کُل 25,000
تلوار لیسسے اور تجربہ کار مارےفوجی گئے۔

صرف47 600 مرد بچ کر رِمّون کی تکچٹان پہنچ
گئے۔ وہاں وہ چار تکمہینے ٹکے رہے۔ تب48 اسرائیلی
تعاقب کرنے سے باز آ کر بن یمین کے قبائلی علاقے میں
اُنہوںوہاںآئے۔واپس بہجگہنے جگہ جا کچھسبکر
موت گھاٹکے اُتار دیا۔ جو بھی اُنہیں ملا وہ تلوار کی
زد میں آ گیا، خواہ انسان تھا یا حیوان۔ ساتھ ساتھ اُنہوں
نے تمام شہروں آگکو لگا دی۔

21
بن یمینیوں کو عورتیں ملتی ہیں

جب1 اسرائیلی مِصفاہ میں جمع ہوئے تھے تو سب
قَسمنے کھا کر کہا تھا، ہم” کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا
کسی بن یمینی مرد کے ساتھ رشتہ نہیں باندھیں “گے۔
اب2 بیتوہ ایل چلے گئے اور تکشام الله کے حضور
بیٹھے رہے۔ رو رو کر اُنہوں نے دعا کی، اے”3 رب،
اسرائیل کے خدا، ہماری قوم ایککا پورا قبیلہ مٹ گیا
!ہے مصیبتیہ اسرائیل پر کیوں “آئی؟

اگلے4 دن اُٹھےسویرےصبحوہ اور قربان گاہ بنا کر
اُس بھسمپر والیہونے اور قربانیاںکیسلامتی چڑھائیں۔
5 پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لـگے، جب” ہم

مِصفاہ میں رب کے حضور جمع ہوئے تو ہماری قوم
میں اجتماعکونکونسے شریکمیں نہ “ہوا؟ کیونکہ
اُس وقت اُنہوں نے قَسم کھا کر اعلان کیا تھا، جس”
نے یہاں رب کے حضور آنے سے انکار کیا اُسے ضرور
موتسزائے دی جائے “گی۔ اب6 اسرائیلیوں کو بن
یمینیوں پر افسوس ہوا۔ اُنہوں نے کہا، ایک” پورا قبیلہ
مٹ گیا ہے۔ اب7 ہم تھوڑےاُن بچے کھچے آدمیوں
کو یاں طرحکسبیو مہیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے ربتو
کے حضور قَسم کھائی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا اُن کے
ساتھ رشتہ نہیں باندھیں گے۔ لیکن8 ہو سکتا ہے کوئی
خاندان مِصفاہ کے اجتماع میں نہ آیا ہو۔ آؤ، ہم پتا
“کریں۔ معلوم ہوا کہ یبیس ِجلعاد باشندےکے نہیں
فوجیوںباتیہ9تھے۔آئے کو سےگننے پتا چلی، کیونکہ
یبیسوقتگنتے ِجلعاد کا فوجشخصبھیکوئی میں نہیں
تھا۔

اُنہوںتب10 فوجیوں12,000نے چنکو کر اُنہیں
حکم دیا، یبیس” ِجلعاد پر حملہ کر کے تمام باشندوں کو
بال بچوں سمیت مار ڈالو۔ صرف11 یوں کنوار کو ہنےزندہ ر “دو۔

فوجیوں12 یبیسنے میں 400 یاں کنوار پائیں۔ وہ
اُنہیں َسیلا لے آئے جہاں اسرائیلیوں کا لشکر ٹھہرا ہوا
تھا۔ وہاں13 سے اُنہوں نے اپنے قاصدوں کو رِمّون کی
چٹان پاسکے بھیج کر بن یمینیوں صلحساتھکے کر لی۔
14 پھر بن یمین کے 600 مرد یگستان ر واپسسے آئے،
اور اُن کے ساتھ یبیس ِجلعاد کی یوں کنوار کی شادی
ہوئی۔ لیکن سبیہ کے لئے کافی نہیں تھیں۔

اسرائیلیوں15 کو بن یمین افسوسپر ہوا، ربکیونکہ
اسرائیلنے قبیلوںکے میں خلا ڈال دیا تھا۔ جماعت16
کے بزرگوں نے دوبارہ پوچھا، ہمیں” بن یمین کے باقی
مردوں کے لئے کہاں سے یاں بیو ملیں گی؟ اُن کی تمام
عورتیں تو ہلاک ہو گئی ہیں۔ 17 لازم ہے کہ اُنہیں
اُن کا موروثی واپسعلاقہ مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ
بالکل مٹ جائیں۔ 18 لیکن ہم اپنی بیٹیوں کی اُن کے
شادیساتھ نہیں کرا سکتے، کیونکہ ہم قَسمنے کھا کر
اعلان کیا ہے، جو’ اپنی بیٹی کا رشتہ بن یمین کسیکے
مرد سے باندھے گا اُس پر الله لعنتکی “۔‘ہو
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19 یوں سوچتے سوچتے اُنہیں آخرکار یہ ترکیب

کچھ”سوجھی، دیر یہاںبعدکے سالانہکیربمیںَسیلا
عید منائی جائے گی۔ بیتَسیلا ایل شمالکے میں، لبونہ
کے جنوب میں اور اُس راستے کے مشرق میں ہے جو
بیت ایل سے ِسکم تک لے جاتا ہے۔ اب20 بن یمینی
مردوں کے لئے ہمارا مشورہ ہے کہ عید کے دنوں میں
انگور کے باغوں میں چھپ گھاتکر میں بیٹھ جائیں۔
جب21 لڑکیاں لوک ناچ کے لئے َسیلا سے نکلیں گی تو
پھر باغوں سے نکل کر اُن پر جھپٹ پڑنا۔ ہر آدمی ایک
لڑکی کو پکڑ کر اُسے اپنے گھر لے جائے۔ جب22 اُن
کے باپ اور بھائی ہمارے پاس آ کر آپ کی شکایت
کریں گے تو ہم اُن سے کہیں گے، بن’ یمینیوں پر ترس
کھائیں، ہمجبکیونکہ یبیسنے پر فتح پائی تو ہم اُن
کے لئے کافی عورتیں حاصل نہ کر آپسکے۔ بےقصور
ہیں، آپکیونکہ نے اُنہیں اپنی بیٹیوں ًکو ارادتا تو نہیں
“۔‘دیا بن23 یمینیوں نے بزرگوں کی اِس ہدایت پر عمل
کیا۔ عید کے دنوں میں جب لڑکیاں ناچ رہی تھیں تو بن
یمینیوں اُتنینے پکڑ لیں کہ اُن پوریکمیکی ہو گئی۔ پھر
وہ اُنہیں اپنے قبائلی علاقے میں لے گئے اور شہروں کو
دوبارہ تعمیر کر کے اُن میں بسنے لـگے۔ 24 باقی اسرائیلی
بھی وہاں چلےسے گئے۔ ایکہر اپنے قبائلی علاقے میں
واپس چلا گیا۔ 25 اُس زمانے میں اسرائیل میں کوئی
بادشاہ نہیں تھا۔ ایکہر وہی کچھ کرتا جو مناسباُسے
لگتا تھا۔
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روت
ـِکاِلی موآبمَل چلا جاتا ہے

1-2 اُن دنوں جب قاضی قوم کی راہنمائی کیا کرتے
تھے تو اسرائیل میں کال پڑا۔ یہوداہ کے بیتشہر لحم میں
ایک اِفراتی آدمی رہتا جستھا نامکا ـِکاِلی مَل کالتھا۔
کی وجہ سے وہ اپنی بیوی نعومی اور اپنے دو بیٹوں محلون
اور کلیون کو لے کر موآبملـِک میں جا بسا۔

لیکن3 کچھ دیر کے بعد اِلی ـِک مَل فوت ہو گیا، اور
نعومی اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ محلون4 اور
کلیون موآبنے کی عورتوںدو شادیسے ایکلی۔کر
کا نام عُرفہ تھا اور دوسری کا روت۔ ًلیکن تقریبا دس
سال کے بعد 5 دونوں بیٹے بھی جاں بحق ہو گئے۔ اب
نعومی کا نہ شوہر اور نہ بیٹے ہی رہے تھے۔

روتنعومی کے واپسساتھ چلی جاتی ہے
ایک6-7 دن نعومی کو موآبملـِک میں خبر ملی کہ

رب اپنی قوم پر رحم کر کے اُسے دوبارہ اچھی فصلیں
دے رہا ہے۔ تب وہ اپنے وطن یہوداہ کے لئے روانہ
ہوئی۔ عُرفہ روتاور بھی ساتھ چلیں۔
اُسوہجب راستے پر آ تکیہوداہجوگئیں پہنچاتا ہے

8 تو نعومی نے اپنی بہوؤں سے کہا، اب” اپنے باپماں
کے واپسگھر چلی آپربجائیں۔ پر اُتنا کرےرحم
آپجتنا نے مرحوموں اور مجھ پر کیا ہے۔ 9 آپوہ کو
نئے گھر اور نئے شوہر مہیا کر سکونکے “دے۔
یہ کہہ کر اُس نے اُنہیں بوسہ دیا۔ دونوں رو پڑیں

اعتراضاور10 ہرگز”کیا، کیآپساتھکےآپہمنہیں،
قوم پاسکے جائیں “گی۔ لیکن11 نعومی نے اصرار بیٹیو،”کیا، بس کریں اور اپنے اپنے واپسگھر چلی جائیں۔
اب میرے ساتھ جانے کا کیا فائدہ؟ مجھ سے تو مزید
کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو گا جو آپ کا شوہر بن سکے۔
12 نہیں بیٹیو، واپس چلی جائیں۔ مَیں تو اِتنی بوڑھی ہو
ہوںچکی کہ نہیںشادیدوبارہ کر سکتی۔ اور اگر اِس
کی اُمید بھی ہوتی بلـکہ میری شادی آج رات کو ہوتی
میرےاور ہاں بیٹے پیدا ہوتے 13 تو کیا آپ اُن کے بالغ

ہو تکجانے انتظار کر سکتیں؟ کیا آپ اُس تکوقت
اَورکسی انکارسےکرنےشادیسے بیٹیو۔نہیں،کرتیں؟
رب نے اپنا ہاتھ میرے خلاف اُٹھایا ہے، تو آپ اِس
لعنت کی زد میں کیوں “آئیں؟

تب14 عُرفہ اور روت دوبارہ رو پڑیں۔ عُرفہ نے
اپنی ساس کو چوم کر الوداع کہا، لیکن روت نعومی
کے ساتھ لپٹی رہی۔ 15 نعومی نے اُسے سمجھانے کی
کوشش کی، دیکھیں،” عُرفہ اپنی قوم اور اپنے دیوتاؤں
کے پاس واپس چلی گئی ہے۔ اب آپ بھی ایسا ہی
“کریں۔

روتلیکن16 جوابنے دیا، آپمجھے” کو چھوڑ
واپسکر جانے پر مجبور نہ کیجئے۔ آپجہاں جائیں گی
مَیں جاؤں رہیںآپجہاںگی۔ وہاںگی مَیں بھی رہوں
میریقومکیآپگی۔ قوم آپاور کا خدا میرا ہے۔خدا
دفنوہیںاورگیمروںمَیںوہیںگیمریںآپجہاں17
ہو جاؤں موتصرفگی۔ ہی مجھے آپ الـگسے کر
سکتی ہے۔ اگر میرا یہ وعدہ پورا نہ ہو تو الله سختمجھے
“!دےسزا

18 نعومی نے جان لیا کہ روت کا ساتھ جانے کا
پکا ارادہ ہے، اِس لئے وہ خاموش ہو گئی اور اُسے
سمجھانے سے باز آئی۔ 19 وہ پڑیںچل اور چلتے بیتچلتے
لحم پہنچ گئیں۔ جب داخل ہوئیں تو پورے شہر میں
چلہل مچ گئی۔ عورتیں کہنے لـگیں، کیا” یہ نعومی نہیں
“ہے؟

20 نعومی نے جواب دیا، اب” مجھے *نعومی مت
کہنا بلـکہ †مارہ، کیونکہ قادرِ مطلق نے مجھے سخت
مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ 21 یہاں سے جاتے وقت
میرے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، لیکن اب رب مجھے
خالی ہاتھ واپس لے آیا ہے۔ چنانچہ مجھے نعومی مت
کہنا۔ رب نے میرےخود خلاف گواہی دی ہے،
قادرِ مطلق مجھےنے مصیبتاِس میں ڈالا “ہے۔

نعومیجب22 اپنی موآبی بہو پہنچیلحمبیتساتھکے
تو َجو کی فصل کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔

2

روت کی بوعز ملاقاتسے
* 1:20 خوش:نعومی خوشیگوار، والی۔ † 1:20 :مارہ کڑوی۔
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بیت1 لحم میں نعومی کے مرحوم شوہر کا رشتے دار

رہتا جستھا کا نام بوعز تھا۔ وہ اثر و رسوخ رکھتا تھا،
اور اُس کی زمینیں تھیں۔

2 ایک دن روت نے اپنی ساس سے کہا، مَیں”
کھیتوں میں جا کر فصل کی کٹائی سے بچی ہوئی بالیں
چن لوں۔ کوئی نہ کوئی تو مجھے اِس کی دےاجازت
“گا۔ نعومی جوابنے دیا، ٹھیک” ہے بیٹی، “جائیں۔
روت3 کھیتکسی میں گئی اور مزدوروں کے پیچھے
پیچھے چلتی ہوئی بچی ہوئی بالیں چننے لـگی۔ اُسے معلوم نہ
تھا کھیتکہ مالـککا ُسسر کا رشتے دار بوعز ہے۔

4 اِتنے میں بوعز بیت لحم سے پہنچا۔ اُس نے اپنے
مزدوروں آپرب”کہا،سے اُنہوں“ہو۔ساتھکے نے
جواب دیا، اور” رب آپ کو بھی “!دےبرکت 5 پھر
بوعز نے مزدوروں انچارجکے سے پوچھا، اُس” جوان
عورت کا مالـک کون “ہے؟ 6 آدمی نے جواب یہ”دیا، موآبی عورت نعومی کے ساتھ ملـِک موآب سے آئی
ہے۔ اِس7 مجھنے مزدوروںسے چلپیچھےکے بچیکر
ہوئی بالیں چننے کی اجازت لی۔ یہ تھوڑی دیر جھونپڑی
میںسائےکے آرام کرنے کے لےسےصبحسوا ابکر
تک کام میں لـگی رہی “ہے۔

8 یہ سن کر بوعز نے روت سے بات کی، بیٹی،”
میری بات !سنیں کسی اَور کھیت میں بچی ہوئی بالیں
چننے کے لئے نہ جائیں بلـکہ میرییہیں نوکرانیوں ساتھکے
فصلجہاںدیںدھیانپرحصےاُسکےکھیت9رہیں۔
کی کٹائی ہو رہی ہے اور نوکرانیوں کے پیچھے پیچھے چلتی
رہیں۔ مَیں آدمیوںنے آپکو کو چھیڑنے سے منع کیا
آپبھیجبہے۔ پیاسکو لـگے تو اُن برتنوں سے پانی
پینا جو آدمیوں نے کنوئیں سے بھر رکھے “ہیں۔

روت10 منہ جھکبلکے گئی اور بولی، مَیں” اِس
لائق نہیں مجھآپکہ پر اِتنی مہربانی مَیںکریں۔ پردیسیتو
ہوں۔ آپ کیوں میری قدر کرتے “ہیں؟ 11 بوعز نے
جواب دیا، مجھے” وہ کچھ بتایا گیا ہے آپجو نے اپنے
شوہر وفاتکی سے لے کر تکآج اپنی ساس کے لئے
کیا آپہے۔ اپنے ماں باپ اور اپنے وطن کو چھوڑ کر
ایک قوم میں بسنے آئی ہیں جسے پہلے سے نہیں جانتی
تھیں۔ آپ12 رب اسرائیل کے خدا کے پَروں تلے پناہ
لینے آئی ہیں۔ اب وہ آپ کو آپ کی نیکی کا پورا اجر

“دے۔ روت13 نے کہا، میرے” آقا، کرےالله کہ
مَیں آئندہ آپبھی کی منظورِ نظر رہوں۔ گو آپمَیں کی
نوکرانیوں حیثیتکی بھی نہیں رکھتی توبھی آپ نے مجھ
بھریشفقتسے باتیں کر مجھےکے تسلی دی “ہے۔

14 کھانے وقتکے بوعز روتنے کو بُلا کر اِدھر”کہا، آ کر روٹی کھائیں اور اپنا نوالہ سرکے میں ڈبو
اُسروت“دیں۔ مزدوروںکے ساتھکے بیٹھ گئی، اور
بوعز نے اُسے َجو کے بُھنے ہوئے دانے دے دیئے۔
روت نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ پھر بھی کچھ بچ گیا۔
جب15 وہ کام جاری رکھنے کے لئے اُٹھی تو بوعز نے
حکم دیا، اُسے” پُولوں کے درمیان بھی بالیں جمع کرنے
دو، اور اگر وہ کرےایسا تو اُس کرنا۔متبےعزتیکی
یہصرفنہ16 بلـکہ کام وقتکرتے اِدھر اُدھر پُولوں کی
کچھ بالیں زمین پر گرنے دو۔ جب وہ اُنہیں جمع کرنے
آئے تو متاُسے “!جھڑکنا

روت17 کھیتنے میں تکشام جاریکام رکھا۔
جب اُس نے بالوں کوٹکو لیا تو دانوں ًکے تقریبا 13
کلو گرام نکلے۔ 18 پھر وہ سب کچھ اُٹھا کر اپنے گھر
واپس لے آئی ساساور کو دکھایا۔ ساتھ ساتھ اُس نے
اُسے وہ بُھنے بھیدانےہوئے کھانےکےدوپہرجودیئے
سے بچ گئے تھے۔ نعومی19 نے پوچھا، آپ” نے سبیہ
کہاںکچھ جمعسے کیا؟ آپبتائیں، کہاں تھیں؟ الله اُسے
جسدےبرکت آپنے کی اِتنی قدر کی “!ہے
روت آدمیجس”کہا،نے مَیںمیںکھیتکے نے

آج کام کیا اُس کا نام بوعز “ہے۔ 20 نعومی پکار !دےبرکتاُسےرب”اُٹھی، وہ تو ہمارا قریبی رشتے دار ہے،
اور شریعت کے مطابق اُس کا حق ہے کہ وہ ہماری
مدد ابکرے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ الله ہم پر اور
ہمارے شوہروںمرحوم پر بازسےکرنےرحم نہیں “!آیا

روت21 بولی، اُس” نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ
کہیں اَور نہ جانا بلـکہ کٹائی کے اختتام تک میرے
مزدوروں پیچھےکے پیچھے بالیں جمع “کرنا۔

نعومی22 میںجوابنے اچھا۔بہت”کہا، بیٹی، ایسا
ہی کریں۔ اُس کی نوکرانیوں کے ساتھ ہنے ر کا یہ فائدہ
ہے محفوظآپکہ رہیں کسیگی۔ اَور میںکھیتکے
جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپکوئی تنگکو “کرے۔
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23 چنانچہ روت َجو اور گندم کی کٹائی پورےکے

موسم میں بوعز نوکرانیوںکی پاسکے جاتی اور بچی ہوئی
بالیں چنتی۔ شام کو وہ اپنی ساس کے واپسگھر چلی
جاتی تھی۔

3
روت شادیکی کی کوششیں

ایک1 دن نعومی روت سے مخاطب ہوئی، بیٹی،”
مَیں آپ کے لئے گھر کا بندوبست کرنا چاہتی ہوں،
ایسی یاتکیآپجہاںجگہ آئندہضرور پوریبھی ہوتی
رہیں گی۔ اب2 جسدیکھیں، آدمی کی نوکرانیوں کے
بالیںنےآپساتھ وہہیںچنی قریبیہمارا ہے۔داررشتے
آج شام کو بوعز ہنے گا کی جگہ پر َجو پھٹکے گا۔ 3 تو
سن لیں، اچھی طرح نہا کر خوشبودار تیل لگا لیں اور
اپنا سب سے خوب صورت لباس پہن لیں۔ پھر ہنے گا
کی جگہ جائیں۔ لیکن اُسے پتا نہ چلے آپکہ آئی ہیں۔
وہجب کھانے پینے فارغسے ہو جائیں 4 تو دیکھ لیں کہ
بوعز سونے کے لئے کہاں لیٹ جاتا ہے۔ پھر جب وہ
سو جائے گا تو وہاں جائیں اور کمبل کو اُس کے پیروں
اُتارسے کر اُن لیٹپاسکے باقیجائیں۔ کچھجو کرنا ہے
آپوہ وقتاُسیکو بتائے “گا۔

روت5 نے جواب دیا، ٹھیک” ہے۔ جو کچھ بھی
آپ نے کہا ہے مَیں کروں “گی۔ 6 وہ اپنی ساس کی
ہدایت کے مطابق تیار ہوئی اور شام کے وقت ہنے گا
کی جگہ پر پہنچی۔ وہاں7 بوعز کھانے پینے اور خوشی
منانے بعدکے َجو کے ڈھیر لیٹپاسکے کر گیا۔سو پھر
روت چپکے سے اُس پاسکے آئی۔ اُس کے پیروں سے
کمبل ہٹا کر وہ اُن لیٹپاسکے گئی۔

آدھی8 رات کو بوعز گھبرا گیا۔ ٹٹول ٹٹول کر اُسے
پتا چلا کہ پیروں کے پاس عورت پڑی ہے۔ 9 اُس
نے پوچھا، کون” “ہے؟ روت نے جواب دیا، آپ”
کی خادمہ روت۔ گزارشایکمیری ہے۔ آپچونکہ
میرے قریبی رشتے دار ہیں اِس لئے آپ کا حق ہے کہ
یاتمیری پوریضرور کریں۔ مہربانی کر کے لباساپنے
مجھدامنکا پر بچھا کر کریںظاہر شادیساتھمیرےکہ
کریں “گے۔

10 بوعز بولا، بیٹی،” آپرب !دےبرکتکو اب
آپ نے اپنے ُسسرال سے وفاداری کا پہلے کی نسبت

یادہ ز اظہار کیا آدمیوںجوانآپکیونکہہے، پیچھےکے
نہ لـگیں، خواہ غریب ہوں یا امیر۔ 11 بیٹی، اب فکر نہ
کریں۔ مَیں ضرور آپ کی یہ گزارش پوری کروں گا۔
آخر تمام جانلوگمقامی ہیںگئے عورتشریفآپکہ
ہیں۔ آپ12 باتکی سچ ہے کہ آپمَیں کا قریبی رشتے
ہوںدار اور یہ حقمیرا یاتکیآپکہہے پوریضرور
ایکلیکنکروں۔ اَور آدمی جسہے آپکا سے یادہ ز
قریبی رشتہ ہے۔ رات13 کے لئے یہاں !ٹھہریں مَیںکل
اُس آدمی باتسے کروں گا۔ اگر آپوہ شادیسے کر
داریرشتےکے حقکا ادا کرنا ٹھیکتوچاہے اگرہے۔
نہیں تو رب کی قَسم، مَیں یہ ضرور کروں آپگا۔ صبح
تکوقتکے یہیں لیٹی “رہیں۔

14 روتچنانچہ بوعز کے پیروں پاسکے لیٹی رہی۔
لیکن وہ صبح اندھیرےمنہ اُٹھ کر چلی گئی تاکہ کوئی
اُسے پہچان نہ سکے، کیونکہ بوعز نے کہا تھا، کسی”
کو پتا نہ چلے کہ کوئی عورت یہاں ہنے گا کی جگہ پر
میرے پاس آئی “ہے۔ روت15 کے جانے سے پہلے
بوعز اپنی”بولا، چادر “!دیںبچھا پھر اُس برتنکوئینے
چھ دفعہ َجو دانوںکے سے بھر کر میںچادر ڈال دیا اور
روتاُسے سرکے پر رکھ دیا۔ پھر وہ شہر واپسمیں چلا
گیا۔

پہنچیگھرروتجب16 بیٹی،”پوچھا،نےساستو
وقت کیسا “رہا؟ روت نے اُسے سب کچھ سنایا جو
بوعز جوابنے میں کیا تھا۔ روت17 بولی، َجو” کے یہ
دانے بھی اُس طرفکی ہیں۔سے وہ نہیں چاہتا تھا کہ
مَیں خالی آپہاتھ واپسپاسکے “آؤں۔ 18 یہ سن کر
نعومی نے روت کو تسلی دی، بیٹی،” تکجب کوئی
نتیجہ نہ نکلے یہاں ٹھہر جائیں۔ اب یہ آدمی آرام نہیں
کرے گا بلـکہ آج ہی معاملے کا حل نکالے “گا۔

4
1 بوعز شہر کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گیا

بزرگجہاں فیصلے کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ
رشتے وہاںدار سے کاجسگزرا بوعزذکر سےروتنے
کیا تھا۔ بوعز اُس مخاطبسے ہوا، دوست،” اِدھر آئیں۔
پاسمیرے بیٹھ “جائیں۔
رشتے دار اُس پاسکے بیٹھ گیا 2 تو بوعز نے شہر کے

دس بزرگوں کو بھی ساتھ بٹھایا۔ 3 پھر اُس نے رشتے
دار سے بات کی، نعومی” ملـِک موآب سے واپس آ کر
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اپنے شوہر ـِکاِلی مَل کی فروختزمین کرنا چاہتی ہے۔
یہ4 خاندانہمارےزمین موروثیکا اِسہے،حصہ لئے
مَیں مناسبنے سمجھا آپکہ اطلاعکو دوں آپتاکہ
یہ زمین خرید لیں۔ بیت لحم بزرگکے اور ساتھ بیٹھے
راہنما اِس کے گواہ ہوں گے۔ لازم ہے کہ یہ زمین
ہمارے خاندان کا حصہ رہے، اِس لئے بتائیں کہ کیا
آپ اِسے خرید کر چھڑائیں آپگے؟ سبکا سے قریبی
رشتہ ہے، اِس لئے یہ آپ ہی کا حق ہے۔ اگر آپ
زمین خریدنا نہ چاہیں تو یہ میرا حق بنے “گا۔ رشتے دار
جوابنے ٹھیک”دیا، مَیںہے، اِسے خرید چھڑاؤںکر
“گا۔ 5 پھر بوعز بولا، آپاگر” نعومی سے زمین خریدیں
آپتو کو اُس کی موآبی روتبہو شادیسے پڑےکرنی
گی تاکہ مرحوم شوہر کی جگہ اولاد پیدا یں کر جو اُس
کا نام رکھ کر یہ زمین “سنبھالیں۔

6 یہ سن کر رشتے دار نے کہا، پھر” مَیں اِسے خریدنا
نہیں چاہتا، کیونکہ ایسا کرنے سے میری موروثی زمین
نقصانکو پہنچے آپگا۔ ہی اِسے خرید کر “چھڑائیں۔

7 اُس زمانے میں اگر ایسے کسی معاملے میں کوئی
زمین خریدنے کا اپنا دوسرےکسیحق منتقلکو کرنا
چاہتا تھا تو وہ اپنی چپل اُتار کر دےاُسے دیتا تھا۔ اِس
یقے طر فیصلہسے قانونی طور پر ہوطے تھا۔جاتا چنانچہ8
روت کے یادہ ز قریبی رشتے دار نے اپنی چپل اُتار کر
بوعز کو دے دی اور کہا، آپ” ہی زمین کو خرید
“لیں۔ تب9 بوعز نے بزرگوں اور باقی لوگوں کے منے سا
اعلان ہیںگواہآپآج”کیا، مَیںکہ نعومینے سبسے
کچھ خرید لیا ہے جو اُس کے مرحوم شوہر اِلی ـِک مَل
اور اُس کے دو بیٹوں کلیون اور محلون کا تھا۔ 10 ساتھ
مَیںہی محلوننے کی بیوہ روتعورتموآبی شادیسے
کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ محلون کے نام سے بیٹا پیدا
ہو۔ یوں مرحوم کی موروثی زمین خاندان نہیںچھنسے
جائے گی، اور اُس کا ہمارےنام خاندان اور بیت لحم
باشندوںکے میں قائم “!ہیںگواہسبآپآجگا۔رہے

بزرگوں11 اور شہر دروازےکے پر بیٹھے مردوںدیگر
نے اِس کی تصدیق کی، ہم” گواہ !ہیں آپرب کے
میںگھر والیآنے عورتاِس کو برکتوںاُن نوازےسے
جن سے اُس نے راخل اور لیاہ کو نوازا، جن سے تمام
اسرائیلی کرےربنکلے۔ آپکہ دولتکی عزتاور

اِفراتہ بیتیعنی لحم میں بڑھتی جائے۔ 12 آپوہ آپاور
بیویکی کو اُتنی اولاد بخشے جتنی تمر اور یہوداہ کے بیٹے
فارص خاندانکے بخشیکو “تھی۔

13 روتچنانچہ بوعز بیویکی بن گئی۔ رباور کی
مرضی شادیروتسے کے بعد حاملہ جبہوئی۔ اُس
کے بیٹا ہوا 14 تو بیت لحم کی عورتوں نے نعومی سے
کہا، رب” کی تمجید !ہو آپ کو یہ بچہ عطا کرنے
سے اُس نے ایسا شخص مہیا کیا ہے جو آپ کا خاندان
سنبھالے گا۔ الله کرے کہ اُس کی شہرت پورے
اسرائیل میں پھیل جائے۔ 15 اُس سے آپ تازہ دم ہو
جائیں گی، اور بُڑھاپے میں وہ آپ کو دےسہارا گا۔
کیونکہ آپ کی بہو جو آپ کو پیار کرتی ہے اور جس
قدرکی بیٹوںساتقیمتو بڑھسے کر اُسیہے اُسےنے
جنم دیا “!ہے

16 نعومی بچے کو اپنی گود میں بٹھا کر اُسے لنے پا
لـگی۔ 17 پڑوسی عورتوں نے اُس کا نام عوبید یعنی
خدمت کرنے والا رکھا۔ اُنہوں نے کہا، نعومی” ہاںکے بیٹا پیدا ہوا “!ہے
عوبید داؤد بادشاہ باپکے یسّی باپکا تھا۔ ذیل18

میں فارص کا داؤد تک نسب نامہ :ہے فارص،
حصرون، 19 رام، عمی نداب، 20 نحسون، سلمون،
21 بوعز، عوبید، 22 یسّی اور داؤد۔
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سموئیل-۱
حنّہ الله سے بچہ مانگتی ہے

1 افرائیم کے پہاڑی علاقے کے شہر راماتائم صوفیم
یعنی رامہ میں ایک افرائیمی رہتا تھا جس کا نام اِلقانہ
بن یروحام بن اِلیہو بن توخو صوفبن تھا۔ 2 اِلقانہ کی دو
یاں بیو تھیں۔ ایک کا نام حنّہ تھا اور دوسری کا فنِنّہ۔
فنِنّہ کے بچے تھے، لیکن حنّہ بےاولاد تھی۔

3 اِلقانہ ہر سال اپنے سمیتخاندان سفر کر کے َسیلا
کے مقدِس کے پاس جاتا تاکہ وہاں رب الافواج کے
حضور قربانی گزرانے اور اُس کی پرستش کرے۔ اُن
دنوں میں عیلی امام کے دو بیٹے ُحفنی اور فینحاس َسیلا
میں امام کی خدمت انجام دیتے تھے۔ 4 ہر سال اِلقانہ
اپنی پیشقربانی کرنے کے بعد قربانی گوشتکے کے
ٹکڑے فنِنّہ اور اُس کے بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرتا۔ 5 حنّہ
کو بھی گوشت ملتا، لیکن جہاں دوسروں کو ایک
حصہ ملتا وہاں اُسے دو حصے ملتے تھے۔ کیونکہ اِلقانہ
اُس بہتسے محبت رکھتا تھا، اگرچہ ربتکاب کی
مرضی نہیں تھی کہ حنّہ کے بچے پیدا ہوں۔ 6 فنِنّہ کی
حنّہ سے دشمنی تھی، اِس لئے وہ ہر سال حنّہ کے بانجھ
پن کا مذاق اُڑا کر تنگاُسے کرتی تھی۔ سال7 بہ سال
ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ جب بھی وہ رب کے مقدِس کے
پاس جاتے تو فنِنّہ حنّہ کو تنگاِتنا کرتی کہ وہ اُس کی
باتیں سنسن کر رو پڑتی اور پیکھا نہ سکتی۔ 8 پھر اِلقانہ
حنّہ،”پوچھتا، تُوہے؟رہیروکیوںتُو نہیںکیوںکھانا
کھا اُداسرہی؟ ہونے کی کیا ضرورت؟ مَیں تو ہوں۔
کیا دسیہ بیٹوں سے کہیں بہتر “نہیں؟

ایک9 دن جب وہ َسیلا میں تھے تو حنّہ کھانے
پینے کے بعد دعا کرنے کے لئے اُٹھی۔ عیلی امام رب
کے مقدِس دروازےکے کے پاس کرسی پر بیٹھا تھا۔
10 حنّہ پریشانیشدید کے عالم پھوٹپھوٹمیں کر رونے
اُس11کرتےکرتےدعاسےربلـگی۔ قَسمنے کھائی،
حالتبُریمیریالافواج،رباے” پر ڈالنظر مجھےکر

یاد !کر اپنی خادمہ متکو بھولنا بلـکہ بیٹا عطا !فرما اگر
تُو کرےایسا تو مَیں اُسے واپستجھے کر دوں اےگی۔
رب، اُس کی پوری تیرےزندگی لئے مخصوص ہو !گی
اِس نشانکا یہ ہو گا اُسکہ نہیںکبھیبالکے کٹوائے
جائیں “گے۔

12 بڑیحنّہ یوںتکدیر اُسعیلیرہی۔کرتیدعا کے
منہ پر غور کرنے تو13لگا دیکھا کہ ہونٹکےحنّہ ہلتو
رہے ہیں لیکن آواز سنائی دےنہیں رہی، کیونکہ حنّہ
میںدلہیدل دعا لیکنتھی۔رہیکر عیلی کو لـگایسا
رہا تھا کہ وہ نشے میں دُھت ہے، 14 اِس لئے اُس نے
اُسے جھڑکتے ہوئے کہا، تُو” تککب نشے میں دُھت
رہے گی؟ َمے پینے سے باز “!آ

15 حنّہ جوابنے دیا، میرے” آقا، ایسی باتکوئی
نہیں ہے۔ مَیں نے نہ َمے، نہ کوئی اَور نشہ آور چیز
چکھی باتہے۔ یہ ہے کہ مَیں بڑی رنجیدہ ہوں، اِس
لئے رب کے حضور اپنے دل کی آہ و زاری ُنڈیل ا دی
ہے۔ * یہ16 نہ سمجھیں مَیںکہ عورتنکمی ہوں، بلـکہ
بڑےمَیں غم اور اذیت میں دعا کر رہی “تھی۔

یہ17 سن کر عیلی جوابنے دیا، سلامتی” سے اپنے
گھر چلی !جا اسرائیل کا خدا تیری درخواست پوری
“کرے۔ 18 حنّہ نے کہا، اپنی” خادمہ پر آپ کی نظرِ
کرم “ہو۔ پھر اُس نے جا کر کچھ کھایا، اور اُس کا
اُداسچہرہ نہ رہا۔

سموایل پیدائشکی اور بچـپن
19 اگلے دن پورا خاندان صبح سویرے اُٹھا۔ اُنہوں

نے مقدِس میں جا کر رب کی پرستش کی، پھر رامہ
واپس چلے گئے جہاں اُن کا گھر تھا۔ رباور نے حنّہ
کو یاد کر کے اُس کی دعا سنی۔ 20 اِلقانہ اور حنّہ کے
بیٹا پیدا ہوا۔ حنّہ اُسنے کا نام سموایل یعنی اُس’ کا نام
الله ‘ہے رکھا، اُسکیونکہ مَیں”کہا،نے رباُسےنے
سے “مانگا۔

21 اگلے سال اِلقانہ خاندان کے ساتھ معمول کے
مطابق َسیلا گیا تاکہ رب کو سالانہ کرےپیشقربانی
اور اپنی مَنت پوری کرے۔ لیکن22 حنّہ نہ گئی۔ اُس
نے اپنے شوہر سے کہا، جب” بچہ دودھ پینا چھوڑ
دے تبگا ہی مَیں اُسے لے ربکر کے پیشحضور

* 1:15 دل کی آہ :زاریو لفظی :ترجمہ جان
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کروں گی۔ اُس وقت سے وہ ہمیشہ وہیں رہے “گا۔
23 اِلقانہ جوابنے دیا، وہ” کچھ کر جو تجھے مناسب
لـگے۔ بچے کا دودھ تکچھڑانے یہاں رہ۔ لیکن رب
اپنا کلام قائم “رکھے۔ چنانچہ حنّہ بچے کے دودھ
تکچھڑانے گھر میں رہی۔

سموایلجب24 نے دودھ پینا چھوڑ دیا تو حنّہ اُسے
َسیلا میں رب کے مقدِس کے پاس لے گئی، گو بچہ
ابھی چھوٹا تھا۔ قربانیوں کے لئے اُس پاسکے تین بَیل،
میدے ًکے 16تقریبا کلو گرام اور َمے مشککی تھی۔
بَیل25 کو قربان گاہ پر چڑھانے کے بعد اِلقانہ اور حنّہ
بچے کو عیلی کے پاس لے گئے۔ 26 حنّہ نے میرے”کہا، آقا، آپ کی حیات کی قَسم، مَیں وہی عورت
ہوں کھڑیمیںموجودگیکیآپیہاںپہلےسالکچھجو
دعا کر رہی تھی۔ 27 اُس وقت مَیں التماسنے کی تھی
کہ رب مجھے بیٹا عطا کرے، اور رب نے میری سنی
ہے۔ 28 چنانچہ اب مَیں اپنا وعدہ پورا کر کے بیٹے کو
رب کو واپس کر دیتی ہوں۔ عمر بھر وہ رب کے لئے
مخصوص ہو “گا۔ تب اُس نے رب کے حضور کیا۔سجدہ

2
حنّہ گیتکا

وہاں1 حنّہ نے گیتیہ میرا”گایا، ربدل کی خوشی مناتا ہے، کیونکہ اُس نے
قوتمجھے میراہے۔کیعطا دلیریمنہ سے دشمنوںاپنے
باتخلافکے کرتا ہے، کیونکہ مَیں تیری نجات باعثکے باغ باغ ہوں۔

رب2 قدوسجیسا کوئی نہیں تیرےہے، سوا کوئی
نہیں ہے۔ ہمارے خدا جیسی کوئی چٹان نہیں ہے۔
3 ڈینگیں مارنے سے باز !آؤ گستاخ باتیں مت !بکو
ربکیونکہ ایسا خدا کچھسبجوہے جانتا وہہے، تمام
اعمال کو تول کر پرکھتا ہے۔ اب4 بڑوں کی ٹوٹکمانیں
گئی ہیں جبکہ گرنے والے قوت سے کمربستہ ہو گئے
ہیں۔ 5 جو پہلے سیر تھے وہ روٹی ملنے کے لئے مزدوری
ہیںکرتے پہلےجوجبکہ تھےبھوکے وہ سیر ہو ہیں۔گئے
بےاولاد عورت کے سات بچے پیدا ہوئے ہیں جبکہ
وافر بچوں کی ماں مُرجھا رہی ہے۔

رب6 ایک کو مرنے دیتا اور دوسرے کو زندہ
ہونے دیتا ہے۔ وہ ایک کو پاتال میں اُترنے دیتا اور
دوسرے کو وہاں سے نکل آنے دیتا ہے۔ رب7 ہی
غریب اور امیر بنا دیتا ہے، وہی پست کرتا اور وہی
سرفراز کرتا ہے۔ 8 خاکوہ میں دبے آدمی کو کھڑا
کرتا ہے اور راکھ میں ضرورتلیٹے مند کو سرفراز کرتا
ہے، پھر اُنہیں رئیسوں کے ساتھ عزت کی کرسی پر بٹھا
دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی بنیادیں رب کی ہیں، اور اُسی
نے اُن پر زمین رکھی ہے۔

9 وہ اپنے وفادار پیروکاروں محفوظپاؤںکے رکھے گا
جبکہ شریر یکی تار انسانکیونکہگے۔جائیںہوچپمیں
طاقتاپنی نہیںکامیابسے ہوتا۔ 10 لڑنےسےربجو
جرأتکی کریں پاشپاشوہ ہو جائیں ربگے۔ آسمان
سے اُن کے خلاف گرج کر دنیا کی انتہا تک سب کی
عدالت کرے گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو تقویت اور اپنے
مسح کئے ہوئے خادم قوتکو کرےعطا “گا۔

11 پھر اِلقانہ اور حنّہ رامہ میں اپنے واپسگھر چلے
گئے۔ لیکن اُن کا بیٹا عیلی امام پاسکے رہا اور مقدِس
ربمیں خدمتکی کرنے لگا۔

عیلی بیٹوںکے کی بےدین زندگی
لیکن12 عیلی کے بیٹے بدمعاش تھے۔ نہ وہ رب کو

جانتے تھے، نہ13 امام حیثیتکی سے صحیحفرائضاپنے
طور پر ادا کرتے تھے۔ بھیجبکیونکہ کوئی آدمی اپنی
پیشقربانی کر رفاقتیکے کھانے کے لئے گوشت اُبالتا
تو عیلی کے بیٹے اپنے نوکر کو وہاں بھیج دیتے۔ یہ نوکر
سہ شاخہ کانٹا دیگ14 میں ڈال کر گوشت کا ہر وہ
ٹکڑا اپنے مالـکوں پاسکے لے جاتا جو کانٹے لـگسے
جاتا۔ یہی اُن کا تمام اسرائیلیوں کے سلوکساتھ تھا جو
َسیلا میں قربانیاں چڑھانے آتے تھے۔ 15 نہ صرف یہ
بلـکہ کئی بار نوکر اُس وقت بھی آ جاتا جب جانور کی
چربی ابھی قربان گاہ پر جلانی ہوتی تھی۔ پھر وہ تقاضا
کرتا، مجھے” امام کے لئے کچا دےگوشت !دو اُسے
نہیںمنظورگوشتاُبلا صرفبلـکہ کچا کیونکہگوشت،
وہ اُسے بھوننا چاہتا “ہے۔ 16 قربانی پیش کرنے والا
اعتراض کرتا، پہلے” تو رب کے لئے چربی جلانا ہے،
اِس جیجوہیبعدکے “لیں۔لےچاہے پھر بدتمیزینوکر



2:17سموئیل-۱ 285 2:36سموئیل-۱

کرتا، نہیں،” اُسے دےابھی دو، ورنہ مَیں زبردستی لے
لوں “گا۔ 17 اِن جوان اماموں کا یہ گناہ رب کی نظر
میں نہایت سنگین تھا، کیونکہ ربوہ کی قربانیاں جانتےحقیر تھے۔

باپماں سموایل سے ملنے آتے ہیں
لیکن18 چھوٹا سموایل رب کے حضور خدمت کرتا

رہا۔ اُسے بھی دوسرے اماموں کی طرح کتان کا
بالاپوش دیا گیا تھا۔ 19 ہر جبسال اُس کی ماں خاوند
کے ساتھ قربانی پیش کرنے کے لئے َسیلا آتی تو وہ نیا
چوغہ سی کر دےاُسے دیتی۔ 20 اور روانہ ہونے سے
پہلے عیلی سموایل کے باپماں دےبرکتکو کر اِلقانہ
سے حنّہ”کہتا، مانگبچہسےربنے لیا ملاجباور
تو رباُسے واپسکو کر آپربابدیا۔ کو اِس بچے
اِس“دے۔بچےمزیدجگہکی بعدکے وہ اپنے چلےگھر
جاتے۔ اور21 ربواقعی، نے حنّہ مزیدکو تین بیٹے اور
دو بیٹیاں عطا کیں۔ یہ بچے میںگھر لیکنرہے، سموایل
رب کے خدمتحضور کرتے کرتے جوان ہو گیا۔

عیلی کے باپبیٹے کی نہیں سنتے
22 عیلی اُس وقت بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ بیٹوں کا

تمام اسرائیل کے ساتھ بُرا سلوک اُس کے کانوں تک
پہنچ گیا تھا، بلـکہ یہ بھی کہ بیٹے اُن عورتوں سے ناجائز
تعلقات رکھتے ہیں ملاقاتجو خیمےکے دروازےکے
پر خدمت کرتی ہیں۔ اُس23 نے اُنہیں سمجھایا بھی ایسیآپ”تھا، کیوںحرکتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تمام لوگوں
سے آپ کے شریر کاموں کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔
24 بیٹو، ایسا مت !کرنا جو آپباتیں بارےکے ربمیں
کی قوم میں پھیل گئی ہیں وہ اچھی نہیں۔ 25 دیکھیں،
اگر انساندوسرےکسیانسان کا کرےگناہ تو ہو سکتا
ہے الله دونوں کا درمیانی بن کر شخصقصوروار پر رحم
کرے۔ لیکن اگر ربکوئی کا کرےگناہ تو پھر کون
اُس کا درمیانی بن کر اُسے بچائے “گا؟
لیکن عیلی بیٹوںکے نہکیباپنے سنی، ربکیونکہ

مرضیکی تھی کہ اُنہیں موتسزائے مل جائے۔
لیکن26 سموایل اُن سے فرق تھا۔ جتنا وہ بڑا ہوتا گیا

اُتنی اُس کی رب اور انسان کے منے سا قبولیت بڑھتی
گئی۔

عیلی کے گھرانے کو سزا ملنے پیشکی گوئی

نبیایکدنایک27 عیلی پاسکے آیا اور رب”کہا،
فرماتا ہے، کیا’ جب تیرا باپ ہارون اور اُس کا گھرانا
مصر کے بادشاہ کے غلام تھے تو مَیں نے اپنے آپ کو
اُس پر ظاہر نہ کیا؟ 28 گو اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے
لیکن مَیں نے مقرر کیا کہ اُسی کے گھرانے کے مرد
میرے امام بن کر قربان گاہ کے منے سا خدمت کریں،
بخور جلائیں اور میرے حضور امام کا بالاپوش پہنیں۔
ساتھ ساتھ مَیں نے اُنہیں قربان گاہ پر جلنے والی قربانیوں
ایککا ملنےحصہ تو29دیا۔دےحقکا پھر لوگتم ذبح
اور غلہ کی قربانیاںوہ کیوںحقیر جانتے ہو ہیمجھےجو
پیش ہیںجاتیکی اور مَیںجو سکونتاپنینے گاہ کے
لئے مقرر کی تھیں؟ عیلی، تُو اپنے بیٹوں کا مجھ سے یادہ ز
احترام کرتا ہے۔ تم تو میری قوم اسرائیل کی ہر قربانی
کے بہترین حصے کھا کھا کر موٹے ہو گئے ‘ہو۔

30 چنانچہ رب جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا وعدہ’ہے، تو مَیں نے کیا تھا لاویکہ قبیلےکے کا تیرا گھرانا
ہمیشہ ہی امام خدمتکی دےسرانجام گا۔ لیکن اب
مَیں اعلان کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو !گا کیونکہ
جو میرا احترام کرتے ہیں اُن کا مَیں احترام کروں گا،
لیکن جو مجھے حقیر جانتے ہیں اُنہیں حقیر جانا جائے
گا۔ اِس31 لئے !سن ایسے دن آ تیریمَیںجبہیںرہے
تیرےاور گھرانے طاقتکی یوں توڑ ڈالوں گا کہ گھر
کا بزرگبھیکوئی نہیں پایا جائے گا۔ اور32 تُو مقدِس
میں مصیبت دیکھے گا حالانکہ مَیں اسرائیل کے ساتھ
بھلائی کرتا رہوں تیرےگا۔ گھر میں کبھی بزرگبھی
نہیں پایا جائے گا۔ مَیں33 تم میں سے ایکہر کو تو اپنی
خدمت سے نکال کر ہلاک نہیں کروں گا جب تیری
آنکھیں دُھندلی سی پڑ جائیں گی اور تیری جان ہلکان ہو
جائے گی۔ لیکن تیری تمام اولاد غیرطبعی مرےموت
گی۔ تیرے34 بیٹے ُحفنی ایکدونوںفینحاساور دنہی
ہلاک ہو جائیں گے۔ اِس نشان سے تجھے یقین آئے گا
کہ جو کچھ مَیں نے فرمایا ہے وہ سچ ہے۔

تب35 مَیں اپنے لئے ایک امام کھڑا کروں گا جو
وفادار رہے گا۔ جو بھی میرا دل اور میری جان چاہے
گی وہی وہ کرے گا۔ مَیں اُس کے گھر کی مضبوط
بنیادیں رکھوں گا، اور وہ میرےتکہمیشہ مسح کئے
ہوئے خادم کے حضور آتا جاتا رہے گا۔ 36 اُس وقت
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تیرے گھر بچےکے ہوئے تمام افراد اُس امام کے منے سا
جھک جائیں گے اور پیسے اور روٹی مانگ کر التماس
یں کر گے، مجھے امام کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری دیں
تاکہ روٹی کا ٹکڑا مل “۔‘جائے

3
الله سموایل سے ہم کلام ہوتا ہے

1 چھوٹا سموایل عیلی کے زیرِ نگرانی رب کے حضور
خدمت کرتا تھا۔ اُن دنوں میں رب طرفکی بہتسے
کم پیغام یا یائیں رو ملتی تھیں۔ راتایک2 کیجسعیلی
آنکھیں اِتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ ًدیکھنا تقریبا ناممکن
تھا معمول کے مطابق سو گیا تھا۔ سموایل3 بھی لیٹ گیا
تھا۔ وہ رب کے مقدِس میں سو رہا تھا جہاں عہد کا
صندوق پڑا تھا۔ شمع دان ربتکاب کے حضور جل
رہا تھا 4-5 کہ اچانک رب نے آواز دی، “!سموایل”
سموایل نے جواب دیا، جی،” مَیں ابھی آتا “ہوں۔ وہ
بھاگ کر عیلی پاسکے گیا اور کہا، جی” جناب، مَیں
آپہوں۔حاضر مجھےنے عیلی“بُلایا؟ نہیں،”بولا، مَیں
نے تمہیں نہیں بُلایا۔ واپس جا کر دوبارہ لیٹ “جاؤ۔
چنانچہ سموایل لیٹدوبارہ گیا۔

بارایکنےربلیکن6 پھر آواز “!سموایل”دی، لڑکا
دوبارہ اُٹھا اور عیلی پاسکے جا کر بولا، جی” جناب،
مَیں حاضر آپہوں۔ نے مجھے “بُلایا؟ عیلی جوابنے
دیا، نہیں” بیٹا، مَیں نے تمہیں نہیں بُلایا۔ دوبارہ “جاؤ۔سو

7 اُس وقت سموایل رب کی آواز نہیں پہچان سکتا
تھا، کیونکہ ابھی اُسے رب کا کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔
8 ربچنانچہ تیسرینے بار آواز دی، ایک“!سموایل”
اَور مرتبہ سموایل اُٹھ کھڑا ہوا اور عیلی کے پاس جا
کر بولا، جی” جناب، مَیں حاضر ہوں۔ آپ نے مجھے
“بُلایا؟ یہ سن کر عیلی نے جان لیا ربکہ سموایل سے
ہم کلام ہو رہا ہے۔ اِس9 لئے اُس نے لڑکے کو اب”بتایا، لیٹدوبارہ جاؤ، لیکن اگلی جبدفعہ آواز سنائی
دے تو تمہیں کہنا ہے، فرما۔رب،اے’ تیرا سنخادم
رہا “۔‘ہے
سموایل ایک بار پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ رب10 آ

کر وہاں کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، !سموایل”

“!سموایل لڑکے نے جواب دیا، اے” رب، فرما۔ تیرا
خادم سن رہا “ہے۔ 11 پھر رب سموایل سے ہم کلام
ہوا، دیکھ،” مَیں اسرائیل میں اِتنا ناکہول کام کروں
گا کہ جسے بھی اِس کی خبر ملے گی اُس کے کان بجنے
لـگیں گے۔ وقتاُس12 مَیں شروع سے لے کر تکآخر
وہ تمام پوریباتیں کروں گا مَیںجو عیلینے اور اُس کے
گھرانے بارےکے میں کی ہیں۔ مَیں13 عیلی کو آگاہ
کر چکا ہوں کہ اُس کا گھرانا عدالتمیریتکہمیشہ
کا نشانہ بنا رہے گا۔ کیونکہ گو اُسے صاف معلوم تھا
کہ اُس کے بیٹے اپنی غلط حرکتوں سے میرا غضب اپنے
آپ پر لائیں گے توبھی اُس نے اُنہیں کرنے دیا اور نہ
روکا۔ مَیں14 قَسمنے کھائی ہے عیلیکہ کے گھرانے
کا قصور نہ ذبح اور نہ غلہ قربانیکسیکی دُورسے کیا جا
سکتا بلـکہہے اِس کا بھیکبھیکفارہ نہیں دیا سکےجا
“!گا

15 اِس کے بعد سموایل صبح تک اپنے بستر پر لیٹا
رہا۔ پھر وہ معمول مطابقکے اُٹھا رباور کے گھر کے
دروازے کھول دیئے۔ وہ عیلی کو اپنی یا رو بتانے سے
ڈرتا تھا، لیکن16 عیلی نے اُسے بُلا کر کہا، سموایل،”
میرے “!بیٹے سموایل جوابنے دیا، جی،” مَیں حاضر
“ہوں۔ عیلی17 تمہیںنےرب”پوچھا،نے کیا بتایا ہے؟
کوئی بھی بات مجھ سے مت !چھپانا الله تمہیں سخت
دےسزا اگر ایکتم لفظ بھی مجھ سے پوشیدہ “رکھو۔
18 سموایلپھر کھلاُسےنے کچھسبکر بتا دیا ایکاور
بات بھی نہ عیلیچھپائی۔ جوہے۔ربوہی”کہا،نے
کچھ اُس کی نظر ٹھیکمیں ہے اُسے وہ “کرے۔

سموایل19 جوان ہوتا گیا، رباور اُس کے ساتھ تھا۔
اُس سموایلنے کی پوریباتہر ہونے دی۔ پورے20
اسرائیل داننے سے لے جانتکبیرسبعکر لیا ربکہ
نے اپنے نبی سموایل کی تصدیق کی ہے۔ اگلے21 سالوں
َسیلارببھیمیں میں اپنے سموایلسےکلام پر ظاہر ہوتا
رہا۔

4
1 یوں سموایل کا کلام َسیلا سے نکل کر پورے

اسرائیل میں پھیل گیا۔
فلستی عہد صندوقکا چھین لیتے ہیں
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ایک دن اسرائیل کی فلستیوں کے جنگساتھ چھڑ
اسرائیلیوںگئی۔ نے لڑنے کے لئے نکل کر ابن عزر کے
پاس اپنی لشکرگاہ لگائی فلستیوںجبکہ افیقنے پاسکے
ڈیرےاپنے ڈالے۔ پہلے2 فلستیوں اسرائیلیوںنے پر حملہ
کیا۔ لڑتے لڑتے اُنہوں نے اسرائیل کو شکست دی۔
ً اسرائیلی4,000تقریبا ہوئے۔ہلاکمیںجنگمیداِن

فوج3 لشکرگاہ میں واپس آئی تو اسرائیل بزرگکے
سوچنے لـگے، رب” نے فلستیوں کو ہم پر کیوں فتح
پانے دی؟ آؤ، ہم رب کے عہد کا صندوق َسیلا سے
لے آئیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ چل کر ہمیں دشمن سے
“بچائے۔

چنانچہ4 عہد کےجسصندوقکا الافواجرباوپر
کروبی فرشتوں کے تختدرمیان نشین ہے َسیلا سے لایا
گیا۔ عیلی کے دو بیٹے ُحفنی فینحاساور بھی ساتھ آئے۔
جب5 عہد کا صندوق لشکرگاہ میں پہنچا تو اسرائیلی
نہایت خوش ہو کر بلند آواز نعرےسے لگانے لـگے۔
اِتنا شور مچ گیا کہ زمین ہل گئی۔

سنیہ6 اُٹھےچونکفلستیکر سےدوسرےایکاور
پوچھنے یہ”لـگے، شورکیسا اسرائیلیجوہے میںلشکرگاہ
ہو رہا جب“ہے؟ پتا چلا ربکہ عہدکے صندوقکا
اسرائیلی لشکرگاہ میں آ گیا ہے 7 تو وہ گھبرا کر اُن”چلّائے، کا دیوتا اُن کی لشکرگاہ میں آ گیا ہے۔ ہائے، ہمارا
ستیاناس ہو گیا !ہے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔
8 ہم پر !افسوس کون ہمیں اِن طاقت ور دیوتاؤں سے
بچائے گا؟ کیونکہ اِن ہی یگستاننے مصریوںمیںر کو
قسمہر بلاکی مارسے ہلاککر کر تھا۔دیا اببھائیو،9
دلیر ہو اور مردانگی دکھاؤ، ورنہ ہم اُسی طرح عبرانیوں
کے غلام بن جائیں جیسےگے ہمارےتکابوہ غلام
تھے۔ مردانگی دکھا کر “!لڑو آپس10 میں ایسی باتیں
کرتے کرتے فلستی لڑنے کے لئے نکلے اور اسرائیل کو
شکست دی۔ طرفہر قتل عام نظر آیا، اور 30,000
پیادے اسرائیلی فرارسبباقیآئے۔کام ہو کر اپنے اپنے
گھروں میں چھپ گئے۔ 11 عیلی کے دو بیٹے ُحفنی اور
فینحاس اُسیبھی ہلاکدن ہوئے، اور الله عہدکے کا
صندوق فلستیوں قبضےکے میں آ گیا۔

عیلی موتکی

اُسی12 دن بن یمین کے قبیلے کا ایک آدمی میداِن
بھاگسےجنگ پہنچَسیلاکر گیا۔ اُس پھٹےکپڑےکے
ہوئے تھے اور سر خاکپر تھی۔ سڑکعیلی13-15 کے
کنارے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ابوہ اندھا ہو چکا تھا،
کیونکہ اُس کی عمر سال98 تھی۔ وہ بڑی بےچینی سے
راستے پر دےدھیان رہا تھا تاکہ جنگ کی کوئی تازہ
خبر مل جائے، کیونکہ اُسے اِس بات کی بڑی فکر تھی
کہ الله کا صندوق لشکرگاہ میں ہے۔
جب وہ آدمی شہر میں داخل ہوا اور لوگوں کو

سارا ماجرا سنایا تو پورا شہر چلّانے لگا۔ جب عیلی
نے شور سنا تو اُس نے پوچھا، یہ” کیا شور “ہے؟ بن
یمینی دوڑ کر عیلی پاسکے آیا اور بولا، 16 مَیں” میداِن
جنگ سے آیا ہوں۔ آج ہی مَیں وہاں سے فرار “ہوا۔
عیلی نے پوچھا، بیٹا،” کیا “ہوا؟ 17 قاصد نے جواب
دیا، اسرائیلی” فلستیوں کے منے سا فرار ہوئے۔ فوج کو
ہر طرف شکست ماننی پڑی، اور آپ کے دونوں بیٹے
ُحفنی فینحاساور مارےبھی ہیں۔گئے افسوس، الله کا
صندوق بھی دشمن قبضےکے میں آ گیا “ہے۔

عہد18 صندوقکے کا ذکر سنتے ہی عیلی اپنی کرسی
پر پیچھےسے طرفکی گر گیا۔ چونکہ وہ بوڑھا بھاریاور
بھرکم تھا اِس لئے اُس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں
مقدِس دروازےکے پاسکے ہی مر گیا۔ وہ 40 سال
اسرائیل قاضیکا رہا تھا۔

فینحاس کی بیوہ موتکی
19 اُس وقت عیلی کی بہو یعنی فینحاس کی بیوی کا

بھاریپاؤں تھا اور بچہ پیدا ہونے والا اُسجبتھا۔ نے
سنا کہ الله کا صندوق دشمن کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور
کہ ُسسر اور شوہر دونوں مر گئے ہیں تو اُسے اِتنا سخت
صدمہ پہنچا کہ وہ شدید دردِ زہ میں مبتلا ہو گئی۔ وہ
جھک گئی، اور بچہ پیدا ہوا۔ 20 اُس کی جان نکلنے
لـگی تو دائیوں نے اُس کی حوصلہ افزائی کر کے ڈرو”کہا، !مت تمہارے بیٹا پیدا ہوا “ہے۔ لیکن ماں نے
نہ جواب دیا، نہ بات پر دھیان دیا۔ 21-22 کیونکہ وہ
الله صندوقکے چھنکے جانے اور ُسسر اور شوہر کی
موت کے باعث نہایت بےدل ہو گئی تھی۔ اُس نے
کہا، بیٹے” کا نام یکبود یعنی جلال’ کہاں ‘رہا ہے،
کیونکہ الله کے صندوق کے چھن جانے سے الله کا
اسرائیلجلال سے جاتا رہا “ہے۔
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5
فلستیوں میں عہد صندوقکا

1 فلستی الله کا صندوق ابن عزر سے اشدود شہر میں
لے گئے۔ 2 وہاں اُنہوں نے اُسے اپنے دیوتا دجون کے
مندر میں بُت کے قریب رکھ دیا۔ 3 اگلے دن صبح
سویرے جب اشدود کے باشندے مندر میں داخل
ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دجون کا مجسمہ منہ کے
بل رب کے صندوق کے منے سا ہی پڑا ہے۔ اُنہوں نے
دجون کو اُٹھا کر دوبارہ اُس کی جگہ پر کھڑا کیا۔
4 لیکن اگلے دن جب صبح سویرے آئے تو دجون
دوبارہ منہ کے بل رب کے صندوق کے منے سا پڑا ہوا
تھا۔ لیکن اِس مرتبہ بُت کا سر اور ہاتھ ٹوٹ کر دہلیز
پڑےپر صرفتھے۔ دھڑ رہ گیا تھا۔ 5 یہی وجہ ہے کہ
تکآج دجون کا کوئی بھی پجاری یا مہمان اشدود کے
مندر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھتا۔

6 پھر رب نے اشدود اور گرد و نواح کے دیہاتوں پر
سخت دباؤ ڈال کر باشندوں کو پریشان کر دیا۔ اُن میں
اچانک اذیت ناک پھوڑوں کی وبا پھیل گئی۔ جب7
اشدود لوگوںکے نے اِس کی وجہ جان لی تو وہ لازم”بولے، اسرائیلکہہے کے خدا پاسہمارےصندوقکا
نہ رہے۔ کیونکہ اُس کا ہم پر ہمارےاور دیوتا دجون پر
دباؤ ناقابِل برداشت “ہے۔

8 اُنہوں نے تمام فلستی حکمرانوں کو اکٹھا کر کے
پوچھا، ہم” اسرائیل کے خدا صندوقکے کے ساتھ کیا
“کریں؟
اُنہوں نے مشورہ دیا، اُسے” جات شہر میں لے

“جائیں۔ عہدجبلیکن9 میںجاتصندوقکا چھوڑا
گیا تو رب کا دباؤ اُس شہر پر بھی آ گیا۔ بڑی افرا تفری
پیدا ہوئی، کوسبتکبڑوںکرلےسےچھوٹوںکیونکہ
پھوڑےناکاذیت نکل آئے۔ اُنہوںتب10 عہدنے کا
صندوق آگے عقرون بھیج دیا۔
لیکن صندوق ابھی پہنچنے والا تھا کہ عقرون کے

باشندے چیخنے اسرائیلوہ”لـگے، کے خدا صندوقکا
ہمارے پاس لائے ہیں تاکہ ہمیں ہلاک کر “!دیں
11 تمام فلستی حکمرانوں کو دوبارہ بُلایا گیا، اور
عقرونیوں نے تقاضا کیا کہ صندوق کو شہر سے دُور کیا
جائے۔ وہ اِسے”بولے، واپسوہاں بھیجا جہاںجائے

سے آیا ہے، ورنہ یہ ہمیں بلـکہ پوری قوم ہلاککو کر
ڈالے “گا۔ کیونکہ شہر پر رب کا سخت دباؤ حاوی ہو
گیا مہلـکتھا۔ وبا باعثکے اُس خوفمیں ہراسو کی
لہر اُسےبچاسےمرنےجو12گئی۔دوڑ ازکم پھوڑےکم
نکل آئے۔ طرفچاروں لوگوں کی چیخ پکار فضا میں
بلند ہوئی۔

6
عہد واپساسرائیلصندوقکا لایا جاتا ہے

1 الله ساتابصندوقکا مہینے فلستیوں پاسکے رہا
تھا۔ آخرکار2 اُنہوں نے اپنے تمام یوں پجار اور رمّالوں کو
بُلا کر اُن سے مشورہ کیا، اب” ربہم صندوقکے کا
کیا کریں؟ ہمیں بتائیں کہ کساِسے طرح اِس کے اپنے
ملـک واپسمیں “بھیجیں۔

یوں3 پجار اور رمّالوں جوابنے دیا، اگر” آپ اُسے
واپس بھیجیں تو ویسے مت بھیجنا بلـکہ قصور کی قربانی
ساتھ بھیجنا۔ آپتب کو شفا ملے گی، آپاور جان لیں
گے کہ آپوہ کو سزا دینے کیوںسے نہیں باز “آیا۔

فلستیوں4 نے پوچھا، ہم” قسمکساُسے کی قصور
کی قربانی “بھیجیں؟
اُنہوں نے جواب دیا، فلستیوں” کے پانچ حکمران

ہیں، اِس لئے سونے کے پانچ پھوڑے اور پانچ چوہے
بنوائیں، کیونکہ آپ سب اِس ایک ہی وبا کی زد
میں آئے ہوئے ہیں، خواہ حکمران ہوں، خواہ رعایا۔
5 سونے کے پھوڑےیہ ملـکاور کو تباہ کرنے والے
چوہے بنا اسرائیلکر کے دیوتا کا احترام کریں۔ شاید وہ
دیکھیہ دیوتاؤںکےآپآپ،کر ملـکاور کو سزا دینے
سے باز آئے۔ آپ6 کیوں پرانے زمانے کے مصریوں
اور اُن کے بادشاہ کی طرح اَڑ جائیں؟ کیونکہ اُس وقت
الله نے مصریوں کو اِتنی مصیبتسخت میں ڈال دیا کہ
آخرکار اُنہیں اسرائیلیوں کو جانے دینا پڑا۔

گاڑیبَیلاب7 بنا کر اُس کے آگے گائیںدو جوتیں۔
ایسی گائیں ہوں جن کے دودھ پینے والے بچے ہوں اور
تکابپرجن نہجوا رکھا گیا گائیوںہو۔ گاڑیبَیلکو
کے آگے جوتیں، لیکن اُن کے بچوں کو ساتھ جانے نہ
دیں بلـکہ اُنہیں کہیں بند رکھیں۔ 8 پھر رب کا صندوق
بَیل گاڑی پر رکھا جائے اور اُس کے ساتھ ایک تھیلا
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جس میں سونے کی وہ چیزیں ہوں جو آپ قصور کی
قربانی کے طور پر بھیج رہے ہیں۔ اِس کے بعد گائیوں
کو کھلا چھوڑ دیں۔ 9 غور کریں کہ وہ کون سا راستہ
اختیار کریں گی۔ اگر اسرائیل شمسبیتکے طرفکی
چلیں تو پھر معلوم ہو گا کہ رب ہم پر یہ بڑی مصیبت
لایا ہے۔ لیکن اگر وہ کہیں اَور چلیں تو مطلب ہو گا
کہ اسرائیل کے دیوتا نے ہمیں سزا نہیں دی بلـکہ سب
اتفاقکچھ سے ہوا “ہے۔

فلستیوں10 نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے دو گائیں نئی
بَیل گاڑی جوتمیں کر اُن کے بچوںچھوٹے کہیںکو
بند رکھا۔ 11 پھر اُنہوں نے عہد کا صندوق اُس تھیلے
میںجسسمیت سونے کے چوہے پھوڑےاور تھے بَیل
گاڑی پر رکھا۔

جب12 گائیوں کو چھوڑ دیا گیا تو وہ ڈکراتی ڈکراتی
سیدھی بیت شمس کے راستے پر آ گئیں اور نہ دائیں،
نہ بائیں طرف ہٹیں۔ فلستیوں کے سردار شمسبیت کی
تکسرحد اُن پیچھےکے چلے۔

13 اُس وقت بیت شمس کے باشندے نیچے وادی
میں گندم کی فصل کاٹ رہے تھے۔ عہد کا صندوق
دیکھ کر وہ نہایت خوش ہوئے۔ 14 بَیل گاڑی ایک
تککھیت جسپہنچی مالـککا شمسبیت کا ہنے ر
والا یشوع تھا۔ وہاں وہ ایک بڑے پتھر کے پاس رُک
گئی۔ لوگوں نے بَیل گاڑی کی ٹکڑےٹکڑےلـکڑی کر
کے اُسے جلا دیا اور گائیوں کو ذبح کر کے رب کو
بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کیا۔ لاوی15
کے قبیلے کے کچھ مردوں ربنے صندوقکے بَیلکو
گاڑی سے اُٹھا کر چیزوںکیسونے سمیتتھیلےکے پتھر
پر رکھ دیا۔ اُس شمسبیتدن کے لوگوں ربنے کو
بھسم ہونے والی اور ذبح کی پیشقربانیاں کیں۔

16 یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فلستی سردار اُسی دن
عقرون واپس چلے گئے۔ فلستیوں17 نے اپنا قصور دُور
لئےکےکرنے ایکہر شہر لئےکے سونے ایککا پھوڑا
بنا لیا تھا یعنی اشدود، غزہ، اسقلون، جات اور عقرون
لئےکے اِس18پھوڑا۔ایکایک اُنہوںعلاوہکے ہرنے
شہر اور اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں کے لئے سونے
ایکایککا چوہا بنا لیا بڑےجستھا۔ پتھر پر عہد کا
صندوق رکھا گیا شمسیبیتیشوعتکآجوہ کھیتکے

میں باتاِس کی گواہی دیتا ہے۔
عہد صندوقکا یَت قِر یعریم میں

19 لیکن رب نے بیت شمس کے باشندوں کو سزا
دی، کیونکہ اُن میں بعضسے عہدنے میںصندوقکے
نظر ڈالی تھی۔ اُس وقت 70 ہلاکافراد ربہوئے۔
سختیہکی دیکھسزا لوگکےشمسبیتکر ماتم کرنے
لـگے۔ 20 وہ بولے، کون” مُقّدساِس خدا کے حضور
قائم رہ سکتا ہے؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن
ہم رب کا صندوق کس کے پاس “بھیجیں؟ 21 آخر
میں اُنہوں نے یَت قِر یعریم کے باشندوں کو پیغام فلستیوں”بھیجا، واپسصندوقکاربنے کر آئیںابہے۔دیا
اور اُسے پاساپنے لے “!جائیں

7
1 یہ سن کر یَت قِر یعریم کے مرد آئے اور رب کا

صندوق اپنے شہر میں وہاںگئے۔لے اُنہوں نے اُسے ابی
نداب کے گھر میں رکھ دیا پہاڑیجو پر تھا۔ ابی نداب
کے بیٹے اِلی عزر مخصوصکو کیا گیا تاکہ وہ عہد کے
صندوق کی پہرا داری کرے۔

توبہ کی وجہ سے اسرائیلی فلستیوں پر فتح پاتے ہیں
2 عہد کا صندوق 20 سال کے یل طو عرصے تک

یَت قِر یعریم میں پڑا اسرائیلتمامدوراناِسرہا۔ ماتم کرتا
رہا، کیونکہ لگتا تھا ربکہ ترکاُنہیںنے کر دیا ہے۔
سموایلپھر3 اسرائیلیوںتمامنے واقعیآپاگر”کہا،سے
رب واپسپاسکے آنا ہتے چا ہیں تو اجنبی معبودوں اور
عستارات دیوی کے بُت دُور کر دیں۔ پورے دل کے
ربساتھ کے تابع ہو اُسیکر خدمتکی کریں۔ پھر ہی
آپوہ کو فلستیوں سے بچائے “گا۔

4 اسرائیلیوں نے اُس کی بات مان لی۔ وہ بعل اور
عستارات کے بُتوں کو پھینک کر صرف رب کی
خدمت کرنے لـگے۔ 5 تب سموایل نے اعلان پورے”کیا، اسرائیل کو مِصفاہ میں جمع کریں تو مَیں وہاں
رب سے دعا کر کے آپ کی سفارش کروں “گا۔
6 چنانچہ سبوہ مِصفاہ میں جمع ہوئے۔ توبہ کا اظہار
کر کے اُنہوں نے کنوئیں سے پانی نکال کر رب کے
حضور ُنڈیل ا دیا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے پورا دن روزہ
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رکھا اور اقرار ہم”کیا، ربنے کا گناہ کیا وہاں“ہے۔
سموایلمیںمِصفاہ اسرائیلیوںنے لئےکے لگائی۔کچہری

فلستی7 حکمرانوں کو پتا چلا کہ اسرائیلی مِصفاہ میں
جمع ہوئے ہیں تو وہ اُن سے لڑنے کے لئے آئے۔ یہ سن
کر اسرائیلی سخت گھبرا گئے 8 اور سموایل منتسے دعا”کی، کرتے !رہیں ہمارےرب خدا التماسسے کرنے
سے نہ رُکیں تاکہ وہ ہمیں فلستیوں سے “بچائے۔ تب9
سموایل نے بھیڑ کا دودھ پیتا بچہ چن ربکر کو بھسم
ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کیا۔ ساتھ ساتھ وہ
رب التماسسے کرتا رہا۔
اور رب نے اُس کی سنی۔ 10 سموایل ابھی قربانی

پیش کر رہا تھا پہنچوہاںفلستیکہ اسرائیلیوںکر پر حملہ
کرنے کے لئے تیار ہوئے۔ لیکن اُس ربدن نے زور
ہوئیکڑکتیسے آواز فلستیوںسے کو دہشتاِتنا زدہ کر
دیا کہ برہمدرہموہ ہو گئے اور اسرائیلی آسانی اُنہیںسے
سکے۔دےشکست اسرائیلیوں11 نے مِصفاہ نکلسے
بیتکر کار دشمنتکنیچےکے تعاقبکا کیا۔ راستے میں
بہت سے ہلاکفلستی ہوئے۔

12 اِس فتح کی یاد میں سموایل نے مِصفاہ اور شین
کے ایکدرمیان بڑا پتھر نصب کر دیا۔ اُس نے پتھر کا
نام ابن عزر یعنی مدد’ کا ‘پتھر رکھا۔ کیونکہ اُس نے
ربتکیہاں”کہا، ہمارینے مدد کی “ہے۔ اِس13
طرح فلستیوں مغلوبکو کیا گیا، اور وہ دوبارہ اسرائیل
کے علاقے میں نہ گھسے۔ تکجب سموایل جیتا رہا
فلستیوں ربپر سختکا دباؤ رہا۔ اور14 عقرون لےسے
فلستیوںآبادیاںاسرائیلیجتنیتکجاتکر میںہاتھکے
آ گئی تھیں سبوہ اُن کی سمیتزمینوں دوبارہ اسرائیل
کے قبضے میں آ گئیں۔ یوں امور کے ساتھ بھی صلح ہو
گئی۔

سموایل15 اپنے جیتے اسرائیلجی قاضیکا اور راہنما
رہا۔ 16 سالہر بیتوہ ایل، ِجلجال اور مِصفاہ کا دورہ
کرتا، کیونکہ اِن تین جگہوں پر وہ اسرائیلیوں کے لئے
کچہری لگایا اِس17تھا۔کرتا بعدکے وہ رامہدوبارہ اپنے
واپسگھر آ جاتا جہاں مستقل کچہری تھی۔ وہاں اُس
ربنے کے لئے قربان گاہ بھی بنائی تھی۔

8
اسرائیل بادشاہ کا تقاضا کرتا ہے

سموایلجب1 بوڑھا ہوا تو اُس نے اپنے دو بیٹوں کو
اسرائیل قاضیکے مقرر کیا۔ بڑے2 کا نام یوایل تھا اور
چھوٹے کا ابیاہ۔ دونوں بیرسبع میں لوگوں کی کچہری
لگاتے تھے۔ لیکن3 باپوہ کے نمونے پر نہیں چلتے بلـکہ
رشوت کھا غلطکر فیصلے کرتے تھے۔

4 پھر اسرائیل کے بزرگ مل کر سموایل کے پاس
آئے، جو رامہ میں تھا۔ اُنہوں5 نے آپدیکھیں،”کہا،
بوڑھے ہو ہیںگئے آپاور کے آپبیٹے کے نمونے پر نہیں
چلتے۔ اب ہم پر بادشاہ مقرر کریں تاکہ وہ ہماری اُس
طرح جسکرےراہنمائی طرح دیگر اقوام میں دستور
“ہے۔

بزرگوںجب6 راہنمائینے کے لئے بادشاہ کا تقاضا
کیا اُسچنانچہہوا۔ناخوشنہایتسموایلتو سےربنے
ہدایت مانگی۔ رب7 جوابنے دیا، جو” کچھ بھی وہ
تجھ سے مانگتے ہیں دےاُنہیں دے۔ اِس سے وہ تجھے
رد نہیں کر رہے بلـکہ مجھے، کیونکہ وہ نہیں ہتے چا کہ
مَیں اُن کا بادشاہ رہوں۔ جب8 مَیںسے اُنہیں مصر سے
نکال لایا وہ مجھے چھوڑ کر دیگر معبودوں کی خدمت
کرتے آئے ہیں۔ اباور وہ تجھ بھیسے سلوکیہی کر
رہے ہیں۔ 9 اُن کی بات مان لے، لیکن سنجیدگی سے
اُنہیں اُن پر حکومت کرنے والے بادشاہ حقوقکے سے
آگاہ “کر۔

بادشاہ حقوقکے
سموایل10 نے بادشاہ کا تقاضا کرنے والوں سبکو

کچھ کہہ سنایا جو رب نے اُسے بتایا تھا۔ 11 وہ جو”بولا، آپبادشاہ کرےحکومتپر گا اُس کے یہ حقوق
ہوں :گے وہ آپ کے بیٹوں کی بھرتی کر کے اُنہیں اپنے
رتھوں اور گھوڑوں کو لنے سنبھا کی ذمہ داری دے
گا۔ اُنہیں اُس کے رتھوں کے آگے آگے پڑےدوڑنا گا۔
کچھ12 اُس کی فوج جنرلکے اور کپتان بنیں گے، کچھ
اُس کے کھیتوں میں ہل چلانے اور فصلیں کاٹنے پر
مجبور جائیںہو بعضاورگے، اُسکو ہتھیارکے اور رتھ
سامانکا پڑےبنانا گا۔ آپبادشاہ13 بیٹیوںکی آپکو
تاکہگالےچھینسے اُسوہ لئےکے روٹیپکائیں،کھانا
بنائیں اور خوشبو تیار کریں۔ 14 وہ آپ کے کھیتوں اور
آپ کے انگور اور زیتون کے باغوں کا بہترین چنحصہ
کر اپنے ملازموں گا۔دےدےکو 15 آپبادشاہ کے
اناج اور انگور کا دسواں حصہ لے کر اپنے افسروں اور
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ملازموں دےدےکو گا۔ آپ16 کے نوکر نوکرانیاں،
آپ کے تازےموٹے بَیل اور اُسیگدھے کے استعمال
میں آئیں گے۔ 17 آپوہ کی یوں بھیڑبکر کا دسواں حصہ
کرےطلب گا، آپاور خود اُس کے غلام ہوں گے۔

تب18 آپ پچھتا کر کہیں گے، ہم’ نے بادشاہ کا
تقاضا کیوں ربآپجبلیکن‘کیا؟ حضورکے چیختے
چلّاتے مدد چاہیں گے تو آپوہ کی نہیں سنے “گا۔

لیکن19 لوگوں سموایلنے باتکی نہ مانی بلـکہ نہیں،”کہا، توبھی ہم بادشاہ ہتے چا ہیں، 20 کیونکہ پھر ہی
ہم دیگر قوموں کی مانند ہوں گے۔ پھر ہمارا بادشاہ
ہماری کرےراہنمائی گا جنگاور ہمارےمیں آگے
آگے چل کر دشمن لڑےسے “گا۔ سموایل21 ربنے
باتیںیہحضورکے اُن”دیا،جوابنےرب22دہرائیں۔
کا تقاضا پورا کر، اُن پر بادشاہ مقرر “!کر
پھر سموایل نے اسرائیل کے مردوں سے کہا، ہر”

ایک اپنے اپنے واپسشہر چلا “جائے۔
9

باپساؤل کی تلاشگدھیاں کرتا ہے
یمینبن1 قبائلیکے بنایکمیںعلاقے یمینی قیسبنام

رہتا تھا جس کا اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ باپ کا
نام ابی ایل بن صرور بن بکورت بن افیخ تھا۔ قیس2 کا
بیٹا ساؤل جوان اور صورتخوب تھا بلـکہ اسرائیل میں
کوئی اَور اِتنا صورتخوب نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اِتنا
لمبا تھا کہ باقی صرفلوگسب اُس کے تککندھوں
آتے تھے۔

ایک3 دن ساؤل کے باپ قیس کی گدھیاں گم ہو
گئیں۔ یہ دیکھ کر اُس نے اپنے بیٹے ساؤل کو حکم نوکر”دیا، کو اپنے ساتھ لے کر گدھیوں کو ڈھونڈ “لائیں۔
4 دونوں آدمی افرائیم کے پہاڑی علاقے اور سلیسہ کے
علاقے میں سے گزرے، لیکن بےسود۔ پھر اُنہوں نے
سعلیم کے علاقے میں کھوج لگایا، لیکن وہاں بھی
گدھیاں نہ ملیں۔ اِس بعدکے وہ بن یمین کے علاقے میں
متے گھو پھرے، لیکن بےفائدہ۔ 5 چلتے چلتے وہ صوف
قریبکے پہنچ گئے۔ ساؤل نے نوکر سے کہا، آؤ،” ہم

گھر واپس چلیں، ایسا نہ ہو کہ والد گدھیوں کی نہیں
بلـکہ ہماری فکر “کریں۔

لیکن6 نوکر نے کہا، اِس” شہر میں ایک مردِ خدا
لوگہے۔ اُس کی بڑی عزت کرتے ہیں، کیونکہ جو
کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم
اُس پاسکے شایدجائیں؟ ہمیںوہ بتائے کوگدھیوںکہ
کہاں ڈھونڈنا ہئے۔ “چا

7 ساؤل نے پوچھا، لیکن” ہم اُسے کیا دیں؟ ہمارا
کھانا ختم ہو گیا پاسہمارےاورہے، اُس کے لئے تحفہ
نہیں “ہے۔

8 نوکر جوابنے دیا، باتکوئی” پاسمیرےنہیں،
چاندی کا چھوٹا *ِسکہ ہے۔ یہ مَیں مردِ خدا دےکو
دوں گا تاکہ بتائے کہ طرفکسہم “ڈھونڈیں۔

ساؤل9-11 نے کہا، ٹھیک” ہے، “چلیں۔ وہ شہر
کی طرف چل پڑے تاکہ مردِ خدا سے بات کریں۔
جب پہاڑی ڈھلان پر شہر کی طرف چڑھ رہے تھے تو
کچھ لڑکیاں پانی بھرنے کے لئے نکلیں۔ آدمیوں نے اُن
سے پوچھا، غیبکیا” بین شہر میں “ہے؟ پرانے)
زمانے میں نبی غیب بین کہلاتا تھا۔ اگر کوئی الله سے
معلومکچھ کرنا توچاہتا بینغیبہمآؤ،”کہتا، پاسکے
(“چلیں۔

12-13 لڑکیوں نے جواب دیا، جی،” وہ ابھی ابھی
پہنچا ہے، کیونکہ شہر کے لوگ آج پہاڑی پر قربانیاں
چڑھا کر عید منا رہے ہیں۔ اگر جلدی کریں تو پہاڑی
پر ھنے چڑ سے پہلے اُس ملاقاتسے ہو جائے گی۔ اُس
ضیافتتکوقت شروع نہیں ہو غیبتکجبگی بین
پہنچ نہ جائے۔ کیونکہ اُسے پہلے کھانے برکتکو دینا
ہے، پھر مہمانوںہی کو کھانا کھانے اجازتکی ہے۔
اب جائیں، آپوقتاِسیکیونکہ اُس باتسے کر “ہیں۔سکتے

14 چنانچہ ساؤل اور نوکر شہر کی طرف بڑھے۔ شہر
کے دروازے پر ہی سموایل سے ملاقات ہو گئی جو
وہاں نکلسے کر قربان گاہ پہاڑیکی پر ھنے چڑ کو تھا۔

سموایل ساؤل کی مہمان نوازی کرتا ہے
رب15 سموایل کو ایک دن پہلے پیغام دے چکا

تھا، کل”16 مَیں اِسی وقت ملـِک بن یمین ایککا آدمی
تیرے پاس بھیج دوں گا۔ اُسے مسح کر کے میری قوم

* 9:8 چاندی کا چھوٹا :ِسکہ لفظی چاندی:ترجمہ ِسکےکے ایککی چوتھائی
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اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر۔ میریوہ قوم فلستیوںکو سے
گا۔بچائے مَیںکیونکہ اپنینے قوم مصیبتکی دھیانپر
دیا ہے، اور مدد کے لئے اُس کی چیخیں تکمجھ پہنچ
گئی “ہیں۔ سموایلجباب17 نے شہر دروازےکے
سے نکلتے ہوئے ساؤل کو دیکھا تو رب سموایل سے ہم
کلام ہوا، دیکھ،” یہی وہ آدمی جسہے کا ذکر مَیں
کلنے کیا تھا۔ میرییہی قوم کرےحکومتپر “گا۔

18 وہیں شہر کے دروازے پر ساؤل سموایل سے
مخاطب مہربانی”ہوا، کر مجھےکے بتائیے بینغیبکہ کا
گھر کہاں “ہے؟ سموایل19 جوابنے دیا، مَیں” ہی
غیب بین ہوں۔ آئیں، اُس پہاڑی پر جسچلیں ضیافتپر
ہو رہی مہمانمیرےآپآجکیونکہہے، مَیںکلہیں۔
آپسویرےصبح آپکو دلکے باتکی بتا دوں گا۔
تینتکجہاں20 دن سے گم گدھیوںشدہ تعلقکا ہے،
اُن کی فکر نہ کریں۔ وہ تو مل گئی ہیں۔ ویسے آپ اور
آپ باپکے کے گھرانے اسرائیلکو کی ہر قیمتی چیز
مَیںطرح؟کسیہ”پوچھا،نےساؤل21“ہے۔حاصل
تو اسرائیل سبکے سے چھوٹے قبیلے بن یمین کا ہوں،
اور میرا خاندان قبیلے سبمیں سے چھوٹا “ہے۔

سموایل22 ساؤل کو نوکر سمیت اُس ہال میں لے گیا
جس میں ضیافت ہو رہی ًتھی۔ تقریبا 30 مہمان تھے،
لیکن سموایل نے دونوں آدمیوں سبکو عزتسے کی
جگہ پر بٹھا دیا۔ 23 خانسامے کو اُس نے حکم دیا، اب”
گوشت کا وہ ٹکڑا لے آؤ جو مَیں نے تمہیں دے کر
کہا تھا کہ اُسے الـگ رکھنا “ہے۔ 24 خانسامے نے
قربانی کی ران لا کر اُسے ساؤل کے منے سا رکھ دیا۔
سموایل بولا، یہ” آپ کے لئے محفوظ رکھا گیا ابہے۔
کھائیں، دوسروںکیونکہ دعوتکو مَیںوقتدیتے نے
آپگوشتیہ لئےکے اور اِس موقع لئےکے الـگ کر لیا
“تھا۔ چنانچہ ساؤل نے اُس دن سموایل کے ساتھ کھانا
کھایا۔

ضیافت25 کے بعد وہ پہاڑی سے اُتر کر شہر واپس
آئے، اور سموایل اپنے گھر چھتکی پر ساؤل باتسے
لگا۔کرنےچیت جبدناگلے26 پَو پھٹنے لـگی سموایلتو
نیچےنے ساؤلسے کو چھتجو پر سو رہا تھا آواز !اُٹھیں”دی، آپمَیں رُخصتکو جاگساؤل“کروں۔ اُٹھا
اور ملوہ کنارےکےشہروہجب27ہوئے۔روانہکر پر

پہنچے تو سموایل ساؤلنے سے کہا، اپنے” نوکر کو آگے
نوکرجب“بھیجیں۔ چلا گیا تو سموایل ٹھہر”بولا، جائیں،
کیونکہ آپمجھے کو الله ایککا پیغام سنانا “ہے۔

10
ساؤل مسحکو کیا جاتا ہے

سموایلپھر1 ُکپّینے سرکےساؤلکرلے زیتونپر کا
ُنڈیلتیل ا دیا اور اُسے دےبوسہ کر آپنےرب”کہا،
کو ملـکیتخاصاپنی پر راہنما مقرر کیا ہے۔ میرے2
پاس چلےسے جانے بنآپجببعدکے یمین کی سرحد
کے شہر ضلضخ کے قریب راخل کی قبر کے پاس سے
گزریں گے تو آپ کی ملاقات دو آدمیوں سے ہو گی۔
آپوہ سے کہیں گے، جو’ آپگدھیاں ڈھونڈنے گئے
ملوہ گئی ہیں۔ آپاباور باپکے نہیںکیگدھیوں
آپبلـکہ کی فکر کر ہیں۔رہے وہ کہہ ہیںرہے مَیںکہ
طرحکس اپنے بیٹے کا پتا ‘کروں؟

آپ3 آگے جا کر تبور بلوطکے درختکے پاسکے
پہنچیں گے۔ وہاں تین آدمی آپ سے ملیں گے جو الله
عبادتکی کرنے کے لئے بیت ایل جا رہے ہوں گے۔
ایک پاسکے تین چھوٹی یاں، دوسرےبکر پاسکے تین
روٹیاں تیسرےاور پاسکے گی۔ہومشککیَمے وہ4
آپ کو سلام کہہ کر دو روٹیاں دیں گے۔ اُن کی یہ
روٹیاں قبول کریں۔

5 اِس کے بعد آپ الله کے ِجبعہ جائیں گے جہاں
فلستیوں کی چوکی ہے۔ شہر میں داخل آپوقتہوتے
کی ملاقات نبیوں ایککے جلوس سے ہو گی جو اُس
وقت پہاڑی کی قربان گاہ سے اُتر رہا ہو گا۔ اُن کے
آگے آگے ستار، دف، بانسریاں اور سرود بجانے والے
چلیں گے، اور وہ نبوّت حالتکی میں ہوں گے۔ رب6
آپروحکا نازلبھیپر ہو آپاورگا، اُن نبوّتساتھکے
یں کر تبدیلمیںشخصفرقآپوقتاُسگے۔ جائیںہو
گے۔

جب7 یہ تمام نشان وجود میں آئیں گے تو وہ کچھ
کریں جو آپ کے ذہن میں آ جائے، کیونکہ الله آپ
کے ساتھ ہو گا۔ 8 میرےپھر آگے ِجلجال چلے جائیں۔
مَیں بھی آؤں گا اور وہاں بھسم ہونے والی اور سلامتی
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پیشقربانیاںکی کروں آپلیکنگا۔ دنساتکو میرا
انتظار کرنا ہے۔ پھر مَیں آ آپکر کو بتا دوں گا کہ آگے
کیا کرنا “ہے۔

ساؤل9 روانہ ہونے کے لئے سموایل پاسکے سے مُڑا
تو الله نے اُس کا دل تبدیل کر دیا۔ جن نشانوں کی بھی
پیش گوئی سموایل نے کی تھی وہ اُسی پوریدن ہوئی۔
اورساؤلجب10 اُس کا نوکر پہنچےِجبعہ تو وہاں اُن کی
ملاقات نبیوںمذکورہ ہوئی۔سےجلوسکے الله روحکا
ساؤل پر نازل ہوا، اور وہ اُن کے درمیان نبوّت کرنے
لگا۔ تھےوہاںلوگکچھ11 بچـپنجو اُسسے واقفسے
ساؤلتھے۔ نبیوںیوںکو نبوّتدرمیانکے ہوئےکرتے
دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لـگے، قیس” کے بیٹے کے
ساتھ کیا ہوا؟ کیا ساؤل کو بھی نبیوں میں شمار کیا جاتا
“ہے؟ ایک12 مقامی آدمی نے جواب دیا، کون” اِن
کا باپ “ہے؟ بعد میں یہ محاورہ بن گیا، کیا” ساؤل کو
بھی نبیوں میں شمار کیا جاتا “ہے؟

نبوّت13 کرنے کے اختتام پر پہاڑیساؤل پر چڑھ گیا
جہاں قربان گاہ تھی۔ جب14 ساؤل نوکر سمیت وہاں
پہنچا تو اُس کے چچا ساؤل“تھے؟کہاںآپ”پوچھا،نے
ہم”دیا،جوابنے گم گدھیوںشدہ ڈھونڈنےکو کے
لئے نکلے تھے۔ لیکن جب وہ نہ ملیں تو ہم سموایل کے
پاس “گئے۔ 15 چچا بولا، اچھا؟” اُس نے آپ کو کیا
“بتایا؟ 16 ساؤل نے جواب دیا، خیر،” اُس نے کہا
کہ گدھیاں مل گئی “ہیں۔ لیکن جو کچھ سموایل نے
بادشاہ بننے بارےکے میں بتایا تھا اُس کا ذکر اُس نے کیا۔نہ

ساؤل بادشاہ بن جاتا ہے
کچھ17 دیر سموایلبعدکے عوامنے بُلاکو کر مِصفاہ

میں رب کے حضور جمع کیا۔ 18 اُس نے کہا، رب”
اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ اسرائیل کو مصر سے
نکال لایا۔ مَیں نے تمہیں مصریوں اور اُن تمام سلطنتوں
سے بچایا جو تم پر ظلم کر رہی تھیں۔ 19 لیکن گو مَیں
تمہیںنے تمہاری تمام مصیبتوں اور تنگیوں سے چھٹکارا
دیا توبھی تم نے اپنے خدا کو مسترد کر دیا۔ کیونکہ
تم نے اصرار کیا کہ ہم پر بادشاہ مقرر !کرو اب اپنے
اپنے قبیلوں اور خاندانوں ترتیبکی کے ربمطابق کے
کھڑےحضور ہو “۔‘جاؤ

20 یہ کہہ کر سموایل نے تمام قبیلوں کو رب کے
پیشحضور کیا۔ قرعہ ڈالا گیا تو بن یمین کے قبیلے کو
چنا گیا۔ 21 پھر سموایل بننے یمین قبیلےکے سارےکے
خاندانوں کو رب کے حضور پیش کیا۔ مطری کے
خاندان کو یوںگیا۔چنا قرعہ لتے ڈا لتے قیسبنساؤلڈا
کو چنا گیا۔ لیکن جب ساؤل کو ڈھونڈا گیا تو وہ غائب
تھا۔

22 اُنہوں نے رب سے یافت در کیا، کیا” ساؤل یہاں
پہنچ بیچکےسامانوہ”دیا،جوابنےرب“ہے؟چکا
میں چھپ گیا “ہے۔ 23 لوگکچھ دوڑ کر اُسے سامان
میں نکالسے عوامکر پاسکے لوگوںوہجبآئے۔لے
میں کھڑا ہوا تو اِتنا لمبا تھا کہ صرفلوگسبباقی اُس
تککندھوںکے آتے تھے۔

سموایل24 نے کہا، یہ” آدمی دیکھو ربجسے نے
چن لیا ہے۔ عوام میں اُس جیسا کوئی نہیں “!ہے تمام
لوگ خوشی کے مارے بادشاہ” زندہ “!باد کا نعرہ
لگاتے رہے۔ سموایل25 نے بادشاہ کے حقوق تفصیل
سے سنائے۔ اُس سبنے کچھ کتاب میں لـکھ دیا اور
اُسپھررکھا۔محفوظمیںمقدِسکےرباُسے عوامنے
رُخصتکو کر دیا۔

26 ساؤل بھی اپنے گھر چلا گیا جو ِجبعہ میں تھا۔
کچھ فوجی اُس کے ساتھ چلے جن دلوںکے کو الله نے
چھو ایسےلیکن27تھا۔دیا نےجنہوںتھےبھیلوگشریر
اُس مذاقکا اُڑا کر پوچھا، بھلا” ہمیںطرحکسیہ بچا
سکتا “ہے؟ وہ اُسے حقیر تھےجانتے اور اُسے پیشتحفے
کرنے کے لئے بھی تیار نہ ہوئے۔ لیکن ساؤل اُن کی
باتیں نظرانداز کر خاموشکے ہی رہا۔

11
ساؤل عمونیوں پر فتح پاتا ہے

کچھ1 دیر کے بعد عمونی ناحسبادشاہ نے اپنی فوج
لے یبیسکر ِجلعاد کا محاصرہ یبیسکیا۔ کے تمام افراد
اُسنے ساتھہمارے”کی،گزارشسے کریںمعاہدہ تو
ہم آئندہ آپ کے تابع رہیں “گے۔ ناحس2 جوابنے
دیا، ٹھیک” ہے، لیکن اِس شرط پر کہ مَیں ہر ایک
کی دہنی آنکھ نکال کر تمام اسرائیل کی بےعزتی کروں
“!گا یبیس3 کے بزرگوں نے درخواست کی، ہمیں”
ایک ہفتے کی مہلت دیجئے تاکہ ہم اپنے قاصدوں کو
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اسرائیل کی ہر جگہ بھیجیں۔ اگر کوئی ہمیں بچانے کے
لئے نہ آئے تو ہم ہتھیار ڈال کر شہر آپکو کے حوالے
کر دیں “گے۔

4 قاصد ساؤل کے شہر ِجبعہ بھی پہنچ گئے۔ جب
مقامی لوگوں نے اُن کا پیغام سنا تو پورا پھوٹپھوٹشہر
کر رونے لگا۔ وقتاُس5 ساؤل اپنے بَیلوں کو کھیتوں
سے واپس لا رہا تھا۔ اُس نے پوچھا، کیا” ہوا ہے؟
لوگ کیوں رو رہے “ہیں؟ اُسے قاصدوں کا پیغام سنایا
گیا۔ تب6 ساؤل پر الله کا روح نازل ہوا، اور اُسے سخت
غصہ آیا۔ 7 اُس نے بَیلوں کا جوڑا لے کر اُنہیں ٹکڑے
ٹکڑے کر دیا۔ پھر قاصدوں کو ٹکڑےیہ پکڑا کر اُس نے
اُنہیں یہ دےپیغام اسرائیلکر کی ہر بھیججگہ جو”دیا،
ساؤل اور سموایل کے پیچھے چل کر عمونیوں سے لڑنے
نہیں جائے گا اُس کے بَیل اِسی ٹکڑےٹکڑےطرح کر
دیئے جائیں “!گے
یہ خبر سن کر لوگوں پر رب کی دہشت طاری ہو

گئی، اور سب کے ایکسب دل ہو کر عمونیوں سے
لڑنے کے لئے نکلے۔ بزق8 قریبکے ساؤل فوجنے کا
جائزہ لیا۔ یہوداہ کے 30,000 افراد تھے اور باقی قبیلوں
کے ۔3,00,000

اُنہوں9 یبیسنے ِجلعاد قاصدوںکے واپسکو بھیج
کر بتایا، کل” دوپہر سے پہلے پہلے آپ کو بچا لیا جائے
“گا۔ وہاں کے باشندے یہ خبر سن کر بہت خوش
ہوئے۔ اُنہوں10 نے عمونیوں کو اطلاع دی، کل” ہم
ڈالہتھیار کر شہر دیںکھولدروازےکے گے۔ پھر وہ
کچھ کریں آپجو ٹھیککو “لـگے۔

11 اگلے دن صبح سویرے ساؤل نے فوج کو تین
حصوں میں تقسیم کیا۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے
پہلے اُنہوں نے تین سمتوں سے دشمن کی لشکرگاہ پر حملہ
کیا۔ تکدوپہر اُنہوں عمونیوںنے کو مار مار کر ختم کر
دیا۔ تھوڑےجو لوگبہت بچ گئے وہ یوں تتر بتر ہو گئے
کہ دو بھی اکٹھے نہ رہے۔

ساؤل کی دوبارہ تصدیق
فتح12 سموایللوگبعدکے پاسکے آ کر کہنے لوگوہ”لـگے، کہاں ہیں جنہوں اعتراضنے کیا کہ ساؤل

ہم پر حکومت کرے؟ اُنہیں لے آئیں تاکہ ہم اُنہیں مار
“دیں۔ 13 لیکن ساؤل نے اُنہیں روک دیا۔ اُس نے
کہا، نہیں،” آج تو بھیکسیہم بھائی کو موتسزائے
نہیں دیں گے، کیونکہ اِس دن رب نے اسرائیل کو
رِہائی بخشی “!ہے 14 پھر سموایل نے اعلان کیا، آؤ،”
ہم ِجلجال جا کر دوبارہ اِس تصدیقکی کریں ساؤلکہ
ہمارا بادشاہ “ہے۔

15 چنانچہ تمام لوگوں نے ِجلجال جا کر رب کے
حضور اِس کی تصدیق کی کہ ساؤل ہمارا بادشاہ ہے۔
اِس کے بعد اُنہوں نے رب کے حضور سلامتی کی
پیشقربانیاں کر کے بڑا جشن منایا۔

12
سموایل کی الوداعی تقریر

سموایلتب1 تمام اسرائیل مخاطبسے ہوا، مَیں” نے
آپ کی باتہر مان آپکر پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب2
یہی آپ کے آگے آگے چل آپکر کی کرےراہنمائی
گا۔ مَیں خود بوڑھا ہوں، اور میرے بال سفید ہو گئے
ہیں میرےجبکہ آپبیٹے ہیدرمیانکے ہتے مَیںہیں۔ر
راہنمائیکیآپتکآجکرلےسےجوانی کرتا آیا ہوں۔
ہوں۔حاضرمَیںاب3 مجھاگر ہوئیغلطیکوئیسے ہے
تو رب اور اُس کے مسح کئے ہوئے بادشاہ کے منے سا
اِس کی گواہی دیں۔ کیا مَیں نے کسی کا بَیل یا گدھا
لُوٹ لیا؟ کیا مَیں غلطسےکسینے فائدہ اُٹھایا یا کسی پر
ظلم کیا؟ کیا مَیں رشوتسےکسیکبھینے لے غلطکر
فیصلہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو مجھے !بتائیں پھر مَیں سب
واپسکچھ کر دوں “گا۔

4 اجتماع جوابنے دیا، نہ” آپ نے ہم سے غلط
فائدہ اُٹھایا، نہ ہم پر ظلم کیا ہے۔ آپ نے کبھی بھی
رشوت نہیں “لی۔ سموایل5 بولا، آج” رب اور اُس کا
مسح کیا ہوا بادشاہ گواہ ہیں کہ آپ کو مجھ پر الزام
لگانے کا کوئی سبب نہ “ملا۔ عوام نے کہا، جی،”
ایسا ہی “ہے۔ سموایل6 باتنے جاری رکھی، رب”
خود موسٰی اور ہارون کو اسرائیل کے راہنما بنا آپکر
باپکے دادا کےربیہاںاب7لایا۔نکالسےمصرکو
عدالتتخِت کے منے کھڑےسا ہو جائیں تو آپمَیں کو
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اُن تمام بھلائیوں کی یاد دلاؤں گا جو رب آپنے اور
آپ باپکے دادا سے کی ہیں۔

آپ8 باپکا یعقوب مصر آیا۔ مصریجب اُس کی
اولاد کو دبانے لـگے تو اُنہوں نے چیختے چلّاتے رب
سے مدد مانگی۔ تب اُس نے موسٰی اور ہارون کو بھیج
دیا تاکہ وہ پوری قوم کو مصر سے نکال کر یہاں اِس
ملـک میں لائیں۔ لیکن9 جلد ہی ربوہ اپنے خدا کو
بھول گئے، اِس لئے اُس نے اُنہیں دشمن کے حوالے کر
دیا۔ کبھی حصور شہر کے بادشاہ کا کمانڈر سیسرا اُن
سے لڑا، کبھی فلستی اور موآبکبھی کا بادشاہ۔ 10 ہر
آپدفعہ باپکے دادا نے چیختے مددسےربچلّاتے
مانگی اور اقرار کیا، ہم’ گناہنے کیا ہمکیونکہہے، نے
رب ترککو کر کے بعل اور عستارات کے بُتوں کی
پوجا کی ہے۔ لیکن اب ہمیں دشمنوں سے !بچا پھر ہم
صرف تیری خدمتہی کریں ‘گے۔ 11 اور ہر بار رب
کسینے نہ کسی کو بھیج دیا، کبھی جدعون، کبھی
برق، کبھی اِفتاح اور کبھی سموایل کو۔ اُن آدمیوں کی
معرفت الله نے آپ کو ارد گرد کے تمام دشمنوں سے
بچایا، ملـکاور میں امن و امان قائم ہو گیا۔

12 لیکن جب عمونی بادشاہ ناحس آپ سے لڑنے
آیا تو آپ میرے پاس آ کر تقاضا کرنے لـگے کہ ہمارا
اپنا بادشاہ ہو جو ہم پر حکومت کرے، حالانکہ آپ
جانتے تھے ربکہ ہمارا خدا ہمارا بادشاہ ہے۔ اب13
وہ بادشاہ دیکھیں مانگآپجسے رہے رب!تھے نے
آپ پوریخواہشکی کر کے آپاُسے پر مقرر کیا ہے۔
14 چنانچہ رب کا خوف مانیں، اُس کی خدمت کریں
اور اُس کی سنیں۔ سرکش ہو کر اُس کے احکام کی
متورزیخلاف کرنا۔ آپاگر آپاور کا رببادشاہ
سے وفادار رہیں گے تو آپوہ ساتھکے ہو گا۔ لیکن15
اگر آپ اُس کے تابع نہ رہیں اور سرکش ہو کر اُس
کے احکام ورزیخلافکی کریں تو آپوہ مخالفتکی
اُسطرحجسگا،کرے باپکےآپنے بھیکیدادا
مخالفت کی۔

کھڑےاب16 ہو دیکھیںکر ربکہ کیا کرنے والا
ہے۔ آپوہ آنکھوںکی کے منے سا ہی بڑا کرےمعجزہ
گا۔ 17 اِس وقت گندم کی کٹائی کا موسم ہے۔ گو اِن
دنوں میں بارش نہیں ہوتی، لیکن مَیں دعا کروں گا تو

رب گرجتے بادل بارشاور بھیجے گا۔ آپتب جان لیں
گے آپکہ نے بادشاہ کا تقاضا کرتے ربہوئے کے
نزدیک باتبُریکتنی کی “ہے۔

سموایل18 نے پکار ربکر سے دعا کی، اور اُس دن
رب نے گرجتے بادل اور بارش بھیج دی۔ یہ دیکھ کر
اجتماع سخت گھبرا کر سموایل اور رب سے ڈرنے لگا۔
سب19 سموایلنے التماسسے کی، رب” اپنے خدا سے
دعا کر سفارشہماریکے کریں تاکہ ہم مر نہ جائیں۔
کیونکہ بادشاہ کا تقاضا کرنے سے ہم نے اپنے گناہوں
میں اضافہ کیا “ہے۔

سموایل20 نے لوگوں کو تسلی دے کر کہا، مت”
ڈریں۔ بےشک آپ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آئندہ
خیال رکھیں کہ آپ رب سے دُور نہ ہو جائیں بلـکہ
پورے دل سے اُس کی خدمت کریں۔ 21 بےمعنی
بُتوں کے پیچھے مت پڑنا۔ نہ وہ فائدے کا باعث ہیں،
نہ آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اُن کی کوئی حیثیت نہیں
ہے۔ رب22 اپنے عظیم نام کی خاطر اپنی قوم کو نہیں
چھوڑے گا، کیونکہ اُس آپنے کو اپنی قوم بنانے کا
فیصلہ کیا تکجہاں23ہے۔ تعلقمیرا میںاِسمَیںہے،
رب کا گناہ نہیں کروں گا کہ آپ کی سفارش کرنے
سے باز آؤں۔ اور آئندہ بھی مَیں آپ کو اچھے اور صحیح
راستے کی تعلیم دیتا رہوں گا۔ لیکن24 دھیان ربسے
خوفکا مانیں پورےاور دل اور وفاداری سے اُس کی
خدمت کریں۔ یاد رہے کہ اُس آپنے کے لئے کتنے
عظیم کام کئے ہیں۔ لیکن25 آپاگر غلط کام کرنے پر
ُلے ت رہیں آپتو اپنے سمیتبادشاہ میںدنیا جائیںمٹسے
“گے۔

13
فلستیوں جنگسے

سال30ساؤل1 کا تختجبتھا نشین ہوا۔ دو سال
حکومت کرنے کے بعد 2 اُس نے اپنی فوج کے لئے
3,000 اسرائیلی چن لئے۔ جنگ لڑنے کے قابل باقی
آدمیوں کو اُس نے فارغ کر دیا۔ 2,000 فوجیوں کی
ڈیوٹی مِکماس اور بیت ایل کے پہاڑی علاقے میں لگائی
گئی جہاں ساؤل خود تھا۔ باقی 1,000 افراد یونتن کے
پاس بن یمین کے شہر ِجبعہ میں تھے۔
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ایک3 دن یونتن نے ِجبعہ کی فلستی چوکی پر حملہ کر
یہہیجلددی۔شکستاُسےکے فلستیوںدوسرےخبر
پہنچتک ساؤلگئی۔ ملـکنے میںکونےکونےکے
قاصد بھیج دیئے، اور وہ نرسنگا بجاتے بجاتے لوگوں
کو یونتن کی فتح سناتے گئے۔ 4 تمام اسرائیل میں خبر
پھیل گئی، ساؤل” نے ِجبعہ کی فلستی چوکی کو تباہ
کر دیا ہے، اور اب اسرائیل فلستیوں خاصکی نفرت
کا نشانہ بن گیا ساؤل“ہے۔ تمامنے مردوں فلستیوںکو
سے لڑنے کے لئے ِجلجال میں بُلایا۔

5 فلستی بھی اسرائیلیوں سے لڑنے کے لئے جمع
ہوئے۔ اُن کے 30,000 رتھ، 6,000 گھڑسوار اور
ساحل کی ریت جیسے بےشمار پیادہ فوجی تھے۔ اُنہوں
نے بیت آون کے مشرق میں مِکماس کے قریب اپنے
خیمے لگائے۔ 6 اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ہم بڑے
خطرے میں آ گئے ہیں، اور دشمن ہم پر بہت دباؤ ڈال
رہا ہے تو پریشانی کے عالم میں کچھ غاروں اور دراڑوں
میں اور پتھروںکچھ درمیانکے یا قبروں میںحوضوںاور
چھپ گئے۔ کچھ7 اِتنے ڈر گئے کہ وہ یائے در یردن کو
پار کر کے جد اور ِجلعاد کے علاقے میں چلے گئے۔

ساؤل بےصبریکی
ساؤل اب تک ِجلجال میں تھا، لیکن جو آدمی اُس

کے ساتھ رہے تھے وہ خوف مارےکے تھرتھرا رہے
تھے۔ سموایل8 نے ساؤل ہدایتکو دی تھی ساتکہ
دن میرا انتظار کریں۔ لیکن سات دن گزر گئے، اور
سموایل نہ آیا۔ ساؤل کے فوجی منتشر ہونے لـگے 9 تو
ساؤل نے حکم دیا، بھسم” ہونے والی اور سلامتی کی
قربانیاں لے “آؤ۔ پھر اُس نے پیشقربانیاںخود کیں۔

10 وہ ابھی اِس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ سموایل
پہنچ گیا۔ ساؤل اُسے خوش آمدید کہنے کے لئے نکلا۔
لیکن11 سموایل نے پوچھا، آپ” نے کیا “کِیا؟
ساؤل نے جواب دیا، لوگ” منتشر ہو رہے تھے،

اور آپ وقت پر نہ آئے۔ جب مَیں نے دیکھا کہ فلستی
مِکماس قریبکے جمع ہو ہیںرہے 12 تو مَیں نے فلستی’سوچا، یہاں ِجلجال میں آ کر مجھ پر حملہ کرنے کو ہیں،
حالانکہ مَیں نے ابھی رب سے دعا نہیں کی کہ وہ ہم

پر مہربانی ‘کرے۔ اِس لئے مَیں جرأتنے کر کے خود
پیشقربانیاں “کیں۔

سموایل13 بولا، یہ” کیسی احمقانہ حرکت !تھی آپ
ربنے اپنے خدا کا حکم نہ ربمانا۔ آپتو آپاور کی
اولاد کو ہمیشہ کے لئے اسرائیل پر مقرر کرنا چاہتا تھا۔
بادشاہتکیآپابلیکن14 نہیںقائم چونکہگی۔رہے
آپ نے اُس کی نہ سنی اِس لئے رب کسینے اَور کو
چن کر اپنی قوم کا راہنما مقرر کیا ایکہے، ایسے آدمی
کو جو اُس سوچکی رکھے “گا۔

15 پھر سموایل ِجلجال سے چلا گیا۔

کیجنگ یاں تیار
بچے ہوئے اسرائیلی ساؤل کے پیچھے دشمن سے لڑنے

گئے۔ وہ ِجلجال سے روانہ ہو کر ِجبعہ پہنچ جبگئے۔
ساؤل نے وہاں فوج کا جائزہ لیا تو بس 600 افراد رہ
تھے۔گئے یونتنساؤل،16 اور اُن فوجکی بن یمین کے شہر
ِجبعہ میں ٹک گئے جبکہ فلستی مِکماس پاسکے خیمہ
تھے۔زن کچھ17 دیر فلستیوںبعدکے تینکے ملـکدستے
کو لُوٹنے کے لئے نکلے۔ ایک سوعال کے علاقے کے
شہر عُفرہ طرفکی چل پڑا، 18 دوسرا بیت َحورون کی
طرف اور تیسرا اُس پہاڑی سلسلے طرفکی جہاں سے
وادٔی ضبوعیم اور یگستان ر دیکھا جا سکتا ہے۔

19 اُن دنوں پورےمیں ملـِک اسرائیل میں لوہار نہیں
تھا، کیونکہ فلستی نہیں ہتے چا تھے کہ اسرائیلی تلواریں
یا نیزے بنائیں۔ 20 اپنے ہلوں، کدالوں، یوں کلہاڑ یا
درانتیوں کو تیز کروانے کے لئے تمام اسرائیلیوں کو
فلستیوں پاسکے جانا پڑتا تھا۔ 21 فلستی ہلوں، کدالوں،
کانٹوں اور یوں کلہاڑ کو تیز کرنے کے لئے اور آنکسوں
ٹھیکنوککی کرنے کے لئے چاندی ِسکےکے کی دو
تہائی لیتے تھے۔ نتیجے22 میں اُس دن ساؤل اور یونتن کے
بھیکسیسوا اسرائیلی پاسکے تلوار یا نیزہ نہیں تھا۔

یونتن فلستیوں پر حملہ کرتا ہے
23 فلستیوں نے مِکماس کے درے پر قبضہ کر کے

وہاں چوکی قائم کی تھی۔
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14
یونتندنایک1 نے سلاحجواناپنے بردار آؤ،”کہا،سے ہم پرلی طرف جائیں جہاں فلستی فوج کی چوکی

لیکن“ہے۔ اُس نے باپاپنے کو اطلاع نہ دی۔
اناروقتاُسساؤل2 میںسائےکےدرختکے بیٹھا

تھا جو ِجبعہ کے قریب کے مجرون میں تھا۔ 600 مرد
اُس پاسکے تھے۔ 3 اخیاہ امام بھی ساتھ تھا جو امام کا
بالاپوش پہنے تھا۔ہوئے یکبوداخیاہ بھائیکے طوباخی
کا بیٹا تھا۔ اُس کا فینحاسدادا اور پردادا عیلی تھا، جو
پرانے زمانے میں َسیلا میں رب کا امام تھا۔ کسی کو
بھی معلوم نہ تھا کہ یونتن چلا گیا ہے۔

4-5 فلستی تکچوکی پہنچنے کے لئے یونتن ایکنے
تنگ راستہ اختیار کیا جو دو کڑاڑوں کے درمیان سے
گزرتا تھا۔ پہلے کا نام بوصیص تھا، اور وہ شمال میں
مِکماس کے مقابل تھا۔ دوسرے کا نام سنہ تھا، اور
وہ جنوب میں ِجبع کے مقابل تھا۔ 6 یونتن نے اپنے
جوان سلاح بردار سے کہا، آؤ،” ہم پرلی طرف جائیں
جہاں اِن نامختونوں کی ہماریربشایدہے۔چوکی مدد
کرے، کیونکہ اُس نزدیککے کوئی فرق نہیں کہ ہم
یادہ ز ہوں یا “کم۔ اُس7 کا سلاح بردار بولا، جو” کچھ
ٹھیکآپ سمجھتے ہیں، وہی کریں۔ ضرور جائیں۔ جو
آپبھیکچھ کہیں مَیںگے، حاضر “ہوں۔ یونتن8 ٹھیک”بولا، ہے۔ پھر ہم یوں دشمنوں طرفکی ھتے بڑ جائیں
گے، کہ ہم اُنہیں صاف نظر آئیں۔ 9 اگر وہ ہمیں دیکھ
کر پکاریں، رُک’ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں مار دیں ‘!گے تو
ہم اپنے منصوبے سے باز آ کر اُن کے پاس نہیں جائیں
گے۔ لیکن10 اگر وہ پکاریں، پاسہمارےآؤ،’ آ ‘!جاؤ
تو ہم ضرور اُن پاسکے جائیںچڑھ گے۔ کیونکہ یہ اِس
کا نشان ہو گا ہمارےاُنہیںربکہ قبضے میں دےکر
“گا۔

11 چنانچہ وہ چلتے چلتے فلستی چوکی کو نظر آئے۔
فلستی شور مچانے لـگے، دیکھو،” اسرائیلی اپنے چھپنے
بلوںکے نکلسے “!ہیںرہے فوجیوںکےچوکی12 نے
دونوں کو چیلنج کیا، ہمارےآؤ،” پاس آؤ تو ہم تمہیں
سبق سکھائیں “گے۔ یہ سن کر یونتن نے اپنے سلاح
بردار آوازکو پیچھےمیرےآؤ،”دی، اُنہیںنےرب!چلو

اسرائیل حوالےکے کر دیا “ہے۔ دونوں13 ہاتھوںاپنے
اور پیروں کے بل ھتے چڑ ھتے چڑ تکچوکی جا پہنچے۔
جب یونتن آگے آگے چل کر فلستیوں پاسکے پہنچ گیا
تو وہ اُس کے منے سا گرتے گئے۔ ساتھ سلاحساتھ بردار
پیچھے سے لوگوں کو مارتا گیا۔

14 اِس پہلے حملے کے دوران اُنہوں نے ً تقریبا 20
آدمیوں کو مار ڈالا۔ اُن کی لاشیں آدھ ایکڑ زمین پر
بکھری پڑی تھیں۔ اچانک15 پوری فوج میں دہشت
پھیل لشکرگاہصرفنہگئی، بلـکہ بھی۔میںمیدانکھلے
چوکی کے مرد اور لُوٹنے والے دستے بھی تھرتھرانے
لـگے۔ ساتھ ساتھ زلزلہ آیا۔ رب نے تمام فلستی فوجیوں
دلوںکے دہشتمیں پیدا کی۔

فلستیوںرب پر فتح دیتا ہے
16 ساؤل کے جو پہرے دار ِجبعہ سے دشمن کی

حرکتوں پر غور کر تھےرہے اُنہوں اچانکنے دیکھا کہ
فلستی فوج میں ہل چل مچ گئی ہے، افرا تفری کبھی
اِس طرف، کبھی اُس طرف بڑھ رہی ہے۔ ساؤل17
ًنے فورا حکم دیا، فوجیوں” کو گن کر معلوم کرو کہ
چلاکون معلوم“ہے۔گیا ہوا یونتنکہ اُساور سلاحکا
بردار موجود نہیں ہیں۔ ساؤل18 نے اخیاہ کو حکم دیا،
عہد” کا صندوق لے “آئیں۔ کیونکہ وہ اُن دنوں میں
اسرائیلی کیمپ میں تھا۔ لیکن19 ساؤل ابھی اخیاہ سے
بات کر رہا تھا کہ فلستی لشکرگاہ میں ہنگامہ اور شور
یادہبہت امامنےساؤلگیا۔بڑھز باتکوئی”کہا،سے
نہیں، ہنے ر “دیں۔ وہ20 600اپنے افراد کو لے ًکر فورا
دشمن ٹوٹپر جبپڑا۔ پہنچتکاُن گئے تو معلوم ہوا کہ
دوسرےایکفلستی قتلکو کر ہیں،رہے اور طرفہر
ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے۔

21 فلستیوں نے کافی اسرائیلیوں کو اپنی فوج میں
شامل کر لیا ابتھا۔ فلستیوںلوگیہ کو چھوڑ ساؤلکر
اور یونتن پیچھےکے ہو لئے۔ 22 اِن علاوہکے اسرائیلیجو
افرائیم پہاڑیکے علاقے میں اِدھر چھپاُدھر گئے تھے،
جب اُنہیں خبر ملی کہ بھاگفلستی رہے ہیں تو وہ بھی
اُن کا تعاقب کرنے لـگے۔ 23 لڑتے لڑتے جنگمیداِن
بیت آون تک پھیل گیا۔ اِس طرح رب نے اُس دن
اسرائیلیوں کو بچا لیا۔

ساؤل کی لعنتسمجھےبےسوچے
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لڑائیسختاسرائیلیدناُس24 مصیبتبڑیباعثکے
میں تھے۔ اِس لئے ساؤل نے قَسم کھا کر کہا، اُس”
پر لعنت جو شام سے پہلے کھانا کھائے۔ پہلے مَیں اپنے
دشمن سے انتقام لوں گا، پھر ہی سب کھا پی سکتے
“ہیں۔ اِس وجہ سے کسی نے روٹی کو ہاتھ تک نہ
لگایا۔ داخلمیںجنگلفوجپوری25 ہوئی تو زمینوہاں
پر شہد کے تھے۔چھتے اُنجبلوگتمام26 پاسکے سے
گزرے تو دیکھا کہ اُن سے ٹپکشہد رہا ہے۔ لیکن
کسی نے تھوڑا بھی لے کر کھانے کی جرأت نہ کی،
ساؤلسبکیونکہ لعنتکی سے ڈرتے تھے۔

یونتن27 لعنتکو کا علم نہ تھا، اِس لئے اُس نے اپنی
لاٹھی کا سرا کسی چھتے میں ڈال کر اُسے چاٹ لیا۔
اُس کی ًآنکھیں چمکفورا اُٹھیں، اور وہ تازہ دم ہو گیا۔
کسی28 دیکھنے کر یونتن کو بتایا، آپ” باپکے نے
فوج قَسمسے کھلا اعلانکر کیا ہے اُسکہ لعنتپر جو
اِسیکھائے۔کچھدناِس نڈھالاِتنےسبہمسےوجہ
ہو یونتن29“ہیں۔گئے باپمیرے”دیا،جوابنے نے
ملـک ڈالمیںمصیبتکو دیا !ہے تھوڑےاِسدیکھو،
سے شہد کو چکھنے میریسے آنکھیں چمککتنی اُٹھیں
مَیںاور تازہکتنا دم 30گیا۔ہو بہتر ہوتا لوگہمارےکہ
لُوٹےسےدشمن میںمالہوئے نہکچھسے کچھ لیتے۔کھا
لیکن اِس حالت میں ہم فلستیوں کسکو طرح یادہ ز
نقصان پہنچا سکتے “ہیں؟

31 اُس دن اسرائیلی فلستیوں کو مِکماس سے مار مار
کر ایالون تک پہنچ گئے۔ لیکن شام وقتکے وہ نہایت
نڈھال ہو پھر32تھے۔گئے وہ لُوٹے یوڑوںہوئے ر ٹوٹپر
پڑے۔ اُنہوں جلدینے جلدی یوں، بھیڑبکر گائےبَیلوں
اور بچھڑوں کو ذبح بھوککیا۔ کی شدت کی وجہ سے
اُنہوں نے خون کو صحیح طور سے نکلنے نہ دیا بلـکہ
جانوروں کو زمین پر چھوڑ کر گوشت کو خون سمیت
کھانے لـگے۔

کسی33 ساؤلنے کو اطلاع دی، لوگدیکھیں،”
رب کا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ گوشتوہ کھا رہے
سنیہ“ہے۔خونتکابمیںجسہیں پکارساؤلکر
نہیںوفادارسےربآپ”اُٹھا، “!رہے پھر اُس ساتھنے
والے آدمیوں کو حکم دیا، کوئی” بڑا پتھر لُڑھکا کر اِدھر
!آئیںلے پھر34 تمام آدمیوں پاسکے جا اُنہیںکر بتا دینا،

اپنے’ جانوروں پاسمیرےکو آئیںلے تاکہ اُنہیں پتھر پر
ذبح کر گوشتآلودہخونآپورنہکھائیں۔کے کھا کر
رب کا گناہ کریں “۔‘گے
سب مان گئے۔ اُس شام وہ ساؤل پاسکے آئے اور

اپنے جانوروں کو پتھر پر ذبح کیا۔ ساؤلوہاں35 پہلینے
ربدفعہ کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔

36 پھر اُس نے اعلان کیا، آئیں،” ہم ابھی اِسی
رات فلستیوں کا تعاقب کر کے اُن میں لُوٹ مار کا
سلسلہ جاری رکھیں تاکہ ایک بھی نہ “بچے۔ فوجیوں
نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، وہ کچھ کریں جو آپ
کو مناسب “لـگے۔ لیکن امام بولا، پہلے” ہم الله سے
ہدایت “لیں۔ 37 چنانچہ ساؤل نے الله سے پوچھا، کیا”
ہم فلستیوں جاریتعاقبکا رکھیں؟ کیا تُو اُنہیں اسرائیل
کے حوالے کر دے “گا؟ لیکن اِس مرتبہ الله نے
جواب نہ دیا۔

38 یہ دیکھ کر ساؤل نے فوج کے تمام راہنماؤں
کو بُلا کر کہا، کسی” نے گناہ کیا ہے۔ معلوم کرنے
کی کوشش کریں کہ کون قصوروار ہے۔ 39 رب
کی حیات کی قَسم جو اسرائیل کا نجات دہندہ ہے،
قصوروار ًکو فورا دیموتسزائے جائے گی، خواہ وہ
میرا بیٹا یونتن کیوں نہ خاموشسبلیکن“ہو۔ رہے۔

40 تب ساؤل نے دوبارہ اعلان کیا، پوری” فوج
طرفایک کھڑی ہو جائے اور یونتن اور مَیں دوسری
“طرف۔ لوگوں نے جواب دیا، جو” آپ کو مناسب
لـگے وہ “کریں۔ 41 پھر ساؤل اسرائیلربنے کے خدا
سے دعا کی، اے” رب، ہمیں دکھا کہ کون “!ہےقصوروار
جب قرعہ ڈالا گیا تو یونتن اور ساؤل کے گروہ کو

قصوروار قرار دیا گیا اور باقی فوج کو بےقصور۔ 42 پھر
ساؤل نے حکم دیا، اب” قرعہ ڈال کر پتا یں کر کہ
مَیں قصوروار ہوں یا “یونتن۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو یونتن
قصوروار ٹھہرا۔ ساؤل43 نے پوچھا، بتائیں،” آپ نے
کیا “کِیا؟ یونتن نے جواب دیا، مَیں” نے صرف تھوڑا
سا شہد چکھ لیا جو میری لاٹھی سرےکے پر لگا تھا۔
لیکن مَیں مرنے کے لئے تیار “ہوں۔ ساؤل44 یونتن،”کہا،نے الله مجھے سخت سزا دے اگر مَیں آپ کو اِس
کے لئے سزائے موت نہ “دوں۔ لیکن45 فوجیوں نے
اعتراض کیا، یہ” کیسی بات ہے؟ یونتن ہی نے اپنے
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اسرائیلسےحملےزبردست آجکو بچا لیا کساُسےہے۔
طرح موتسزائے دی جا سکتی ہے؟ کبھی !نہیں الله
کیحیاتکی قَسم، اُس بالایککا بھی بیکا نہیں ہو گا،
آجکیونکہ اُس نے الله کی مدد فتحسے پائی یوں“ہے۔
فوجیوں نے یونتن موتکو سے بچا لیا۔

ساؤلتب46 فلستیوںنے تعاقبکا کرنا چھوڑ دیا اور
اپنے گیا۔چلاگھر فلستی بھی ملـکاپنے واپسمیں چلے
گئے۔

ساؤل کی جنگیں
نشینتختساؤلجب47 ہوا تو ملـکوہ اردکے گرد

کے تمام دشمنوں سے لڑا۔ اِن میں موآب، عمون، ادوم،
ضوباہ کے بادشاہ اور فلستی شامل تھے۔ اور جہاں بھی
اُسوہاںچھڑیجنگ فتحنے پائی۔ نہایتوہ48 بہادر
تھا۔ اُس نے عمالیقیوں کو بھی شکست دی اور یوں
اسرائیل کو اُن تمام دشمنوں سے بچا لیا جو بار بار ملـک
لُوٹکی مار کرتے تھے۔

ساؤل کا خاندان
49 ساؤل کے تین بیٹے تھے، یونتن، اِسوی اور ملـکی

شوع۔ اُس کی بڑی بیٹی میرب اور چھوٹی بیٹی میکل
تھی۔ بیوی50 کا نام اخی نوعم بنت اخی معض تھا۔
ساؤل فوجکی کا کمانڈر ابنیر تھا، ساؤلجو کے چچا نیر کا
بیٹا تھا۔ ساؤل51 قیسباپکا اور ابنیر باپکا نیر سگے
بھائی تھے جن باپکا ابی ایل تھا۔

52 ساؤل کے جیتے جی فلستیوں سے سخت جنگ
اِسرہی۔جاری لئے بہادرکوئیبھیجب اور لڑنے کے
قابل آدمی نظر آیا تو ساؤل اُسےنے اپنی فوج میں بھرتی کر
لیا۔

15
تمام عمالیقیوں ہلاککو کرنے کا حکم

ایک1 دن سموایل نے ساؤل پاسکے آ کر اُس سے
بات کی، رب” ہی نے مجھے آپ کو مسح کر کے
اسرائیل پر مقرر کرنے کا حکم دیا ربابتھا۔ کا پیغام
سن !لیں رب2 الافواج فرماتا ہے، مَیں’ عمالیقیوں کا
میری قوم کے سلوکساتھ نہیں بھول سکتا۔ اُس وقت
اسرائیلیجب مصر نکلسے کنعانکر طرفکی سفر کر
رہے تھے تو عمالیقیوں نے راستہ بند کر دیا تھا۔ اب3

وقت آ گیا ہے کہ تُو اُن پر حملہ کرے۔ سب کچھ تباہ
کر میرےکے حوالے کر دے۔ کچھ بھی بچنے نہ دے،
بلـکہ تمام مردوں، عورتوں، بچوں شیرخواروں سمیت،
گائےبَیلوں، یوں، بھیڑبکر اونٹوں اور گدھوں کو موت
گھاٹکے “۔‘دےاُتار

4 ساؤل نے اپنے فوجیوں کو بُلا کر طلائم میں اُن
کا جائزہ لیا۔ کُل پیادے2,00,000 فوجی تھے، نیز
یہوداہ عمالیقیوں5افراد۔10,000کے پاسکےشہرکے
پہنچ وادیساؤلکر تاکمیں میں بیٹھ گیا۔ لیکن6 پہلے
اُس قینیوںنے کو خبر بھیجی، عمالیقیوں” الـگسے ہو
کر اُن پاسکے سے چلے جائیں، ورنہ آپ اُن کے ساتھ
ہلاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب اسرائیلی مصر سے
نکل کر یگستان ر میں سفر کر رہے تھے تو آپ نے اُن پر
مہربانی کی “تھی۔
یہ خبر ملتے ہی قینی عمالیقیوں الـگسے ہو کر چلے

گئے۔ تب7 ساؤل نے عمالیقیوں پر حملہ کر کے اُنہیں
یلہ حو سے لے کر مصر کی مشرقی سرحد ُشور تک
شکست دی۔ پوری8 قوم کو تلوار سے مارا صرفگیا،
اُن کا بادشاہ اجاج زندہ پکڑا گیا۔ 9 ساؤل اور اُس کے
فوجیوں نے اُسے زندہ چھوڑ دیا۔ اِسی طرح سب سے
اچھی یوں، بھیڑبکر اوربچھڑوںتازےموٹےگائےبَیلوں،
چیدہ بھیڑ کے بچوں کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ جو بھی اچھا
تھا بچ گیا، کیونکہ اسرائیلیوں کا دل نہیں کرتا تھا کہ
تندرست اور تازےموٹے جانوروں ہلاککو کریں۔
اُنہوں صرفنے اُن تمام کمزور جانوروں کو ختم کیا جن
کی قدر قیمتو نہ تھی۔

فرماں برداری قربانیوں سے اہم ہے
10 سموایلربپھر سے ہم کلام ہوا، مجھے”11 دُکھ

ہے کہ مَیں نے ساؤل کو بادشاہ بنا لیا ہے، کیونکہ
اُس نے مجھ سے دُور ہو کر میرا حکم نہیں سموایل“مانا۔
کو اِتنا غصہ آیا کہ وہ پوری رات بلند آواز سے رب
سے یاد فر کرتا رہا۔ 12 اگلے دن وہ اُٹھ کر ساؤل سے
ملنے گیا۔ کسی نے اُسے بتایا، ساؤل” کرمل چلا گیا۔
وہاں اپنے لئے یادگار کھڑا کر کے وہ آگے ِجلجال چلا
گیا “ہے۔ جب13 سموایل ِجلجال پہنچا تو ساؤل نے
کہا، مبارک” !ہو مَیں نے رب کا حکم پورا کر دیا
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“ہے۔ سموایل14 جانوروں”پوچھا،نے یہکا کہاںشور
سے آ رہا ہے؟ یاں بھیڑبکر ممیا رہی اور گائےبَیل ڈکرا
“ہیں۔رہے ساؤل15 جوابنے یہ”دیا، عمالیقیوں کے
ہاں سے لائے گئے ہیں۔ فوجیوں نے سب سے اچھے
گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر کو زندہ چھوڑ دیا تاکہ اُنہیں
آپرب کے خدا کے قربانحضور لیکنکریں۔ ہم نے
سبباقی ربکو کے حوالے کر کے مار “دیا۔

سموایل16 بولا، !خاموش” پہلے وہ بات سن لیں جو
رب نے مجھے پچھلی رات “فرمائی۔ ساؤل نے جواب
دیا، “بتائیں۔” سموایل17 نے کہا، آپجب” تمام قوم
کے راہنما بن گئے تو احساِس کمتری کا شکار تھے۔
توبھی رب آپنے کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ
بنا دیا۔ 18 اور اُس نے آپ کو بھیج کر حکم دیا، جا’
اور عمالیقیوں پورےکو طور پر ہلاک کر میرےکے
حوالے کر۔ اُس وقت تک اِن شریر لوگوں سے لڑتا رہ
تکجب سبوہ مٹسبکے نہ ‘جائیں۔ مجھےاب19
بتائیں کہ آپ نے رب کی کیوں نہ سنی؟ آپ لُوٹے
ہوئے مال پر کیوں ٹوٹ پڑے؟ یہ تو رب نزدیککے
گناہ “ہے۔

20 ساؤل نے اعتراض کیا، لیکن” مَیں نے ضرور
رب کی مقصدجسسنی۔ کے لئے رب مجھےنے بھیجا
وہ مَیں نے پورا کر دیا ہے، کیونکہ مَیں عمالیق کے
بادشاہ اجاج کو گرفتار کر یہاںکے لے آیا اور سبباقی
کو موت کے گھاٹ اُتار کر رب کے حوالے کر دیا۔
میرے21 فوجی لُوٹے ہوئے مال میں صرفسے سب
سے اچھی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل چن کر لے آئے،
کیونکہ وہ اُنہیں یہاں ِجلجال میں آپرب کے خدا کے
قربانحضور کرنا ہتے چا “تھے۔

22 لیکن سموایل نے جواب دیا، رب” کو کیا بات
یادہ ز پسند ہے، آپ کی بھسم ہونے والی اور ذبح کی
قربانیاں یا یہ آپکہ اُس کی سنتے ہیں؟ سننا قربانی سے
کہیں بہتر اور دھیان دینا مینڈھے کی چربی سے کہیں
عمدہ ہے۔ غیبسرکشی23 دانی کے گناہ کے برابر ہے
اور غرور بُت پرستی کے گناہ سے کم نہیں ہوتا۔ آپ نے
رب کا حکم رد کیا اِسہے، لئے اُس آپنے کو رد کر
کے بادشاہ کا آپعُہدہ چھینسے لیا “ہے۔

تب24 ساؤل نے اقرار کیا، مجھ” سے گناہ ہوا ہے۔
مَیں نے آپ کی ہدایت اور رب کے حکم کی خلاف

ورزی کی ہے۔ مَیں نے لوگوں سے ڈر کر اُن کی بات
مان لی۔ لیکن25 اب مہربانی کر کے مجھے معاف کریں
اور میرے ساتھ واپس آئیں تاکہ مَیں آپ کی موجودگی
میں رب پرستشکی کر “سکوں۔ لیکن26 سموایل نے
آپمَیں”دیا،جواب آپگا۔چلوںنہیںواپسساتھکے
ربنے کا کلام رد کیا ہے، اِس لئے رب آپنے کو
رد کر کے بادشاہ کا آپعُہدہ چھینسے لیا “ہے۔

سموایل27 مُڑ کر وہاں سے چلنے لگا، لیکن ساؤل نے
اُس کے چوغے دامنکا اِتنے زور سے پکڑ لیا کہ پھٹوہ
اُسکر میںہاتھکے سموایل28گیا۔رہ طرحجس”بولا،
کپڑا پھٹ کر آپ کے ہاتھ میں رہ گیا بالکل اُسی طرح
رب آجنے ہی اسرائیل پر آپ کا آپاختیار سے چھین
کر کسی اَور دےکو دیا ہے، شخصایسے کو آپجو
سے کہیں بہتر ہے۔ 29 جو اسرائیل کی شان و شوکت
ہے وہ جھوٹنہ بولتا، نہ کبھی اپنی سوچ کو بدلتا ہے،
کیونکہ انسانوہ نہیں باتایککہ کہہ بعدکر میں اُسے
“بدلے۔

ساؤل30 نے دوبارہ منت کی، بےشک” مَیں نے
گناہ کیا ہے۔ لیکن براہِ کرم کم از کم میری قوم کے
بزرگوں اور اسرائیل کے منے سا تو میری عزت کریں۔
میرے ساتھ واپس آئیں تاکہ مَیں آپ کی موجودگی میں
آپرب کے خدا پرستشکی کر “سکوں۔

تب31 سموایل مان گیا اور ساؤل کے ساتھ دوسروں
کے پاس واپس آیا۔ ساؤل نے رب کی پرستش کی،
32 پھر سموایل نے اعلان کیا، عمالیق” کے بادشاہ اجاج
پاسمیرےکو لے اجاج“!آؤ اطمینان سموایلسے کے
پاس آیا، کیونکہ اُس نے سوچا، بےشک” موت کا
خطرہ ٹل گیا “ہے۔ لیکن33 سموایل بولا، تیری” تلوار
سے بےشمار مائیں اپنے بچوں سے محروم ہو گئی ہیں۔
تیریاب ماں بھی بےاولاد ہو جائے “گی۔ یہ کہہ کر
سموایل نے وہیں ِجلجال میں رب کے حضور اجاج کو
تلوار ٹکڑےٹکڑےسے کر دیا۔

34 پھر وہ واپسرامہ چلا گیا، اور ساؤل اپنے گھر گیا
جو ِجبعہ میں تھا۔ اِس35 بعدکے سموایل جیتے ساؤلجی
سے کبھی نہ ملا، کیونکہ وہ ساؤل کا ماتم کرتا رہا۔
لیکن رب کو دُکھ تھا کہ مَیں نے ساؤل کو اسرائیل پر
کیوں مقرر کیا۔
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16
نئے بادشاہ داؤد کو مقرر کیا جاتا ہے

ایک1 دن رب سموایل سے ہم کلام ہوا، تُو” کب
تک ساؤل کا ماتم کرے گا؟ مَیں نے تو اُسے رد کر
کے بادشاہ کا عُہدہ اُس سے لے لیا ابہے۔ مینڈھے
سینگکا زیتون کے تیل سے بھر بیتکر لحم چلا جا۔
ایکوہاں آدمی سے جسمل کا نام یسّی ہے۔ کیونکہ
مَیں نے اُس بیٹوںکے میں ایکسے کو چن لیا ہے کہ
وہ نیا بادشاہ بن “جائے۔ 2 لیکن سموایل اعتراضنے
کیا، مَیں” کس طرح جا سکتا ہوں؟ ساؤل یہ سن کر
مجھے مار ڈالے رب“گا۔ جوابنے دیا، ایک” جوان
گائے اپنے ساتھ لے لوگوںکر کو دےبتا مَیںکہ اِسے
رب قربانحضورکے کرنے کے لئے آیا ہوں۔ یسّی3 کو
دعوت دے کہ وہ قربانی کی ضیافت میں شریک ہو
جائے۔ آگے مَیں تجھے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ مَیں
تجھے دکھاؤں گا کسکہ بیٹے میرےکو لئے مسح کر
چنکے لینا “ہے۔

سموایل4 مان گیا۔ جب وہ بیت لحم پہنچ گیا لوگتو
چونک اُٹھے۔ لرزتے لرزتے شہر کے بزرگ اُس سے
ملنے آئے اور پوچھا، خیریت” تو ہے کہ آپ ہمارے
پاس آ گئے “ہیں؟ سموایل5 اُنہیںنے دےتسلی کر خیریت”کہا، ہے۔ مَیں رب کے حضور پیشقربانی کرنے
کے لئے آیا ہوں۔ آپاپنے ربکو کے لئے مخصوص و
مُقّدس کریں اور میرےپھر ساتھ قربانی ضیافتکی میں
شریک ہو “جائیں۔ سموایل نے یسّی اور اُس کے بیٹوں
کو بھی دعوت دی اور اُنہیں اپنے آپ مخصوصکو و
مُقّدس کرنے کو کہا۔

جب6 یسّی اپنے بیٹوں سمیت قربانی کی ضیافت کے
لئے آیا تو سموایل کی نظر اِلیاب پر پڑی۔ اُس نے یہبےشک”سوچا، وہ مسحربجسےہے کر کے بادشاہ بنانا
چاہتا “ہے۔ 7 لیکن رب نے فرمایا، اِس” کی شکل
و صورت اور لمبے قد سے متاثر نہ ہو، کیونکہ یہ مجھے
نامنظور انسانمَیںہے۔ کی نظر نہیںسے دیکھتا۔ کیونکہ
پرصورتظاہریانسان غور فیصلہکےکر کرتا جبکہہے
رب کو ایکہر کا صافصافدل نظر آتا “ہے۔

8 پھر یسّی نے دوسرےاپنے بیٹے ندابابی کو بُلا کر
سموایل کے منے سا سے گزرنے دیا۔ سموایل بولا، نہیں،”

رب نے اِسے بھی نہیں “چنا۔ 9 اِس کے بعد یسّی نے
تیسرے بیٹے سمّہ پیشکو کیا۔ لیکن یہ بھی نہیں چنا گیا
تھا۔ یوں10 یسّی نے ساتاپنے بیٹوں ایکایککو کر
سموایلکے منےکے دیا۔گزرنےسےسا میںاِن کوئیسے
رب کا چنا ہوا بادشاہ نہ نکلا۔ 11 آخرکار سموایل نے
پوچھا، اِن” کے علاوہ کوئی اَور بیٹا تو نہیں “ہے؟ یسّی
چھوٹاسےسب”دیا،جوابنے ابھیبیٹا باقی رہ گیا ہے،
لیکن وہ باہر کھیتوں میں یوں بھیڑبکر کی نگرانی کر رہا
“ہے۔ سموایل نے کہا، اُسے” ً فورا بُلا لیں۔ اُس کے
تکآنے ہم کھانے کے لئے نہیں بیٹھیں “گے۔

12 چنانچہ یسّی چھوٹے کو بُلا کر اندر لے آیا۔ یہ
بیٹا گورا تھا۔ اُس کی آنکھیں خوب صورت اور شکل
و صورت قابِل یف تعر تھی۔ رب نے سموایل کو یہی”بتایا، ہے۔ اُٹھ کر اِسے مسح “کر۔ سموایل13 نے تیل
سے بھرا ہوا مینڈھے سینگکا لے کر اُسے داؤد سرکے
پر ُنڈیل ا دیا۔ سب بھائی موجود تھے۔ اُسی ربوقت کا
روح داؤد پر نازل ہوا اور اُس ساریکی عمر اُس پر ٹھہرا
رہا۔ پھر سموایل واپسرامہ چلا گیا۔

داؤد ساؤل بدروحکو سے آرام دلاتا ہے
لیکن14 رب کے روح نے ساؤل کو چھوڑ دیا تھا۔

اِس کے بجائے رب کی طرف سے ایک بُری روح
اُسے دہشت زدہ کرنے لـگی۔ ایک15 دن ساؤل کے
ملازموں نے اُس سے کہا، الله” کی طرف ایکسے
بُری روح آپ کے دل میں دہشت پیدا کر رہی ہے۔
16 ہمارا آقا اپنے خادموں کو دےحکم کہ کسیوہ کو
ڈھونڈ لائیں جو سرود بجا بھیجبسکے۔ الله طرفکی
سے یہ بُری آپروح پر آئے تو وہ اپنا ساز بجا آپکر کو
سکون دلائے “گا۔

ساؤل17 جوابنے ٹھیک”دیا، ہے، ایسا کرو۔ہی
کسی کو بُلا لاؤ جو ساز بجانے میں ماہر “ہو۔ ایک18
ملازم بولا، مَیں” نے ایک آدمی کو دیکھا ہے جو
خوب بجا سکتا ہے۔ وہ بیت لحم کے ہنے ر والے یسّی
کا بیٹا ہے۔ وہ مہارتصرفنہ سے سرود بجا سکتا ہے
بلـکہ بڑا بھیجنگجو بھییہہے۔ اُس ایککی خوبی ہے
وہکہ ہر موقع پر داریسمجھ باتسے کر اورہے۔سکتا
بھیصورتخوبوہ ربہے۔ اُس کے ساتھ “ہے۔
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19 ساؤل نے ً فورا اپنے قاصدوں کو یسّی کے پاس
بھیج کر اُسے اطلاع دی، اپنے” بیٹے داؤد کو جو
یوں بھیڑبکر کو سنبھالتا یہ20“دینا۔بھیجپاسمیرےہے
سن کر یسّی نے روٹی، َمے کا مشکیزہ اور ایک جوان
بکری گدھے پر لاد کر داؤد حوالےکے دیکر اور اُسے
ساؤل کے دربار میں بھیج دیا۔

21 اِس طرح داؤد ساؤل کی خدمت میں حاضر ہو
گیا۔ وہ بادشاہ کو بہت پسند آیا بلـکہ ساؤل کو اِتنا پیارا
لگا کہ اُسے اپنا سلاح بردار بنا لیا۔ 22 ساؤل نے یسّی
کو اطلاع بھیجی، داؤد” مجھے بہت پسند آیا ہے، اِس
لئے اُسے مستقل طور خدمتمیریپر کرنے اجازتکی
“دیں۔ بُریبھیجباور23 ساؤلروح پر آتی تو داؤد اپنا
سرود ساؤلتبلگتا۔بجانے سکونکو ملتا روحبُریاور
اُس پر سے دُور ہو جاتی۔

17
جالوتجاتی

ایک1 دن فلستیوں نے اپنی فوج کو یہوداہ کے شہر
سوکہ کے قریب جمع کیا۔ وہ اِفس دَمّیم میں خیمہ زن
ہوئے جو سوکہ اور عزیقہ کے درمیان ہے۔ جواب2
میں ساؤل نے اپنی فوج کو بُلا کر وادٔی ایلہ میں جمع
کیا۔ وہاں اسرائیل کے جنگمرد کے لئے ترتیب سے
ہوئے۔کھڑے یوں3 پہاڑیایکفلستی تھےکھڑےپر
اور اسرائیلی دوسری پہاڑی پر۔ اُن کے بیچ میں تھی۔وادی

4 پھر فلستی صفوں سے جات شہر کا پہلوان نکل کر
اسرائیلیوں کے منے سا کھڑا ہوا۔ اُس کا نام جالوت تھا
اور وہ فٹ9 سے یادہ ز لمبا تھا۔ اُس5 حفاظتنے کے
لئے پیتل کی کئی چیزیں پہن رکھی :تھیں سر پر خود،
دھڑ پر زرہ بکتر جو 57 کلو گرام وزنی تھا 6 اور پنڈلیوں
پر بکتر۔ کندھوں پر پیتل کی شمشیر لٹکی ہوئی تھی۔ 7 جو
نیزہ وہ پکڑ کر چل رہا تھا اُس کا کھڈیدستہ کے شہتیر
جیسا موٹا اور لمبا تھا، اور اُس کے لوہے نوککی وزنکا
7 کلو گرام سے یادہ ز تھا۔ جالوت کے آگے ایکآگے
آدمی اُس کی ڈھال اُٹھائے چل رہا تھا۔

جالوت8 اسرائیلی صفوں کے منے سا رُک کر تم”گرجا، سب کیوں لڑنے کے لئے صف آرا ہو گئے ہو؟ کیا

مَیں فلستی نہیں ہوں جبکہ ساؤلصرفتم کے نوکر چاکر
ہو؟ ایکچلو، آدمی کو چن کر اُسے یہاں نیچے میرے
پاس بھیج دو۔ 9 اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے مار
دے تو تمہارےہم غلام بن جائیں گے۔ لیکن اگر مَیں
اُس غالبپر آ اُسےکر ڈالوںمار تو ہمارےتم بنغلام جاؤ
گے۔ آج10 مَیں اسرائیلی صفوں کی بدنامی کر کے اُنہیں
چیلنج کرتا ہوں ایکمجھےکہ آدمی دو میرےجو ساتھ
“لڑے۔ جالوت11 کی یہ باتیں سن کر ساؤل اور تمام
اسرائیلی گھبرا گئے، اور اُن پر طاریدہشت ہو گئی۔

بھائیوںداؤد ملنےسے لئےکے فوج پاسکے جاتا ہے
12 اُس وقت داؤد کا باپ یسّی کافی بوڑھا ہو چکا

تھا۔ اُس کے کُل 8 بیٹے تھے، اور وہ اِفراتہ کے علاقے
کے بیت لحم میں رہتا تھا۔ 13 لیکن اُس کے تین سب
سے بڑے بیٹے فلستیوں سے لڑنے کے لئے ساؤل کی
فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ سب سے بڑے کا نام
اِلیاب، دوسرے کا ابی نداب تیسرےاور کا سمّہ تھا۔
داؤد14-15 سبتو سے چھوٹا بھائی تھا۔ وہ دوسروں کی
طرح ساؤلوقتپورا پاسکے نہ گزار سکا، اُسےکیونکہ
باپ یوںکی بھیڑبکر کو لنے سنبھا کی گئیدیداریذمہ
تھی۔ اِس لئے وہ آتا جاتا رہا۔ چنانچہ وہ موجود نہیں تھا
اسرائیلیوںشاموصبحدن40جالوتجب16 صفوںکی
کے منے کھڑےسا ہو کر اُنہیں چیلنج کرتا رہا۔

17 ایک دن یسّی نے داؤد سے کہا، بیٹا،” اپنے
بھائیوں پاسکے کیمپ میں جا کر اُن کا پتا کرو۔ بُھنے
ہوئے اناج کے یہ 16 کلو گرام اور دسیہ روٹیاں اپنے
ساتھ لے کر جلدی جلدی اُدھر پہنچ جاؤ۔ 18 پنیر کی
یہ دس ٹکیاں اُن کے کپتان کو دے دینا۔ بھائیوں کا
حال معلوم کر کے اُن کی کوئی چیز واپس لے آؤ تاکہ
مجھے تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ 19 وہ وادٔی
ایلہ میں ساؤل اور اسرائیلی فوج کے ساتھ فلستیوں سے لڑ
رہے “ہیں۔ اگلے20 دن سویرےصبح داؤد نے یوڑ ر
کو کسی اَور کے سپرد کر کے سامان اُٹھایا اور یسّی کی
ہدایت کے مطابق چلا گیا۔ جب وہ کیمپ کے پاس
پہنچ گیا تو اسرائیلی نعرےفوجی لگا لگا کر جنگمیداِن
کے لئے نکل رہے تھے۔ 21 وہ لڑنے کے لئے ترتیب سے
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بھیصفیںفلستیطرفدوسریاورگئے،ہوکھڑے تیار
دیکھیہ22ہوئیں۔ داؤدکر آدمیاُسچیزیںاپنینے کے
پاس دیںچھوڑ جو لشکر سامانکے نگرانیکی کر رہا تھا،
بھاگپھر کر بھائیوںمیںجنگمیداِن سے ملنے چلا گیا۔
وہ ابھی اُن کا حال پوچھ ہی رہا تھا 23 کہ جاتی

جالوت معمول کے مطابق فلستیوں کی صفوں سے نکل
کر اسرائیلیوں کے منے سا وہی طنز کی باتیں بکنے لگا۔
داؤد بھینے اُس کی باتیں سنیں۔ جالوت24 کو دیکھتے
اسرائیلیوںہی کے ہوکھڑےرونگٹے گئے، اور بھاگوہ
کر آپس25 میں کہنے لـگے، کیا” آپ نے اِس آدمی کو
ہماری طرف ھتے بڑ ہوئے دیکھا؟ سنیں کہ وہ کس
طرح ہماری بدنامی کر کے ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔
بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ شخصجو اِسے مار دے
اُسے بڑا اجر ملے شہزادیگا۔ اُسسے شادیکی ہو گی،
اور آئندہ اُس باپکے کے خاندان ٹیکسکو نہیں دینا
پڑے “گا۔

26 داؤد نے ساتھ والے فوجیوں سے پوچھا، کیا”
کہہ رہے ہیں؟ اُس آدمی کو کیا انعام ملے گا جو اِس
فلستی مارکو رُسوائیکیقومہماریکر یہگا؟کرےدُور
نامختون فلستی کون ہے کہ زندہ خدا فوجکی کی بدنامی
کر کے اُسے “!کرےچیلنج لوگوں27 نے دوبارہ داؤد
کو بتایا کہ بادشاہ اُس آدمی کو دےکیا گا جالوتجو
کو مار ڈالے گا۔

جب28 داؤد کے بڑے بھائی اِلیاب نے داؤد کی
باتیں سنیں تو اُسے غصہ آیا اور وہ اُسے جھڑکنے لگا، تُو”
کیوں آیا ہے؟ بیابان میں اپنی ایکچند یوں بھیڑبکر کو
کس پاسکے چھوڑ آیا ہے؟ مَیں تیری شوخی اور دل
خوبشرارتکی جانتا ہوں۔ تُو جنگصرف کا تماشا
دیکھنے آیا “!ہے 29 داؤد نے پوچھا، اب” مجھ سے کیا
غلطی ہوئی؟ مَیں نے “پوچھا۔سوالصرفتو وہ30 اُس
سے مُڑ کر کسی اَور پاسکے گیا اور وہی بات پوچھنے
لگا۔ جوابوہی ملا۔

ہتھیار کا چناؤ
سنباتیںیہکیداؤد31 اطلاعکوساؤلنےکسیکر

ساؤلدی۔ نے ًاُسے فورا بُلایا۔ داؤد32 نے بادشاہ سے
کسی”کہا، اِسکو فلستی کی وجہ ہمتسے نہیں ہارنا
ہئے۔ چا مَیں اُس سے لڑوں “گا۔ ساؤل33 بولا، آپ؟”
آپ جیسا اُسطرحکسلڑکا کا مقابلہ کر آپہے؟سکتا

تو ابھی بچے سے ہو جبکہ وہ تجربہ کار جنگجو ہے جو
جوانی سے ہتھیار استعمال کرتا آیا “ہے۔

34 لیکن داؤد نے اصرار کیا، مَیں” اپنے باپ کی
یوں بھیڑبکر نگرانیکی کوئیکبھیجبہوں۔کرتا ببر شیر
یا ریچھ یوڑ ر کا جانور چھین کر بھاگ جاتا 35 تو مَیں
اُس کے پیچھے جاتا اور اُسے مار مار کر بھیڑ کو اُس کے
منہ سے چھڑا لیتا تھا۔ اگر شیر یا ریچھ جواب میں مجھ
پر حملہ کرتا تو مَیں اُس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اُسے
مار دیتا تھا۔ آپطرحاِس36 خادمکے شیروںکئینے
اور ریچھوں کو مار ڈالا یہہے۔ نامختون بھی اُن طرحکی
ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اُس نے زندہ خدا فوجکی
کی بدنامی کر چیلنجاُسےکے کیا ہے۔ نےربجس37
مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچا لیا ہے وہ مجھے اِس
فلستی کے ہاتھ بھیسے بچائے “گا۔
ٹھیک”بولا،ساؤل ساتھکےآپرباورجائیںہے،

“ہو۔ 38 اُس نے داؤد کو اپنا زرہ بکتر اور پیتل کا
پہنایا۔خود 39 پھر داؤد ساؤلنے کی تلوار باندھ کر چلنے
کوششکی کی۔ لیکن اُسے بہت لـگمشکل رہا تھا۔
اُس نے ساؤل سے کہا، مَیں” یہ چیزیں پہن کر نہیں لڑ
سکتا، کیونکہ مَیں اِن عادیکا نہیں “ہوں۔ اُنہیں اُتار کر
40 اُس نے ندی سے پانچ ِچکنے ِچکنے پتھر چن کر اُنہیں
اپنی چرواہے کی تھیلی میں ڈال لیا۔ پھر چرواہے کی اپنی
لاٹھی اور فلاخن پکڑ کر وہ فلستی سے لڑنے کے لئے
اسرائیلی صفوں سے نکلا۔

داؤد کی فتح
اُٹھانےکوڈھالبڑھا۔جانبکیداؤدجالوت41 والا

اُس کے آگے چلآگے رہا تھا۔ اُس42 حقارتنے آمیز
نظروں داؤدسے کا جائزہ لیا، کیونکہ وہ گورا خوباور
صورت نوجوان تھا۔ 43 وہ گرجا، کیا” مَیں کُتا ہوں کہ
تُو لاٹھی لے کر میرا مقابلہ کرنے آیا “ہے؟ اپنے دیوتاؤں
نامکے لے کر وہ داؤد لعنتپر بھیج کر اِدھر”چلّایا،44
آ تاکہ مَیں تیرا گوشت پرندوں اور جنگلی جانوروں کو
“کھلاؤں۔

45 داؤد نے جواب دیا، آپ” تلوار، نیزہ اور شمشیر
لے کر میرا مقابلہ کرنے آئے ہیں، لیکن مَیں رب
الافواج کا نام لے کر آتا ہوں، اُسی کا نام جو اسرائیلی
فوج کا خدا ہے۔ کیونکہ آپ نے اُسی کو چیلنج کیا
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ہے۔ آج46 ہی آپرب میرےکو ہاتھ میں دےکر
آپمَیںاورگا، سرکا قلم مَیںدناِسیگا۔دوںکر فلستی
فوجیوں کی لاشیں پرندوں اور جانوروںجنگلی کو کھلا
دوں گا۔ تب تمام دنیا جان لے گی کہ اسرائیل کا خدا
ہے۔ سب47 یہاںجو موجود ہیں جان لیں گے ربکہ
کو ہمیں بچانے کے لئے تلوار نیزےیا ضرورتکی نہیں
ہوتی۔ وہ خود جنگہی کر رہا ہے، اور آپوہی کو
ہمارے قبضے میں دےکر “گا۔

جالوت48 داؤد پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا، اور
بھیداؤد اُس دوڑا۔طرفکی 49 چلتے چلتے اُس اپنینے
تھیلی سے پتھر نکالا اور اُسے فلاخن میں رکھ کر زور
سے چلایا۔ پتھر اُڑتا اُڑتا فلستی کے ماتھے پر جا لگا۔ وہ
کھوپڑی دھنسمیں گیا، اور پہلوان منہ کے بل گر گیا۔
یوں50-51 داؤد فلاخن اور پتھر سے فلستی پر غالب آیا۔
اُس میںہاتھکے تلوار نہیں اُستبتھی۔ کیجالوتنے
دوڑطرف اُسیکر کی تلوار میان کھینچسے کر فلستی کا
کاٹسر ڈالا۔
جب فلستیوں نے دیکھا کہ ہمارا پہلوان ہلاک ہو

گیا ہے تو وہ بھاگ نکلے۔ 52 اسرائیل اور یہوداہ کے
مرد فتح نعرےکے لگا لگا کر فلستیوں پر ٹوٹ پڑے۔
اُن کا تعاقب کرتے کرتے وہ جات اور عقرون کے
پہنچتکدروازوں گئے۔ جو راستہ شعریم جاتسے اور
تکعقرون جاتا اُسہے پر فلستیوںطرفہر کی لاشیں
نظر آئیں۔ 53 پھر اسرائیلیوں واپسنے آ کر فلستیوں کی
چھوڑی ہوئی لشکرگاہ لُوٹکو لیا۔

54 بعد میں داؤد جالوت کا سر یروشلم کو لے آیا۔
فلستی کے ہتھیار اُس نے اپنے خیمے میں رکھ لئے۔

ساؤل داؤد خاندانکے کا پتا کرتا ہے
جالوتداؤدجب55 سے لڑنے گیا تو ساؤل فوجنے

کے کمانڈر ابنیر سے پوچھا، اِس” جوان آدمی کا باپ
کون “ہے؟ ابنیر نے جواب دیا، آپ” کی حیات کی
بادشاہ56“نہیں۔معلوممجھےقَسم، پھر”بولا، یںپتا “!کر
داؤدجب57 فلستی سرکا قلم کر واپسکے آیا تو ابنیر اُسے
بادشاہ لایا۔پاسکے جالوتابھیداؤد سرکا اُٹھائے پھر
رہا تھا۔ ساؤل58 نے پوچھا، آپ” باپکا کون “ہے؟

داؤد جوابنے بیتمَیں”دیا، لحم کے ہنے ر آپوالے
کے خادم یسّی کا بیٹا “ہوں۔

18
داؤد اور یونتن کی دوستی

1 اِس گفتگو کے بعد داؤد کی ملاقات بادشاہ کے
بیٹے یونتن سے ہوئی۔ اُن میں ً فورا گہری دوستی پیدا ہو
گئی، اور یونتن داؤد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھنے
لگا۔ 2 اُس دن سے ساؤل نے داؤد کو اپنے دربار میں
رکھ لیا اور باپاُسے کے واپسگھر جانے نہ دیا۔ اور3
یونتن نے داؤد سے عہد باندھا، کیونکہ وہ داؤد کو اپنی
جان کے برابر عزیز رکھتا تھا۔ عہد4 تصدیقکی کے لئے
یونتن نے اپنا اُتارچوغہ اُسےکر اپنے زرہ بکتر، تلوار، کمان
اور سمیتپیٹی داؤد دیا۔دےکو

جہاں5 بھی ساؤل نے داؤد کو لڑنے کے لئے بھیجا
وہاں وہ کامیاب ہوا۔ یہ دیکھ کر ساؤل نے اُسے فوج
کا بڑا افسر بنا دیا۔ باتیہ عوام ساؤلاور افسروںکے کو
پسند آئی۔

ساؤل داؤد سے حسد کرتا ہے
داؤدجب6 فلستیوں شکستکو دینے واپسسے آیا

تو تمام شہروں سے عورتیں نکل کر ساؤل بادشاہ سے ملنے
آئیں۔ دف اور ساز بجاتے ہوئے وہ خوشی کے گیت
گا گا کر ناچنے لـگیں۔ 7 اور ناچتے ناچتے وہ گاتی ساؤل”رہیں، نے تو ہزار ہلاک کئے جبکہ داؤد نے “ہزار۔دس

8 ساؤل بڑے غصے میں آ گیا، کیونکہ عورتوں کا
گیت اُسے نہایت بُرا لگا۔ اُس نے سوچا، اُن” کی نظر
داؤدمیں ہلاکہزاردسنے مَیںجبکہکئے صرفنے
ہزار۔ اب صرف یہ بات رہ گئی ہے کہ اُسے بادشاہ
مقرر کیا “جائے۔ وقتاُس9 ساؤلسے داؤد شککو
کی نظر سے دیکھنے لگا۔ اگلے10-11 دن الله نے دوبارہ
ساؤل پر بُری روح آنے دی، اور وہ گھر کے اندر وجد
حالتکی میں آ گیا۔ داؤد معمول مطابقکے ساز بجانے
لگا تاکہ بادشاہ کو سکون ملے۔ ساؤل کے ہاتھ میں
نیزہ اچانکتھا۔ اُس نے پھینکاُسے کر داؤد کو دیوار
ساتھکے چھید لنے ڈا لیکنکی۔کوششکی ایکداؤد
طرف ہٹ کر بچ نکلا۔ ایک اَور دفعہ ایسا ہوا، لیکن
داؤد پھر بچ گیا۔
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دیکھیہ12 لگا،ڈرنےسےداؤدساؤلکر اُسکیونکہ
جاننے لیا ربکہ مجھے چھوڑ کر داؤد کا حامی بن گیا
ہے۔ آخرکار13 اُس نے داؤد کو دربار سے دُور کر کے
ہزار فوجیوں پر مقرر کر دیا۔ اِن آدمیوں کے ساتھ داؤد
مختلف جنگوں کے لئے نکلتا رہا۔ اور14 بھیکچھجو وہ
کرتا اُس میں کامیاب رہتا، کیونکہ رب اُس کے ساتھ
تھا۔ ساؤلجب15 نے دیکھا کہ داؤد کو کتنی یادہ ز
کامیابی ہوئی ہے تو وہ اُس سے مزید ڈر گیا۔ لیکن16
اسرائیل اور یہوداہ کے باقی لوگ داؤد سے بہت محبت
رکھتے تھے، کیونکہ وہ میںجنگہر وقتنکلتے سے لے
کر واپسگھر تکوقتآتے اُن کے آگے آگے چلتا تھا۔

داؤد ساؤل کا داماد بن جاتا ہے
17 ایک دن ساؤل نے داؤد سے بات کی، مَیں”

اپنی بڑی بیٹی میرب کا آپرشتہ کے ساتھ باندھنا چاہتا
ہوں۔ لیکن پہلے ثابت یں کر کہ آپ اچھے فوجی ہیں،
ربجو کی جنگوں میں خوب حصہ “لے۔ لیکن دل
ہی دل میں ساؤل نے سوچا، خود” تو مَیں داؤد پر ہاتھ
نہیں اُٹھاؤں گا، بہتر ہے کہ وہ فلستیوں کے ہاتھوں مارا
“جائے۔ 18 لیکن داؤد نے اعتراض کیا، مَیں” کون
ہوں کہ بادشاہ کا داماد بنوں؟ اسرائیل میں تو میرے
خاندان اور آبائی کنبے کی حیثیتکوئی “نہیں۔

19 توبھی شادی کی یاں تیار کی گئیں۔ لیکن جب
وقتمقررہ آ گیا تو ساؤل میربنے ایکشادیکی اَور
آدمی بنام عدری ایل محولاتی سے کروا دی۔

20 اِتنے میں ساؤل کی چھوٹی بیٹی میکل داؤد سے
محبت کرنے ساؤلجبلـگی۔ کو اِس کی خبر ملی تو وہ
خوش ہوا۔ 21 اُس نے سوچا، اب” مَیں بیٹی کا رشتہ
اُس کے ساتھ باندھ کر اُسے یوں پھنسا دوں گا کہ وہ
فلستیوں سے لڑتے لڑتے مر جائے “گا۔ داؤد سے اُس
آپآج”کہا،نے کو میرا داماد بننے کا دوبارہ ملےموقع
“گا۔

22 پھر اُس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ
چپکے سے داؤد کو بتائیں، آپسنیں،” بادشاہ کو پسند
ہیں، اور اُس کے تمام افسر آپبھی کو پیار کرتے ہیں۔
آپ ضرور بادشاہ کی پیش کش قبول کر کے اُس کا
داماد بن “جائیں۔ لیکن23 داؤد اعتراضنے کیا، کیا”
آپ دانستکی میں بادشاہ کا داماد بننا باتسیچھوٹی
ہے؟ مَیں تو غریب آدمی ہوں، اور میری کوئی “نہیں۔حیثیت

24 ملازموں نے بادشاہ کے پاس واپس جا کر اُسے
داؤد الفاظکے بتائے۔ ساؤل25 اُنہیںنے پھر داؤد کے
بھیجپاس اطلاعاُسےکر بادشاہ”دی، مَہر لئےکے پیسے
نہیں مانگتا بلـکہ یہ آپکہ اُن دشمنوںکے بدلہسے لے کر
فلستیوں100 قتلکو کر ثبوتدیں۔ کے طور آپپر کو
اُن کا ختنہ کر ِجلدکے کا کٹا ہوا حصہ بادشاہ پاسکے
پڑےلانا “گا۔ شرط کا مقصد یہ تھا کہ داؤد فلستیوں
ہاتھوںکے مارا جائے۔

جب26 داؤد کو یہ خبر ملی تو اُسے ساؤل پیشکی
کش پسند آئی۔ مقررہ وقت سے پہلے 27 اُس نے اپنے
آدمیوں کے ساتھ نکل کر 200 فلستیوں کو مار دیا۔
لاشوں کا ختنہ کر کے وہ ِجلد کے کُل ٹکڑے200
بادشاہ پاسکے لایا تاکہ بادشاہ کا داماد بنے۔ یہ دیکھ
کر ساؤل نے اُس شادیکی میکل سے کروا دی۔

ساؤل28 کو ماننا پڑا ربکہ داؤد کے ساتھ ہے اور
کہ میری بیٹی میکل اُسے بہت پیار کرتی ہے۔ تب29
وہ داؤد سے اَور بھی ڈرنے لگا۔ اِس کے بعد وہ جیتے
جی داؤد کا دشمن بنا رہا۔ 30 اُن دنوں میں فلستی سردار
اسرائیل سے لڑتے رہے۔ لیکن جب بھی وہ جنگ
کے لئے نکلے تو داؤد ساؤل کے باقی افسروں کی نسبت
یادہ کامیابز نتیجےتھا۔ہوتا میں اُس پورےشہرتکی
ملـک میں پھیل گئی۔

19
یونتن داؤد سفارشکی کرتا ہے

اب1 ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن اور تمام ملازموں کو
صاف بتایا کہ داؤد کو ہلاک کرنا ہے۔ لیکن داؤد
یونتن کو بہت پیارا تھا، 2 اِس لئے اُس نے اُسے آگاہ
کیا، میرا” باپ آپ کو مار دینے کے مواقع ڈھونڈ رہا
کرچھپکہیںرہیں۔خبردارصبحکلہے۔ میرا انتظار
کریں۔ 3 پھر مَیں اپنے باپ کے ساتھ شہر سے نکل کر
آپ قریبکے سے گزروں گا۔ وہاں مَیں اُن آپسے کا
معاملہ چھیڑ کر معلوم کروں گا کہ وہ کیا ارادہ رکھتے
ہیں۔ جو کچھ بھی وہ کہیں گے مَیں آپ کو بتا دوں
“گا۔

اگلی4 یونتنجبصبح نے باپاپنے باتسے کی تو
اُس نے داؤد کی سفارش کر کے کہا، بادشاہ” اپنے
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خادم داؤد کا گناہ نہ کریں، کیونکہ اُس نے آپ کا
گناہ نہیں کیا بلـکہ آپہمیشہ کے لئے فائدہ مند رہا ہے۔
اُسی5 نے اپنی جان خطرےکو میں ڈال کر فلستی کو
مار ڈالا، اور رب نے اُس کے وسیلے سے تمام اسرائیل
نجاتبڑیکو بخشی۔ آپوقتاُس خود سببھی کچھ
دیکھ توہوئے۔خوشکر آپپھر گناہ کر جیسےاُسکے
بےقصور آدمی کو کیوں بلاوجہ مروانا ہتے چا “ہیں؟

یونتن6 کی باتیں سن کر ساؤل مان گیا۔ اُس نے وعدہ
کیا، حیاتکیرب” کی قَسم، داؤد کو مارا نہیں جائے
“گا۔ بعد7 میں یونتن نے داؤد کو بُلا کر سباُسے کچھ
بتایا، پھر اُسے ساؤل کے پاس لایا۔ تب داؤد پہلے کی
طرح بادشاہ خدمتکی کرنے لگا۔

ساؤل کا داؤد پر دوسرا حملہ
ایک8 بار پھر جنگ چھڑ گئی، اور داؤد نکل کر

فلستیوں سے لڑا۔ اِس دفعہ بھی اُس نے اُنہیں یوں
دیشکست کہ وہ فرار ہو گئے۔ ایکلیکن9 جبدن
ساؤل اپنا نیزہ پکڑے گھر میں بیٹھا تھا تو الله کی بھیجی
ہوئی بُری روح اُس پر غالب آئی۔ اُس وقت داؤد سرود
بجا رہا تھا۔ اچانک10 ساؤل نیزےنے پھینککو کر
داؤد کو دیوار کے ساتھ چھید لنے ڈا کوششکی کی۔
لیکن ہٹطرفایکوہ گیا اور نیزہ اُس قریبکے سے
گزر کر دیوار میں دھنس گیا۔ داؤد بھاگ گیا اور اُس
رات ساؤل ہاتھکے سے بچ گیا۔

11 ساؤل نے ً فورا اپنے آدمیوں کو داؤد کے گھر
پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ مکان کی پہرا داری کر کے
داؤد کو صبح کے وقت قتل کر دیں۔ لیکن داؤد کی
بیوی میکل نے اُس کو آگاہ کر دیا، آج” رات کو ہی
یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ نہیں بچـیں گے بلـکہ کل
مارہیصبح “گے۔جائیںدیئے داؤدچنانچہ12 کیگھر
کھڑکی میں سے نکلا، اور میکل نے اُترنے میں اُس کی
مدد تبکی۔ بھاگداؤد کر بچ گیا۔

میکل13 داؤدنے چارپائیکی پر بُت رکھ اُسکر کے
سر پر یوں بکر کے بال لگا دیئے اور باقی حصے پر کمبل
بچھا دیا۔ جب14 ساؤل کے آدمی داؤد کو پکڑنے کے
لئے آئے تو میکل نے کہا، وہ” بیمار “ہے۔ فوجیوں15
نے ساؤل کو اطلاع دی تو اُس نے اُنہیں حکم دیا،

اُسے” چارپائی سمیت میرےہی پاس لے آؤ تاکہ اُسے
مار “دوں۔

جب16 وہ داؤد کو لے جانے کے لئے آئے تو کیا
دیکھتے ہیں کہ اُس کی چارپائی پر بُت پڑا جسہے کے
سر پر یوں بکر کے بال لـگے ہیں۔ ساؤل17 نے اپنی بیٹی
بہتکو جھڑکا، تُو” مجھےنے اِس طرح دےدھوکا کر
میرے دشمن کی فرار ہونے میں مدد کیوں کی؟ تیری
ہی وجہ سے وہ بچ “گیا۔ میکل نے جواب دیا، اُس”
نے مجھے دھمکی دی کہ مَیں تجھے قتل کر دوں گا اگر
تُو فرار ہونے میریمیں مدد نہ “کرے۔

داؤد رامہ میں سموایل پاسکے
18 اِس طرح داؤد بچ نکلا۔ وہ رامہ میں سموایل کے

پاس فرار ہوا اور سباُسے کچھ سنایا جو ساؤل نے اُس
کے ساتھ کیا تھا۔ پھر دونوں مل کر نیوت چلے گئے۔
وہاں وہ ٹھہرے۔ ساؤل19 دیاطلاعکو داؤد”گئی،
رامہ کے نیوت میں ٹھہرا ہوا “ہے۔ 20 اُس نے ً فورا
اپنے آدمیوں کو اُسے پکڑنے کے لئے بھیج دیا۔ جب وہ
پہنچے تو دیکھا نبیوںکہ کا پورا وہاںگروہ نبوّت کر رہا
ہے، اور سموایل خود اُن کی راہنمائی کر رہا اُنہیںہے۔
دیکھتے ہی الله کا روح ساؤل کے آدمیوں پر نازل ہوا،
اور وہ بھی نبوّت کرنے لـگے۔ 21 ساؤل کو اِس بات
کی خبر ملی تو اُس نے مزید آدمیوں کو رامہ بھیج دیا۔
لیکن وہ بھی وہاں پہنچتے ہی نبوّت کرنے لـگے۔ ساؤل
نے تیسری بار آدمیوں کو بھیج دیا، لیکن یہی کچھ اُن
کے ساتھ بھی ہوا۔

22 آخر میں ساؤل خود رامہ کے لئے روانہ ہوا۔ چلتے
چلتے وہ سیکو حوضبڑےکے پر پہنچا۔ وہاں اُس نے
لوگوں سے پوچھا، داؤد” اور سموایل کہاں اُنہوں“ہیں؟
جوابنے دیا، رامہ” نیوتآبادیکی “میں۔

23 ساؤل ابھی نیوت نہیں پہنچا تھا کہ الله کا روح
اُس پر بھی نازل ہوا، اور وہ نبوّت کرتے کرتے نیوت
پہنچ گیا۔ وہاں24 وہ اپنے کپڑوں کو اُتار سموایلکر کے
منے سا نبوّت کرتا رہا۔ نبوّت کرتے کرتے وہ زمین پر
لیٹ گیا اور پورےوہاں دن راتپوریاور پڑا اِسیرہا۔
وجہ قولیہسے مشہور کیا”ہوا، ساؤل بھیکو نبیوں میں
شمار کیا جاتا “ہے؟
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20
داؤد اور یونتن عہد ھتے باند ہیں

داؤداب1 رامہ نیوتکے بھاگبھیسے چپکےگیا۔
سے وہ یونتن پاسکے آیا اور پوچھا، مجھ” سے کیا غلطی
ہوئی ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے آپ کے باپ
خلافکے کیا جرم سرزد ہوا ہے کہ وہ مجھے قتل کرنا
ہتے چا “ہیں؟

یونتن2 اعتراضنے کیا، یہ” نہیںکبھی ہو آپ!سکتا
نہیں مریں گے۔ باپمیرا تو مجھے کچھسبہمیشہ بتا دیتا
ہے، خواہ بات بڑی ہو یا چھوٹی۔ تو پھر وہ ایسا کوئی
منصوبہ مجھ سے کیوں آپچھپائے؟ کی باتیہ سراسر
غلط “ہے۔

لیکن3 داؤد نے قَسم کھا کر اصرار کیا، ظاہر” ہے
آپکہ کو اِس بارےکے میں علم نہیں۔ آپ باپکے
کو صاف معلوم ہے کہ مَیں آپ کو پسند ہوں۔ وہ تو
سوچتے ہوں گے، یونتن’ کو اِس بات کا علم نہ ہو، ورنہ
وہ کرےمحسوسدُکھ ‘گا۔ لیکن رب کی اور آپ کی
جان کی قَسم، مَیں بڑے خطرے میں ہوں، اور موت
سے بچنا مشکل ہی “ہے۔

یونتن4 نے بتائیںمجھے”کہا، مَیںکہ کیا کروں تو مَیں
اُسے کروں “گا۔ تب5 داؤد نے اپنا پیشمنصوبہ کل”کیا۔ نئے چاند کی عید ہے، اور بادشاہ توقع کریں گے
مَیںکہ اُن اِسلیکنہوں۔شریکمیںضیافتکی مرتبہ
مجھے پرسوں تکشام باہر کھلے میدان میں چھپا ہنے ر
اجازتکی دیں۔ 6 آپاگر باپکے میرا پتا یں کر تو اُنہیں
کہہ دینا، داؤد’ بڑےنے زور سے مجھ سے اپنے شہر
بیت لحم کو جانے اجازتکی مانگی۔ اُسے بڑی جلدی
تھی، اُسکیونکہ کا اپنیخاندانپورا قربانیسالانہ چڑھانا
چاہتا ‘ہے۔ 7 اگر آپ باپکے جواب دیں ٹھیککہ
توہے پھر معلوم ہو گا ٹلخطرہکہ گیا لیکنہے۔ اگر وہ
بڑے میںغصے آ جائیں تو یقین جانیں کہ وہ مجھے نقصان
پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 8 ِ براہ کرم مجھ پر مہربانی
کر یادکے رکھیں آپکہ منےکےربنے سا اپنے خادم
سے عہد باندھا ہے۔ اگر مَیں واقعی قصوروار ٹھہروں تو
آپ خود مجھے مار ڈالیں۔ لیکن صورتکسی میں بھی
مجھے باپاپنے کے حوالے نہ “کریں۔

یونتن9 جوابنے دیا، فکر” نہ کریں، مَیں کبھی ایسا
نہیں کروں بھیجبگا۔ مجھے اشارہ مل جائے کہ میرا
آپباپ قتلکو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو مَیں ضرور
آپ ًکو فورا اطلاع دوں “گا۔ داؤد10 نے اگر”پوچھا،
آپ کے باپ غصے میں جواب دیں تو کون مجھے خبر
پہنچائے “گا؟

یونتن11 میںجوابنے آئیں”کہا، نکلہم کھلےکر
میدان میں نکلےدونوں“جائیں۔ 12 تو یونتن داؤدنے سے
کہا، اسرائیلرب” کے خدا کی قَسم، پرسوں اِس وقت
مَیںتک باپاپنے باتسے معلوم لوںکر گا۔ اگر آپوہ
بارےکے میں رکھےسوچاچھی اور آپمَیں اطلاعکو
نہ دوں 13 تو رب سختمجھے سزا لیکندے۔ اگر مجھے
پتا چلے کہ آپباپمیرا مارکو دینے پر تُلا ہوا مَیںتوہے
مَیںمیںصورتاِسگا۔دوںبھیاطلاعکیاِسکوآپ
آپ کو نہیں روکوں گا بلـکہ آپ کو سلامتی سے جانے
دوں اُسیربگا۔ آپطرح ساتھکے طرحجسہو وہ
باپمیرےپہلے کے ساتھ تھا۔ درخواستلیکن14 ہے
میرےکہ جیتے مجھجی مہربانیسیکیربپر کریں تاکہ
مَیں مر نہ جاؤں۔ میرے15 خاندان پر بھی ہمیشہ تک
مہربانی کریں۔ وہ آپبھیکبھی کی مہربانی محرومسے نہ
ہو بھیوقتاُسجائے، آپنےربجبنہیں تمامکے
دشمنوں کو رُوئے زمین پر سے مٹا دیا ہو “گا۔

16 چنانچہ یونتن نے داؤد سے عہد باندھ کر رب”کہا، داؤد کے دشمنوں سے بدلہ “لے۔ 17 وہ قَسم”بولا، کھائیں آپکہ یہ عہد اُتنے ارادےپختہ سے قائم
محبتسےمجھآپجتنیگےرکھیں “ہیں۔رکھتے کیونکہ
یونتن داؤد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا تھا۔

18 پھر یونتن نے اپنا منصوبہ پیش کیا۔ کل” تو نئے
چاند کی عید ہے۔ جلدی سے پتا چلے گا کہ آپ نہیں
آئے، آپکیونکہ کرسیکی خالی رہے گی۔ اِس19 لئے
پرسوں شام وقتکے کھلے میدان میں وہاں چلے جائیں
چھپپہلےجہاں تھے۔گئے پتھر کے ڈھیر قریبکے بیٹھ
جائیں۔ مَیںوقتاُس20 نکلسےگھر تینکر تیر پتھر کے
ڈھیر طرفکی چلاؤں گا یا گو مَیں کسی چیز کو نشانہ
بنا کر مشق کر رہا ہوں۔ 21 پھر مَیں لڑکے کو تیروں کو
لے آنے کے لئے بھیج دوں گا۔ اگر مَیں اُسے بتا تیر’دوں، اُرلی طرف پڑے ہیں، اُنہیں جا کر لے ‘آؤ تو آپ
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خوف کھائے بغیر چھپنے کی جگہ سے نکل کر میرے
پاس آ سکیں ربگے۔ حیاتکی کی قَسم، صورتاِس
میں کوئی خطرہ نہیں ہو گا۔ لیکن22 اگر مَیں لڑکے کو
بتا دوں، تیر’ پڑےطرفپرلی ‘ہیں آپتو ًکو ہجرتفورا
پڑےکرنی گی۔ صورتاِس ربمیں آپخود کو یہاں
سے بھیج رہا ہو گا۔ لیکن23 جو باتیں ہم نے آپسآج
میں کی ربہیں خود تکہمیشہ اِن کا گواہ “رہے۔

ساؤل کی داؤد سے علانیہ دشمنی
گیا۔چھپمیںمیدانکھلےداؤدچنانچہ24 چاندنئے

آئیعیدکی تو ضیافتبادشاہ لئےکے بیٹھ گیا۔ معمول25
مطابقکے وہ دیوار پاسکے بیٹھ گیا۔ ابنیر اُس ساتھکے
بیٹھا تھا اور یونتن اُس کے مقابل۔ لیکن داؤد کی جگہ
خالی رہی۔

26 اُس دن ساؤل نے بات نہ چھیڑی، کیونکہ اُس
نے سوچا، داؤد” کسی وجہ ناپاکسے ہو گیا ہو گا،
اِس لئے نہیں “آیا۔

لیکن27 اگلے جبدن داؤد کی جگہ پھر خالی رہی
تو ساؤل نے یونتن سے پوچھا، یسّی” کا بیٹا نہ تو کل،
نہ آج ضیافت میں شریک ہوا ہے۔ کیا وجہ “ہے؟
28 یونتن جوابنے دیا، داؤد” بڑےنے زور سے مجھ
سے بیت لحم جانے کی اجازت مانگی۔ 29 اُس نے
کہا، مہربانی’ کر کے مجھے جانے دیں، کیونکہ میرا
خاندان ایک خاص قربانی چڑھا رہا ہے، اور میرے
بھائی نے مجھے آنے کا حکم دیا ہے۔ آپاگر کو منظور
ہو تو براہِ کرم مجھے اپنے بھائیوں کے پاس جانے کی
اجازت ‘دیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بادشاہ کی ضیافت
شریکمیں نہیں “ہوا۔

30 یہ سن کر ساؤل آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ !زادےحرام”گرجا، مجھے خوب معلوم ہے کہ تُو نے داؤد
کا ساتھ دیا شرمہے۔ باتکی تیرےہے، لئے اور تیری
ماں لئے۔کے تکجب31 یسّی کا بیٹا زندہ تکتبہے
نہ تُو اور نہ تیری بادشاہت قائم رہے ابگی۔ جا، اُسے
لے آ، کیونکہ اُسے مرنا ہی “ہے۔

یونتن32 اُسکیوں؟”کہا،نے نے کیا کِیا سزائےجو
موت کے لائق “ہے؟ جواب33 میں ساؤل نے اپنا نیزہ
زور یونتنسے پھینکطرفکی دیا تاکہ اُسے مار ڈالے۔
یہ دیکھ کر یونتن نے جان لیا کہ ساؤل داؤد کو قتل
کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے۔ بڑے34 غصے کے عالم

میں وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ اُس دن اُس نے کھانا
کھانے سے انکار کیا۔ اُسے بہت دُکھ تھا کہ میرا باپ
داؤد کی اِتنی بےعزتی کر رہا ہے۔

35 اگلے دن یونتن صبح کے وقت گھر سے نکل کر
کھلے میدان میں اُس جگہ آ گیا جہاں داؤد سے ملنا تھا۔
ایک لڑکا اُس کے ساتھ تھا۔ 36 اُس نے لڑکے کو حکم
دیا، چلو،” طرفاُس بھاگنا شروع مَیںطرفجسکرو
تیروں کو چلاؤں گا تاکہ تجھے معلوم ہو کہ وہ کہاں
“ہیں۔ چنانچہ لڑکا دوڑنے لگا، اور یونتن نے تیر اِتنے
زور سے چلایا کہ وہ اُس سے آگے کہیں دُور جا گرا۔
جب37 لڑکا تیر قریبکے پہنچ گیا تو یونتن نے آواز دی،
تیر” ہے۔طرفپرلی جلدی38 بھاگکرو، کر آگے نکلو
اور نہ “!رُکو پھر لڑکا تیر کو اُٹھا کر مالـکاپنے پاسکے
واپس آ گیا۔ 39 وہ نہیں جانتا تھا کہ اِس کے پیچھے کیا
مقصد یونتنصرفہے۔ اور داؤد کو علم تھا۔

40 پھر یونتن کماننے اور تیروں کو لڑکے سپردکے کر
کے اُسے حکم دیا، جاؤ،” سامان لے کر شہر میں واپس
چلے “جاؤ۔ 41 لڑکا چلا گیا تو داؤد پتھر کے ڈھیر کے
جنوب نکلسے کر یونتن پاسکے آیا۔ تین مرتبہ وہ یونتن
کے منے سا منہ کے بل جھک گیا۔ ایک دوسرے کو
چوم کر دونوں خوب خاصروئے، کر داؤد۔ 42 پھر
یونتن بولا، سلامتی” !جائیںسے اور کبھی وعدےوہ نہ
بھولیں جو ہم ربنے کی قَسم کھا دوسرےایککر
سے ہیں۔کئے یہ آپعہد میرےاورکے آپاور کی اور
میری اولاد درمیانکے ہمیشہ قائم خودربرہے۔ ہمارا
گواہ “ہے۔
پھر داؤد روانہ ہوا، اور یونتن شہر واپسکو چلا گیا۔

21
نوبداؤد میں ـِکاخی مَل پاسکے ٹھہرتا ہے

1 داؤد نوب میں ـِکاخی مَل امام پاسکے گیا۔ اخی
ـِک مَل کانپتے ہوئے اُس سے ملنے کے لئے آیا اور اکیلےآپ”پوچھا، کیوں آئے ہیں؟ آپکوئی ساتھکے “نہیں۔
2 داؤد نے جواب دیا، بادشاہ” نے خاصایکمجھے
دیداریذمہ تکذکرکاجسہے کسیہے۔منعکرنا
کو بھی اِس بارےکے میں جاننا نہیں ہئے۔ چا مَیں نے
اپنے آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر میرا
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انتظار کریں۔ اب3 مجھے ذرا بتائیں کہ کھانے کے لئے
کیا مل سکتا مجھےہے؟ پانچ دےروٹیاں دیں، یا جو کچھ
آپبھی پاسکے “ہے۔

4 امام نے جواب دیا، میرے” پاس عام روٹی نہیں
ہے۔ مَیں آپ کو صرف رب کے لئے مخصوص شدہ
روٹی دے سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے آدمی
پچھلے دنوں میں عورتوں سے ہم بستر نہ ہوئے “ہوں۔
داؤد5 نے اُسے دےتسلی کر کہا، فکر” نہ کریں۔ پہلے
کی طرح ہمیں اِس مہم کے دوران بھی عورتوں سے دُور
رہنا پڑا میرےہے۔ فوجی عام مہموں کے لئے بھی اپنے
آپ پاککو رکھتے ہیں، تو اِس دفعہ وہ کہیں یادہ ز
صافپاک “ہیں۔

پھر6 امام داؤدنے دیںروٹیاںشدہمخصوصکو یعنی
وہ روٹیاں جو ملاقات کے خیمے میں رب کے حضور
تھیںجاتیرکھی اُسیاور دن تازہ روٹیوں تبدیلسے ہوئی
تھیں۔ وقتاُس7 ساؤل کے چرواہوں کا ادومی انچارج
دوئیگ وہاں تھا۔ وہ مجبوریکسی ربباعثکے کے
حضور ٹھہرا ہوا تھا۔ اُس کی موجودگی میں 8 داؤد نے
اخی ـِک مَل سے پوچھا، کیا” آپ کے پاس کوئی نیزہ یا
تلوار ہے؟ مجھے بادشاہ کی مہم کے لئے اِتنی جلدی سے
نکلنا پڑا کہ اپنی تلوار یا کوئی اَور ہتھیار ساتھ لانے کے
لئے فرصت نہ “ملی۔

9 اخی ـِک مَل نے جواب دیا، جی” ہے۔ وادٔی ایلہ
میں آپ کے مارےہاتھوں گئے فلستی مرد جالوت کی
پاسمیرےتلوار ہے۔ کپڑےایکوہ میں میرےلپٹی
بالاپوش پڑیپیچھےکے ہے۔ آپاگر اُسے اپنے ساتھ لے
جانا چاہیں تو لے پاسمیرےجائیں۔ کوئی اَور ہتھیار
نہیں “ہے۔ داؤد اِس”کہا،نے قسم کی تلوار کہیں اَور
نہیں ملتی۔ دےمجھے “دیں۔

داؤد فلستی بادشاہ پاسکے
اُسی10 دن داؤد آگے نکلا تاکہ ساؤل سے بچ سکے۔

اسرائیل کو چھوڑ کر وہ فلستی شہر جات کے بادشاہ
اَکیس پاسکے گیا۔ اَکیسلیکن11 کے ملازموں نے
بادشاہ کو آگاہ کیا، کیا” یہ ملـک کا بادشاہ داؤد نہیں
ہے؟ اِسی بارےکے میں اسرائیلی ناچ کر گیت گاتے
ہیں، ساؤل’ نے ہلاکہزار کئے جبکہ داؤد “۔‘ہزاردسنے

12 یہ سن کر داؤد گھبرا گیا اور جات کے بادشاہ
اَکیس بہتسے لگا۔ڈرنے اچانک13 پاگلوہ آدمی کا
روپ بھر کر اُن کے درمیان عجیب عجیب حرکتیں کرنے
لگا۔ شہر دروازےکے پاسکے جا کر اُس نے اُس پر
بےتُکے سے نشان لگائے اور اپنی داڑھی پر رال دی۔ٹپکنے

یہ14 دیکھ اَکیسکر نے اپنے ملازموں کو تم”جھڑکا، اِس آدمی کو میرے پاس کیوں لے آئے ہو؟ تم
دیکھخود سکتے ہو کہ یہ پاگل ہے۔ 15 پاسمیرےکیا
پاگلوں کی کمی ہے کہ تم اِس کو میرے منے سا لے
آئے ہو تاکہ کرے؟حرکتیںکیطرحاِس ایسےمجھےکیا
مہمان ضرورتکی “ہے؟

22
عدُلام کے غار موآباور میں

1 اِس طرح داؤد جات سے بچ نکلا اور عدُلام کے
غار میں چھپ گیا۔ جب اُس کے بھائیوں اور باپ کے
گھرانے کو اِس کی خبر ملی تو وہ بیت لحم سے آ کر
وہاں اُس کے ساتھ جا ملے۔ 2 لوگاَور بھی جلدی سے
اُس کے گرد جمع ہو گئے، ایسے جو کسی مصیبت میں
پھنسے ہوئے تھے یا قرضاپنا ادا نہیں کر سکتے تھے اور
ایسے جنبھی تلخیدلکا سے بھرا ہوا تھا۔ ہوتے ہوتے
ًداؤد تقریبا 400 افراد کا راہنما بن گیا۔

3 داؤد عدُلام سے روانہ ہو کر ملـِک موآب کے شہر
مِصفاہ چلا گیا۔ اُس نے موآبی بادشاہ گزارشسے میرے”کی، ماں باپ کو اُس تکوقت یہاں پناہ دیں جب
تک مجھے پتا نہ ہو کہ الله میرے لئے کیا ارادہ رکھتا
“ہے۔ 4 وہ اپنے ماں باپ کو بادشاہ پاسکے لے آیا،
اور وہ اُتنی دیر تک وہاں ٹھہرے جتنی دیر داؤد اپنے
پہاڑی قلعے میں رہا۔

ایک5 دن جاد نبی نے داؤد سے کہا، یہاں” پہاڑی
قلعے میں مت رہیں بلـکہ دوبارہ یہوداہ کے علاقے میں
واپس چلے “جائیں۔ داؤد اُس کی سن کر حارت کے
جنگل میں جا بسا۔

نوبساؤل اماموںکے سے بدلہ لیتا ہے
6 ساؤل کو اطلاع دی گئی کہ داؤد اور اُس کے

آدمی دوبارہ یہوداہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اُس وقت ساؤل
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اپنا پکڑےنیزہ میںسائےکےدرختاُسکےجھاؤ بیٹھا
تھا جو ِجبعہ کی پہاڑی پر تھا۔ ساؤل کے ارد گرد اُس
کے ملازم کھڑے تھے۔ 7 وہ پکار اُٹھا، بن” یمین کے
!مردو سنیں، کیا یسّی کا بیٹا آپ سب کو کھیت اور
انگور گا؟دےباغکے کیا فوجوہ آپمیں کو ہزار ہزار
اور َسو َسو افراد پر کرےمقرر گا؟ 8 لگتا ہے اِسآپکہ
کی اُمید رکھتے ہیں، آپورنہ سازشخلافمیرےیوں
نہ کرتے۔ کیونکہ آپ میں سے کسی نے بھی مجھے یہ
نہیں بتایا میرےکہ اپنے بیٹے اِسنے آدمی ساتھکے عہد
باندھا میریکوآپہے۔ نہیں،تکفکر اطلاعمجھےورنہ
دیتے کہ یونتن میرےنے ملازم داؤد کو اُبھارا ہے کہ
تاکمیریوہ میں بیٹھ جائے۔ آجکیونکہ تو ایسا ہی ہو
رہا “ہے۔

دوئیگ9 ادومی ساؤل کے افسروں کے ساتھ وہاں
کھڑا تھا۔ اب وہ بول اُٹھا، مَیں” نے یسّی کے بیٹے کو
دیکھا ہے۔ اُس وقت وہ نوب میں اخی ـِک مَل بن اخی
طوب سے ملنے آیا۔ ـِکاخی10 مَل ربنے یافتسے در
کیا داؤدکہ کا اگلا قدم کیا ہو۔ ساتھساتھ اُس اُسےنے
سفر کے لئے کھانا اور فلستی مرد جالوت کی تلوار “دی۔بھی

11 بادشاہ ًنے فورا ـِکاخی مَل بن طوباخی اور اُس
باپکے اماممیںنوبسببُلایا۔کوخاندانپورےکے
تھے۔ پہنچےجب12 تو ساؤل بیٹے،کےطوباخی”بولا،
“سنیں۔ اخی ـِک مَل نے جواب دیا، جی” میرے آقا،
“حکم۔ 13 ساؤل نے الزام لگا کر کہا، آپ” نے یسّی
کے بیٹے داؤد کیکیوںسازشیںخلافمیرےساتھکے
ہیں؟ آپبتائیں، نے اُسے روٹی اور تلوار کیوں آپدی؟
نے الله یافتسے در کیوں کیا کہ داؤد آگے کیا کرے؟
آپ ہی کی مدد سے سرکشوہ ہو کر تاکمیری میں
بیٹھ گیا ہے، آجکیونکہ تو ایسا ہی ہو رہا “ہے۔

14 اخی ـِک مَل بولا، لیکن” میرے آقا، کیا ملازموں
میں سے کوئی آپاَور کے داماد داؤد جیسا ثابتوفادار
ہوا وہہے؟ آپتو محافظکے دستے کپتانکا آپاور کے
گھرانے کا معزز ممبر ہے۔ 15 اور یہ پہلی بار نہیں تھا کہ
مَیں اُسنے کے لئے الله ہدایتسے مانگی۔ اِس معاملے
میں بادشاہ مجھ میرےاور خاندان پر الزام نہ لگائے۔ مَیں
نے تو سازشکسی کا تکذکر نہیں “سنا۔

لیکن16 بادشاہ بولا، اخی” ـِک، مَل تجھے تیرےاور
باپ پورےکے خاندان کو مرنا “ہے۔ اُس17 ساتھنے
کھڑے اپنے محافظوں کو حکم دیا، جا” کر اماموں کو
مار دو، کیونکہ یہ بھی داؤد اتحادیکے ہیں۔ گو اِن کو
معلوم تھا کہ داؤد مجھ بھاگسے رہا ہے توبھی اِنہوں
نے مجھے اطلاع نہ “دی۔
لیکن محافظوں ربنے اماموںکے کو مار لنے ڈا سے

انکار کیا۔ تب18 بادشاہ دوئیگنے ادومی کو حکم دیا،
پھر” تم ہی اماموں کو مار “دو۔ دوئیگ نے اُن کے
پاس جا کر اُن سب کو قتل کر دیا۔ کتان کا بالاپوش
پہننے والے کُل 85 آدمی اُس دن مارے گئے۔ 19 پھر
اُس نے جا کر اماموں کے شہر نوب کے تمام باشندوں
کو مار ڈالا۔ شہر کے مرد، عورتیں، بچے شیرخواروں
سمیت، گائےبَیل، گدھے اور یاں بکر بھیڑ سب اُس دن
ہلاک ہوئے۔

ایکصرف20 شخصہی بچ گیا، ابیاتر جو ـِکاخی مَل
بن طوباخی کا بیٹا تھا۔ بھاگوہ کر داؤد پاسکے آیا
اور21 اماموںکےربنےساؤلکہدیاطلاعاُسے کو
قتل کر دیا ہے۔ 22 داؤد نے کہا، اُس” دن جب مَیں
دوئیگنے ادومی وہاںکو دیکھا تو مجھے معلوم تھا کہ
وہ ضرور ساؤل کو خبر پہنچائے گا۔ یہ میرا ہی قصور
ہے آپکہ باپکے کا پورا ہلاکخاندان ہو گیا ہے۔
میرےاب23 ساتھ رہیں اور مت ڈریں۔ جو آدمی آپ
قتلکو کرنا چاہتا بھیمجھےوہہے قتل کرنا چاہتا ہے۔
میرےآپ ساتھ رہ محفوظکر رہیں “گے۔

23
داؤد قعیلہ کو بچاتا ہے

ایک1 دن داؤد کو خبر ملی کہ فلستی قعیلہ شہر پر
حملہ کر کے ہنے گا لُوٹاناجسےجگہوںکی ہیں۔رہے
داؤد2 یافتسےربنے در کیا”کیا، مَیں جا فلستیوںکر
پر حملہ “کروں؟ رب نے جواب دیا، جا،” فلستیوں پر
حملہ کر کے قعیلہ کو “بچا۔

3 لیکن داؤد کے آدمی اعتراض کرنے لـگے، ہم”
پہلے سے یہاں یہوداہ میں لوگوں کی مخالفت سے ڈرتے
ہیں۔ جب ہم قعیلہ جا کر فلستیوں پر حملہ کریں گے تو
پھر ہمارا کیا بنے “گا؟ تب4 داؤد نے رب سے دوبارہ
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ہدایت مانگی، اور دوبارہ اُسے یہی جواب ملا، قعیلہ”
کو !جا مَیں فلستیوں تیرےکو حوالے کر دوں “گا۔

5 چنانچہ داؤد اپنے آدمیوں کے ساتھ قعیلہ چلا گیا۔
اُس نے فلستیوں پر حملہ کر کے اُنہیں بڑی شکست دی
اور اُن یوںکی بھیڑبکر چھینکو قعیلہکر باشندوںکے کو
بچایا۔ وہاں6 قعیلہ میں ابیاتر داؤد کے لوگوں میں شامل
ہوا۔ اُس پاسکے امام بالاپوشکا تھا۔

ساؤلجب7 کو ملیخبر داؤدکہ قعیلہ میںشہر ٹھہرا
ہوا ہے تو اُس نے سوچا، الله” نے میرےاُسے حوالے
کر دیا ہے، کیونکہ اب وہ فصیل دار شہر میں جا کر
پھنس گیا “ہے۔ 8 وہ اپنی پوری فوج کو جمع کر کے
جنگ کے لئے یاں تیار کرنے لگا تاکہ اُتر کر قعیلہ کا
میںجسکرےمحاصرہ تکابداؤد ٹھہرا ہوا تھا۔

لیکن9 داؤد کو پتا چلا کہ ساؤل اُس کے خلاف
یاں تیار کر رہا ہے۔ اُس نے ابیاتر امام سے کہا، امام”
بالاپوشکا آئیںلے تاکہ ربہم ہدایتسے “مانگیں۔
10 پھر اُس نے دعا کی، رباے” اسرائیل کے خدا،
مجھے خبر ملی ہے کہ ساؤل میری وجہ سے قعیلہ پر
حملہ کر کے اُسے برباد کرنا چاہتا ہے۔ 11 کیا شہر کے
باشندے مجھے ساؤل کے حوالے دیںکر گے؟ کیا ساؤل
واقعی آئے اےگا؟ اسرائیلرب، کے خدا، اپنے خادم
کو “!بتا رب نے جواب دیا، ہاں،” وہ آئے “گا۔
12 پھر داؤد نے مزید یافت در کیا، کیا” شہر بزرگکے
مجھے اور میرے لوگوں کو ساؤل کے حوالے کر دیں
رب“گے؟ نے کہا، ہاں،” وہ کر دیں “گے۔

13 لہٰذا داؤد ًاپنے تقریبا 600 آدمیوں کے ساتھ قعیلہ
سے چلا گیا اور اِدھر اُدھر پھرنے لگا۔ جب ساؤل کو
اطلاع ملی کہ داؤد قعیلہ سے نکل کر بچ گیا ہے تو وہاں
جانے سے باز آیا۔

یونتن داؤد سے ملتا ہے
اب14 داؤد بیابان پہاڑیکے قلعوں اور زیفدشِت

پہاڑیکے میںعلاقے ہنے ساؤللگا۔ر اُسمسلسلتو کا
کھوج لگاتا لیکنرہا، الله داؤدہمیشہ ہاتھکےساؤلکو
سے بچاتا رہا۔ ایک15 داؤدجبدن حورِش قریبکے
تھا تو اُسے اطلاع ملی کہ ساؤل آپ ہلاککو کرنے
لئےکے نکلا یونتنوقتاُس16ہے۔ داؤدنے پاسکے آ
کر اُس کی افزائیحوصلہ کی کہ وہ الله پر بھروسا رکھے۔

اُس17 نے کہا، ڈریں” باپمیرےمت۔ کا آپہاتھ
تک نہیں پہنچے گا۔ ایک دن آپ ضرور اسرائیل کے
بادشاہ بن جائیں گے، اور میرا آپرُتبہ کے بعد ہی آئے
گا۔ باپمیرا بھی حقیقتاِس واقفخوبسے “ہے۔
دونوں18 باندھا۔عہدحضورکےربنے پھر یونتن اپنے
گھر چلا گیا جبکہ داؤد وہاں حورِش میں ٹھہرا رہا۔

زیفداؤد میں بچ جاتا ہے
19 دشِت زیف میں آباد لوگکچھ ساؤل پاسکے آ

گئے جو اُس وقت ِجبعہ میں تھا۔ اُنہوں نے کہا، ہم”
جانتے ہیں کہ داؤد کہاں چھپ گیا ہے۔ وہ حورِش
کے پہاڑی قلعوں میں ہے، اُس پہاڑی پر جس کا نام
حکیلہ ہے اور جو یشیمون جنوبکے میں ہے۔ اے20
بادشاہ، جب بھی آپ کا دل چاہے آئیں تو ہم اُسے پکڑ
آپکر کے حوالے کر دیں “گے۔ ساؤل21 جوابنے
دیا، آپرب” برکتکو بخشے آپکہ کو مجھ پر ترس
آیا واپساب22ہے۔ جا یاںمزیدکر تیار کریں۔ پتا یں کر
کہ وہ کہاں آتا جاتا ہے کساور نے اُسے وہاں دیکھا
مجھےکیونکہہے۔ بتایا گیا ہے۔چالاکبہتوہکہہے
23 ہر جگہ کا کھوج لگائیں جہاں وہ چھپ جاتا ہے۔
آپجب تفصیلاتساریکو معلوم ہوں پاسمیرےتو
آئیں۔ پھر مَیں آپ کے ساتھ وہاں پہنچوں گا۔ اگر وہ
واقعی وہاں کہیں ہو تو مَیں اُسے ضرور ڈھونڈ نکالوں
گا، پورےمجھےخواہ یہوداہ نہکیوںبینچھانکی کرنی
“پڑے۔

تھوڑیگئے۔چلےواپسآدمیکےزیف24-25 دیر کے
بعد ساؤل بھی اپنی فوج سمیت وہاں کے لئے نکلا۔ اُس
وقت داؤد اور اُس لوگکے دشِت معون میں یشیمون
داؤدجبتھے۔میںجنوبکے اطلاعکو ملی ساؤلکہ
اُس کا تعاقب کر رہا ہے تو وہ یگستان ر کے مزید
میںجنوب چلا گیا، بڑیجہاںوہاں چٹان نظر آتی ہے۔
لیکن ساؤل کو پتا چلا اور وہ ً فورا یگستان ر میں داؤد
پیچھےکے گیا۔

26 چلتے چلتے ساؤل داؤد کے قریب ہی پہنچ گیا۔
آخرکار صرف ایک پہاڑی اُن کے درمیان رہ گئی۔
ساؤل پہاڑی کے ایک دامن میں تھا جبکہ داؤد اپنے
لوگوں سمیت دوسرے دامن میں بھاگتا ہوا بادشاہ سے
بچنے کوششکی کر رہا تھا۔ ساؤل ابھی اُنہیں گھیر کر
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پکڑنے کو تھا 27 اچانککہ قاصد ساؤل پاسکے پہنچا
جس نے کہا، جلدی” !آئیں ملـکہمارےفلستی میں
گھس آئے “ہیں۔ 28 ساؤل کو داؤد کو چھوڑنا پڑا،
اور وہ فلستیوں سے لڑنے گیا۔ اُس وقت سے پہاڑی کا
نام علیٰحدگی” کی “چٹان پڑ گیا۔

29 داؤد وہاں سے چلا گیا اور عین جدی پہاڑیکے
قلعوں میں ہنے ر لگا۔

24
داؤد ساؤل قتلکو کرنے سے انکار کرتا ہے

فلستیوںساؤلجب1 تعاقبکا واپسسےکرنے آیا تو
اُسے ملیخبر یگستانکےجدیعینداؤدکہ میںر ہے۔
2 وہ تمام اسرائیل کے 3,000 چیدہ فوجیوں کو لے کر
یوںپہاڑی بکر لئےکےچٹانوںکی روانہ ہوا تاکہ داؤد کو
پکڑ لے۔

3 چلتے چلتے وہ بھیڑوں کے کچھ باڑوں سے گزرنے
لـگے۔ ایکوہاں غار کو دیکھ کر ساؤل اندر گیا تاکہ
اپنی حاجت رفع کرے۔ اتفاق سے داؤد اور اُس کے
آدمی اُسی غار کے پچھلے حصے میں چھپے بیٹھے تھے۔
4 داؤد کے آدمیوں نے آہستہ سے اُس سے کہا، رب”
نے آپتو سے وعدہ کیا تھا، تیرےمَیں’ دشمن تیرےکو
حوالے کر دوں گا، اور تُو جو جی چاہے اُس کے ساتھ
کر سکے ‘گا۔ اب یہ وقت آ گیا “!ہے داؤد رینگتے
رینگتے آگے ساؤل کے قریب پہنچ گیا۔ چپکے سے اُس
ساؤلنے لباسکے کنارےکے کا کاٹٹکڑا لیا اور پھر
واپس آ گیا۔ لیکن5 جب اپنے لوگوں پاسکے پہنچا تو
اُس کا ضمیر اُسے ملامت کرنے لگا۔ 6 اُس نے اپنے
آدمیوں سے کہا، رب” نہ کرے کہ مَیں اپنے آقا کے
ساتھ سلوکایسا مسحکےربکےکر بادشاہہوئےکئے
ہاتھکو لگاؤں۔ ربکیونکہ مسحاُسےخودنے کر کے
چن لیا “ہے۔ 7 یہ کہہ کر داؤد نے اُن کو سمجھایا اور
اُنہیں ساؤل پر حملہ کرنے روکسے دیا۔
تھوڑی دیر کے بعد ساؤل غار سے نکل کر آگے چلنے

لگا۔ جب8 وہ کچھ فاصلے پر تھا تو داؤد بھی نکلا اور
پکار بادشاہاے”اُٹھا، میرےاےسلامت، ساؤل“!آقا
نے پیچھے دیکھا تو داؤد منہ کے بل جھک کر 9 آپلوگجب”بولا، کو بتاتے ہیں کہ آپداؤد کو نقصان

پہنچانے پر تُلا ہوا ہے تو آپ کیوں دھیان دیتے ہیں؟
آنکھوںاپنیآپآج10 دیکھسے ہیںسکتے جھوٹیہکہ
جھوٹہی ہے۔ غار آپمیں الله کی مرضی میرےسے
قبضے میں آ گئے میرےتھے۔ لوگوں نے زور دیا کہ مَیں
آپ کو مار دوں، لیکن مَیں آپنے کو نہ چھیڑا۔ مَیں
بولا، بھیکبھیمَیں’ بادشاہ نقصانکو پہنچاؤںنہیں گا،
کیونکہ رب نے خود اُسے مسح کر کے چن لیا ‘ہے۔
میرے11 باپ، یہ دیکھیں میرےجو ہاتھ میں آپ!ہے
لباسکے کا یہ ٹکڑا کاٹمَیں سکا، اور پھر بھی مَیں نے
آپ ہلاککو نہ کیا۔ اب جان لیں کہ نہ مَیں آپ کو
نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ مَیں آپنے کا
گناہ کیا ہے۔ پھر آپبھی میرا تعاقب کرتے ہوئے مجھے
مار لنے ڈا کے درپَے ہیں۔ رب12 خود فیصلہ کرے
کسکہ سے غلطی ہو رہی آپہے، سے یا مجھ سے۔
وہی آپ سے میرا بدلہ لے۔ لیکن خود مَیں کبھی آپ
پر ہاتھ نہیں اُٹھاؤں گا۔ 13 قدیم قول یہی بات بیان کرتا
ہے، بدکاروں’ سے بدکاری پیدا ہوتی ‘ہے۔ میری نیت
تو صاف ہے، اِس لئے مَیں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔
14 اسرائیل کا بادشاہ کس کے خلاف نکل آیا ہے؟
آپتعاقبکاجس کر اُسہیںرہے کی تو حیثیتکوئی
نہیں۔ وہ مُردہ کُتا یا پِّسو ہی ہے۔ رب15 منصفہمارا
ہو۔ وہی ہم دونوں کا فیصلہ کرے۔ میرےوہ معاملے
پر دھیان دے، میرے حق میں بات کرے اور مجھے
بےالزام ٹھہرا آپکر کے ہاتھ سے “بچائے۔

16 داؤد خاموش ہوا تو ساؤل نے پوچھا، داؤد”
میرے بیٹے، آوازکیآپکیا اور“ہے؟ پھوٹپھوٹوہ کر
رونے لگا۔ اُس17 مجھآپ”کہا،نے یادہسے راستز
باز آپہیں۔ مجھنے سے سلوکاچھا کیا جبکہ آپمَیں
سے سلوکبُرا کرتا رہا ہوں۔ آپآج18 ساتھمیرےنے
بھلائی ثبوتکا دیا، کیونکہ ربگو نے آپمجھے کے
حوالے کر دیا تھا توبھی آپ نے مجھے ہلاک نہ کیا۔
جب19 کسی کا دشمن اُس کے قبضے میں آ جاتا ہے
تو وہ اُسے جانے نہیں دیتا۔ لیکن آپ نے ایسا ہی کیا۔
آپرب اُسکو مہربانی کا دےاجر آپجو آجنے مجھ
پر مَیںاب20ہے۔کی ہوںجانتا بنبادشاہضرورآپکہ
جائیں گے، اور آپکہ یعےکے ذر اسرائیل کی بادشاہی
قائم رہے گی۔ 21 ربچنانچہ کی قَسم کھا کر مجھ سے
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وعدہ کریں کہ میریآپنہ اولاد کریںہلاککو گے،
میرےنہ آبائی گھرانے میں سے میرا نام مٹا دیں “گے۔

22 داؤد نے قَسم کھا کر ساؤل سے وعدہ کیا۔ پھر
ساؤل اپنے گھر چلا گیا جبکہ داؤد نے اپنے لوگوں کے
ایکساتھ پہاڑی قلعے میں پناہ لے لی۔

25
سموایل موتکی

1 اُن دنوں میں سموایل فوت ہوا۔ تمام اسرائیل رامہ
جنازےمیں لئےکے اُسہوا۔جمع کا ماتم ہوئےکرتے
اُنہوں نے اُسے اُس کی خاندانی قبر میں دفن کیا۔

نابال داؤد کی بےعزتی کرتا ہے
اُن دنوں میں داؤد دشِت فاران میں چلا گیا۔
معون2-4 میں کالب کے خاندان ایککا آدمی رہتا

تھا جس کا نام نابال تھا۔ وہ نہایت امیر تھا۔ کرمل کے
قریب اُس کی 3,000 بھیڑیں اور 1,000 یاں بکر تھیں۔
بیوی کا نام ابی جیل تھا۔ وہ ذہین بھی تھی اور خوب
صورت بھی۔ اُس کے مقابلے میں نابال سخت مزاج اور
کمینہ نابالدنایکتھا۔ اپنی بھیڑوں بالکے کترنے کے
لئے کرمل آیا۔
جب داؤد کو خبر ملی 5 تو اُس نے 10 جوانوں کو

بھیج کر کہا، کرمل” جا کر نابال سے ملیں اور اُسے میرا
سلام دیں۔ 6 اُسے بتانا، الله’ آپ کو یل طو زندگی عطا
کرے۔ آپ کی، آپ کے خاندان کی اور آپ کی تمام
ملـکیت کی سلامتی ہو۔ 7 سنا ہے کہ بھیڑوں کے بال
کترنے وقتکا آ گیا ہے۔ کرمل میں آپ کے چرواہے
ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ اُس پورے عرصے میں نہ
اُنہیں طرفہماری سے کوئی نقصان پہنچا، نہ کوئی چیز
چوری ہوئی۔ 8 اپنے لوگوں سے خود پوچھ !لیں وہ اِس
تصدیقکی کریں خوشیآپآجگے۔ منا رہے ہیں، اِس
لئے میرے جوانوں پر مہربانی کریں۔ جو خوشیآپکچھ
دےسے سکتے ہیں وہ اُنہیں اور اپنے بیٹے داؤد دےکو
“۔‘دیں

9 داؤد کے آدمی نابال کے پاس گئے۔ اُسے داؤد کا
دےسلام کر اُنہوں نے اُس کا پیغام دیا اور جوابپھر
کا انتظار کیا۔ لیکن10 نابال لہجےکرختنے میں یہ”کہا، داؤد کون کونہے؟ ہے یسّی کا بیٹا؟ آج بہتکل

سے ایسے غلام ہیں جو اپنے مالـک سے بھاگے ہوئے
ہیں۔ 11 مَیں اپنی روٹی، اپنا پانی اور کترنے والوں کے
لئے ذبح کیا گیا گوشت لے کر ایسے آوارہ پھرنے والوں
کو دےکیوں دوں؟ کیا پتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے
“ہیں۔

داؤد12 کے آدمی چلے گئے اور داؤد کچھسبکو بتا
دیا۔ تب13 داؤد نے حکم دیا، اپنی” تلواریں باندھ “!لو
اپنینےسب تلواریں باندھ لیں۔ اُس بھینے ایسا کیا اور
پھر 400 افراد کے ساتھ کرمل کے لئے روانہ ہوا۔ باقی
200 مرد سامان پاسکے رہے۔

ابی جیل داؤد کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے
14 اِتنے میں نابال ایککے نوکر نے اُس بیویکی کو

اطلاع دی، داؤد” یگستاننے ر میں سے اپنے قاصدوں
نابالکو پاسکے بھیجا تاکہ مبارکاُسے باد لیکندیں۔
اُس نے جواب میں گرج کر اُنہیں گالیاں دی ہیں،
15 حالانکہ اُن لوگوں کا ہمارے ساتھ سلوک ہمیشہ
اچھا رہا ہے۔ ہم اکثر یوڑوں ر کو چَرانے کے لئے
اُن قریبکے پھرتے رہے، توبھی اُنہوں نے ہمیں کبھی
نقصان نہ پہنچایا، نہ کوئی چوریچیز کی۔ بھیجب16
ہم اُن تھےقریبکے تو طرحکیچاردیواریراتدنوہ
حفاظتہماری رہے۔کرتے لیںسوچاب17 کہ کیا کِیا
!جائے کیونکہ مالـکہمارا اور اُس کے تمام گھر والے
خطرےبڑے میں ہیں۔ وہ خود اِتنا شریر ہے کہ اُس
باتسے کرنے کا کوئی فائدہ “نہیں۔

18 جتنی جلدی ہو سکا ابی جیل نے کچھ سامان
اکٹھا کیا جس میں 200 روٹیاں، َمے کی دو مشکیں،
کھانے لئےکے تیار کی گئی پانچ بھیڑیں، بُھنے اناجہوئے
کے ساڑھے 27 کلو کشمشگرام، کی 100 اور انجـیر
کی 200 ٹکیاں شامل تھیں۔ سب کچھ گدھوں پر لاد کر
اُس19 نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، میرے” آگے نکل
جاؤ، تمہارےمَیں پیچھے پیچھے آؤں “گی۔ اپنے شوہر کو
اُس نے کچھ نہ بتایا۔ جب20 ابی جیل پہاڑ کی آڑ میں
اُترنے لـگی تو داؤد اپنے آدمیوں سمیت اُس کی طرف
ھتے بڑ ہوئے نظر آیا۔ پھر اُن ملاقاتکی ہوئی۔ 21 داؤد
تو میںغصےبڑےتکابھی تھا، کیونکہ سوچوہ رہا اِس”تھا، آدمی کی مدد کرنے کا کیا فائدہ !تھا یگستانہم ر
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میں اُس کے یوڑوں ر کی حفاظت کرتے رہے اور اُس
کی کوئی بھی چیز گم نہ ہونے دی۔ توبھی اُس نے
ہماری نیکی کے جواب میں ہماری بےعزتی کی ہے۔
22 الله مجھے سخت دےسزا اگر مَیں کل تکصبح اُس
ایککے آدمی کو بھی زندہ چھوڑ “!دوں

داؤد23-24 کو دیکھ کر ابی جلدیجیل سے گدھے
پر سے اُتر کر اُس کے منے سا منہ کے بل جھک گئی۔
اُس نے میرے”کہا، آقا، مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں۔
مہربانی کر کے اپنی خادمہ کو لنے بو دیں اور اُس کی
بات سنیں۔ میرے25 مالـک اُس شریر آدمی نابال پر
یادہ ز دھیان نہ دیں۔ اُس کے نام کا مطلب احمق ہے
اور وہ ہے ہی احمق۔ افسوس، میری اُن آدمیوں سے
نہیںملاقات ہوئی آپجو بھیجےپاسہمارےنے تھے۔
لیکن26 رب کی اور آپ کی حیات کی قَسم، رب نے
آپ کو اپنے ہاتھوں سے بدلہ لینے اور قاتل بننے سے بچایا
ہے۔ اور الله کرے کہ جو بھی آپ سے دشمنی رکھتے
اور آپ کو نقصان پہنچانا ہتے چا ہیں اُنہیں نابال کی سی
سزا مل جائے۔ گزارشاب27 ہے کہ برکتجو ہمیں
ملی ہے اُس میں آپ شریکبھی ہوں۔ جو چیزیں آپ
کی خادمہ لائی ہے اُنہیں قبول کر کے اُن جوانوں میں
تقسیم دیںکر میرےجو آقا پیچھےکے ہو لئے ہیں۔ جو28
بھی غلطی ہوئی ہے اپنی خادمہ معافکو ربکیجئے۔
ضرور میرے آقا کا گھرانا ہمیشہ تک قائم رکھے گا،
کیونکہ آپ رب کے دشمنوں سے لڑتے ہیں۔ وہ آپ
کو جیتے جی غلطیاں کرنے سے بچائے رکھے۔ جب29
آپکوئی تعاقبکا مارکوآپکےکر کوششکیدینے
کرے تو رب آپ کا خدا آپ کی جان جانداروں کی
تھیلی میں محفوظ رکھے گا۔ لیکن آپ کے دشمنوں کی
جان فلاخنوہ کے پتھر طرحکی پھینکدُور ہلاککر
دےکر گا۔ ربجب30 اپنے پورےوعدےتمام کر
کے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ بنا دے گا 31 تو کوئی
ایسی بات منے سا نہیں آئے گی جو ٹھوکر کا باعث ہو۔
میرے آقا کا صافضمیر ہو گا، آپکیونکہ بدلہ لے کر
قاتل نہیں بنے ہوں گزارشگے۔ ہے آپربجبکہ
کو دےکامیابی تو اپنی خادمہ کو بھی یاد “کریں۔

ہوا۔خوشبہتداؤد32 اسرائیلرب” کے خدا کی
تعریف ہو جس نے آج آپ کو مجھ سے ملنے کے لئے

بھیج دیا۔ آپ33 مبارکبصیرتکی !ہے مبارکآپ
ہیں، آپکیونکہ مجھےنے اِس دن اپنے ہاتھوں سے بدلہ
لے قاتلکر بننے روکسے دیا ہے۔ اسرائیلرب34 کے
آپمجھےنےجسقَسمکیخدا نقصانکو پہنچانے سے
روک دیا، کل صبح نابال کے تمام ہلاکآدمی ہوتے
آپاگر اِتنی جلدی سے مجھ سے ملنے نہ “آتیں۔

35 داؤد نے ابی جیل پیشکی کردہ چیزیں قبول کر
رُخصتاُسےکے کیا اور سلامتی”کہا، مَیںجائیں۔سے
آپنے کی سنی آپاور باتکی منظور کر لی “ہے۔

نابالرب کو سزا دیتا ہے
جب36 ابی جیل اپنے گھر پہنچی تو دیکھا بہتکہ

رونق ہے، کیونکہ نابال بادشاہ کی سی ضیافت کر کے
خوشیاں منا رہا تھا۔ چونکہ وہ نشے میں دُھت تھا اِس
لئے ابی جیل نے اُسے وقتاُس کچھ نہ بتایا۔

37 اگلی صبح جب نابال ہوش میں آ گیا تو ابی جیل
کچھسباُسےنے سنایا۔کہہ یہ سنتے نابالہی کو دورہ
پڑ گیا، اور وہ پتھر سا بن گیا۔ دس38 دن کے بعد رب
نے اُسے مرنے دیا۔ جب39 داؤد کو نابال کی موت
کی خبر مل گئی تو وہ پکارا، رب” تعریفکی جسہو
میرےنے لئے نابال سے لڑ میریکر بےعزتی کا بدلہ لیا
ہے۔ اُس کی مہربانی ہے کہ مَیں غلط کام کرنے سے
بچ گیا ہوں جبکہ نابال کی بُرائی اُس کے اپنے سر پر آ گئی
“ہے۔

ابی جیل کی داؤد شادیسے
کچھ دیر کے بعد داؤد نے اپنے لوگوں کو ابی جیل

کے پاس بھیجا تاکہ وہ داؤد کی اُس کے ساتھ شادی
کی پیشدرخواست کریں۔ 40 چنانچہ اُس کے ملازم
کرمل میں ابی جیل پاسکے جا کر بولے، داؤد” نے
ہمیں شادی کا دےپیغام کر بھیجا “ہے۔ 41 ابی جیل
ہوئی،کھڑی پھر منہ مَیں”بولی،کرجھکبلکے اُن کی
خدمت میں حاضر ہوں۔ مَیں مالـکاپنے کے خادموں
پاؤںکے تکدھونے تیار “ہوں۔

جلدیوہ42 تیارسے ہوئی اور گدھے پر بیٹھ کر داؤد
ملازموںکے ہوئی۔روانہساتھکے نوکرانیاںپانچ اُس کے
ساتھ چلی گئیں۔ یوں ابی جیل داؤد بیویکی بن گئی۔

اب43 داؤد کی دو یاں بیو تھیں، کیونکہ پہلے اُس کی
شادی اخی نوعم سے ہوئی تھی جو یزرعیل سے تھی۔
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ساؤلتکجہاں44 کی بیٹی میکل تعلقکا تھا ساؤل نے
اُسے داؤد لےسے اُسکر کی ایلفلطیشادیدوبارہ بن
لَیس سے کروائی تھی جو جلّیم کا ہنے ر والا تھا۔

26
داؤد ساؤل دوسریکو بار بچنے دیتا ہے

ایک1 دن دشِت زیف کے کچھ باشندے دوبارہ
ِجبعہ میں ساؤل پاسکے آ گئے۔ اُنہوں نے بادشاہ کو
بتایا، ہم” جانتے ہیں کہ داؤد کہاں چھپ گیا ہے۔
وہ اُس پہاڑی پر ہے جو حکیلہ کہلاتی ہے اور یشیمون
“ہے۔مقابلکے سنیہ2 اسرائیلساؤلکر 3,000کے
چیدہ فوجیوں کو لے کر زیفدشِت میں گیا تاکہ داؤد
پہاڑیحکیلہ3نکالے۔ڈھونڈکو یشیمونپر مقابلکے وہ
رُک گئے۔ جو راستہ پہاڑ پر سے گزرتا ہے اُس پاسکے
اُنہوں نے لگایا۔کیمپاپنا داؤد یگستانوقتاُس میںر
چھپ گیا اُسےجبتھا۔ ملیخبر ساؤلکہ تعاقبمیرا کر
رہا اُستو4ہے لوگوںاپنےنے معلومکو لئےکےکرنے
بھیجا۔ اُنہوں واپسنے آ کر اُسے اطلاع دی کہ بادشاہ
واقعی اپنی فوج سمیت یگستان ر میں پہنچ گیا ہے۔ 5 یہ
سن کر داؤد نکلخود چپکےکر اُسسے جگہ گیا جہاں
ساؤل کا کیمپ تھا۔ اُس کو معلوم ہوا کہ ساؤل اور
اُس کا کمانڈر ابنیر بن کیمپنیر بیچعینکے میں سو رہے
ہیں جبکہ باقی آدمی دائرہ بنا کر اُن کے ارد گرد سو ہیں۔رہے

دو6 مرد داؤد ساتھکے تھے، ـِکاخی مَل ِحتّی اور ابی
شے بن یاہ۔ ضرو یاہ ضرو یوآب کا بھائی تھا۔ داؤد نے
پوچھا، میرےکون” کیمپساتھ گھسمیں ساؤلکر
پاسکے ابی“گا؟جائے ساتھمَیں”دیا،جوابنےشے
جاؤں “گا۔ 7 چنانچہ راتدونوں کیمپوقتکے میں
آئے۔گھس سوئے ہوئے فوجیوں اور ابنیر سے گزر کر
وہ تکساؤل پہنچ گئے جو زمین پر لیٹا سو رہا تھا۔ اُس
کا نیزہ سر قریبکے زمین میں گڑا ہوا تھا۔ ابی8 شے نے
آہستہ سے داؤد سے کہا، آج” الله نے آپ کے دشمن
آپکو قبضےکے میں کر دیا ہے۔ اجازتاگر ہو تو مَیں
اُسے اُس نیزےاپنےکے زمینسے دوں۔چھیدساتھکے
مَیں ایکاُسے ہی میںوار دوسرےگا۔دوںمار وار کی
ضرورت ہی نہیں ہو “گی۔

9 داؤد بولا، نہ” !کرو اُسے مت مارنا، کیونکہ جو
رب کے مسح کئے ہوئے خادم کو ہاتھ لگائے وہ
ٹھہرےقصوروار گا۔ رب10 حیاتکی کی قَسم، رب
خود ساؤل موتکی کرےمقرر گا، خواہ وہ بوڑھا ہو
کر مر جائے، خواہ جنگ میں لڑتے ہوئے۔ رب11
مجھے اِس سے محفوظ رکھے کہ مَیں اُس کے مسح کئے
ہوئے خادم کو نقصان پہنچاؤں۔ نہیں، ہم کچھ اَور
یں اُسگے۔کر کا نیزہ اور پانی صراحیکی پکڑ لو۔ آؤ، ہم
یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاتے “ہیں۔
چنانچہ12 وہ دونوں چیزیں اپنے ساتھ لے چپکےکر سے
چلے کسیمیںکیمپگئے۔ بھیکو پتا نہ چلا، کوئی نہ
سبجاگا۔ سوئے رہے، ربکیونکہ اُنہیںنے گہری
نیند ُسلا دیا تھا۔

وادیداؤد13 کو پار کر پہاڑیکے پر چڑھ جبگیا۔
ساؤل فاصلہسے کافی تھا 14 تو داؤد فوجنے اور ابنیر کو
اونچی آواز سے پکار کر کہا، اے” ابنیر، کیا آپ مجھے
جواب نہیں دیں “گے؟ ابنیر پکارا، آپ” کون ہیں کہ
بادشاہ کو اِس طرح کی اونچی آواز “دیں؟ 15 داؤد نے
ً جوابطنزا آپکیا”دیا، نہیںمرد ہیں؟ اسرائیلاور میں
آپکون جیسا توہے؟ آپپھر نے اپنے بادشاہ صحیحکی
حفاظت کیوں نہ کی جب کوئی اُسے قتل کرنے کے
لئے کیمپ گھسمیں آیا؟ 16 آپجو نے کیا ٹھیکوہ
نہیں کیحیاتکیربہے۔ آپقَسم، آپاور آدمیکے
موتسزائے لائقکے ہیں، آپکیونکہ مالـکاپنےنے
کی حفاظت نہ کی، گو وہ رب کا مسح کیا ہوا بادشاہ
دیکھخودہے۔ لیں، جو نیزہ اور پانی کی صراحی بادشاہ
کے سر پاسکے تھے وہ کہاں “ہیں؟

تب17 ساؤل نے داؤد کی آواز پہچان لی۔ وہ میرے”پکارا، بیٹے داؤد، کیا آپ کی آواز “ہے؟ 18 داؤد نے
جواب دیا، جی،” بادشاہ سلامت۔ میرے آقا، آپ
میرا تعاقب کیوں کر رہے ہیں؟ مَیں تو آپ کا خادم
ہوں۔ مَیں نے کیا کِیا؟ مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے؟
گزارش19 ہے کہ میرا آقا اور بادشاہ اپنے خادم کی
بات سنے۔ اگر رب نے آپ میرےکو خلاف اُکسایا
ہو تو وہ میری غلہ کی نذر قبول کرے۔ لیکن اگر انسان
اِس کے پیچھے ہیں تو رب کے منے سا اُن پر !لعنت اپنی
اُنہوںسےحرکتوں نکالسےزمینموروثیمیریمجھےنے
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دیا اورہے نتیجے میں قومکیربمَیں میں نہیں رہ سکتا۔
میںحقیقت وہ کہہ رہے ہیں، جاؤ،’ دیگر معبودوں کی
پوجا ‘!کرو 20 ایسا نہ ہو کہ مَیں وطن سے اور رب کے
حضور سے دُور مر جاؤں۔ اسرائیل کا بادشاہ پِّسو کو
ڈھونڈ لنے نکا کے لئے کیوں نکل آیا ہے؟ وہ تو پہاڑوں
میں میرا شکار تیتر کے شکار طرحکی کر رہے “ہیں۔

تب21 ساؤل نے اقرار کیا، مَیں” نے گناہ کیا ہے۔
میرےداؤد آپمَیںسےابآئیں۔واپسبیٹے، نقصانکو
پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ آج میری
آپجان کی نظر میں قیمتی تھی۔ مَیں بڑی بےوقوفی کر
گیا ہوں، اور مجھ بڑیسے غلطی ہوئی “ہے۔

22 داؤد نے جواب میں کہا، بادشاہ” کا نیزہ یہاں
میرے پاس ہے۔ آپ کا کوئی جوان آ کر اُسے لے
جائے۔ 23 رب ہر اُس شخص کو اجر دیتا ہے جو
انصاف کرتا اور وفادار رہتا ہے۔ آج رب آپنے کو
میرے حوالے کر دیا، لیکن مَیں نے اُس مسحکے کئے
ہوئے بادشاہ ہاتھکو لگانے انکارسے کیا۔ میریاور24
دعا ہے کہ جتنی قیمتی آپ کی جان آج میری نظر میں
تھی، اُتنی قیمتی میری جان بھی رب کی نظر میں ہو۔
مجھےوہی مصیبتہر بچائےسے “رکھے۔ ساؤل25 نے
بیٹےمیرے”دیا،جواب دے۔برکتکوآپربداؤد،
آپآئندہ بڑیکو کامیابی حاصل ہو “گی۔
اِس کے بعد داؤد نے اپنی راہ لی اور ساؤل اپنے گھر

چلا گیا۔
27

داؤد اَکیسدوبارہ پاسکے
اِس1 تجربے بعدکے داؤد سوچنے لگا، اگر” مَیں یہیں

ٹھہر جاؤں تو کسی دن ساؤل مجھے مار ڈالے گا۔ بہتر
ہے کہ اپنی حفاظت کے لئے فلستیوں ملـککے میں
چلا جاؤں۔ تب ساؤل پورے اسرائیل میں میرا کھوج
لگانے سے باز آئے گا، اور مَیں محفوظ رہوں “گا۔
2 چنانچہ وہ اپنے 600 آدمیوں کو لے کر جات کے
بادشاہ اَکیس بن معوک کے پاس چلا گیا۔ 3 اُن کے
خاندان ساتھ تھے۔ داؤد کی دو یاں بیو اخی نوعم یزرعیلی
اور نابال کی بیوہ ابی جیل کرملی بھی ساتھ اَکیستھیں۔
نے اُنہیں جات شہر میں ہنے ر اجازتکی دی۔ جب4

ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد جاتنے میں پناہ لی ہے تو
وہ اُس کا کھوج لگانے سے باز آیا۔

ایک5 دن داؤد اَکیسنے باتسے کی، اگر” آپ
کی نظرِ کرم مجھ پر ہے تو مجھے دیہات کی کسی آبادی
میں ہنے ر اجازتکی دیں۔ ضرورتکیا یہاںمَیںکہہے
آپ ساتھکے الحکومتدار میں “رہوں؟ اَکیس6 متفق
ہوا۔ اُس اُسدن ِصقلاجاُسےنے دیا۔دےشہر یہ شہر
وقتاُس سے یہوداہ کے بادشاہوں ملـکیتکی میں رہا
ہے۔ 7 داؤد ایک سال اور چار مہینے فلستی ملـک میں
ٹھہرا رہا۔

8 ِصقلاج سے داؤد اپنے آدمیوں کے ساتھ مختلف
جگہوں پر حملہ کرنے کے لئے نکلتا رہا۔ کبھی وہ
یوں جسور پر دھاوا لتے، بو یوںکبھی جرز یا عمالیقیوں پر۔
یہ قبیلے قدیم زمانے سے یہوداہ جنوبکے میں ُشور اور
مصر کی تکسرحد ہتے ر تھے۔ جب9 بھی کوئی مقام
داؤد کے قبضے میں آ جاتا تو وہ کسی بھی مرد یا عورت
کو زندہ نہ ہنے ر دیتا لیکن یوں، بھیڑبکر گائےبَیلوں،
گدھوں، اونٹوں اور کپڑوں کو اپنے ساتھ ِصقلاج لے
جاتا۔
جب بھی داؤد کسی حملے سے واپس آ کر بادشاہ

اَکیس سے ملتا 10 تو وہ پوچھتا، آج” آپ کسنے پر
چھاپہ “مارا؟ پھر داؤد جواب دیتا، یہوداہ” کے جنوبی
علاقے “پر، یا یرحمئیلیوں” کے جنوبی علاقے “پر، قینیوں”یا “پر۔علاقےجنوبیکے بھیجب11 کسیداؤد
آبادی پر حملہ کرتا تو باشندوںتماموہ گھاٹکےموتکو
اُتار دیتا اور نہ مرد، نہ عورت کو زندہ چھوڑ کر جات
لاتا۔ کیونکہ اُس نے ایسا”سوچا، نہ ہو فلستیوںکہ کو
پتا چلے کہ مَیں اصل میں اسرائیلی آبادیوں پر حملہ نہیں کر
“رہا۔
داؤدوقتجتنا میںملـکفلستینے گزارا وہ ایسا ہی

کرتا رہا۔ اَکیس12 نے داؤد پر پورا بھروسا کیا، کیونکہ
اُس نے سوچا، اب” داؤد کو خدمتمیریتکہمیشہ
میں پڑےرہنا گا، اپنیکیاُسسےحرکتوںایسیکیونکہ
قوم اُس سختسے متنفر ہو گئی “ہے۔

28
1 اُن دنوں میں فلستی اسرائیل سے لڑنے کے لئے اپنی

فوجیں جمع کرنے اَکیسلـگے۔ نے داؤد باتبھیسے
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کی، توقع” ہے آپکہ اپنے میرےسمیتفوجیوں ساتھ
مل جنگکر کے لئے نکلیں “گے۔

2 داؤد نے جواب دیا، ضرور۔” اب آپ خود
دیکھیں گے آپکہ کا خادم کیا کرنے قابلکے “!ہے
اَکیس بولا، ٹھیک” جنگپوریہے۔ آپدورانکے
محافظمیرے ہوں “گے۔

ساؤل جادوگرنی طرفکی رجوع کرتا ہے
3 اُس وقت سموایل انتقال کر چکا تھا، اور پورے

اسرائیل نے اُس کا ماتم کر کے اُسے اُس کے آبائی شہر
رامہ میں دفنایا تھا۔
اُن دنوں میں اسرائیل میں مُردوں سے رابطہ کرنے

والے اور غیب دان نہیں تھے، کیونکہ ساؤل نے اُنہیں
ملـکپورے نکالسے دیا تھا۔

اب4 فلستیوں نے اپنی لشکرگاہ شونیم پاسکے لگائی
جبکہ ساؤل نے تمام اسرائیلیوں کو جمع کر کے ِجلبوعہ
پاسکے اپنا کیمپ لگایا۔ فلستیوں5 بڑیکی فوج دیکھ
کر وہ سخت دہشت کھانے لگا۔ 6 اُس نے رب سے
ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی
جواب نہ ملا، نہ خواب، نہ مُقّدس قرعہ لنے ڈا سے
اور نہ نبیوں کی معرفت۔ تب7 ساؤل نے اپنے ملازموں
کو حکم دیا، میرے” لئے مُردوں سے رابطہ کرنے والی
ڈھونڈو تاکہ مَیں جا کر اُس سے معلومات حاصل کر
“لوں۔ ملازموں نے جواب دیا، عین” دور میں عورتایسی “ہے۔

بھیسساؤل8 بدل کر دو آدمیوں کے ساتھ عین دور
کے لئے روانہ ہوا۔
رات کے وقت وہ جادوگرنی کے پاس پہنچ گیا اور

بولا، مُردوں” سے رابطہ کر کے اُس روح کو پاتال سے
بُلا جسدیں کا نام آپمَیں کو بتاتا “ہوں۔ جادوگرنی9
اعتراضنے کیا، کیا” آپ مجھے مروانا ہتے چا آپہیں؟
کو پتا ہے ساؤلکہ دانوںغیبتمامنے اور مُردوں سے
رابطہ کرنے والوں ملـککو میں سے مٹا دیا آپہے۔
کیوںمجھے پھنسانا ہتے چا “ہیں؟ ساؤلتب10 حیاتکیرب”کہا،نے کی آپقَسم، کو یہ کرنے کے لئے سزا
نہیں ملے “گی۔ عورت11 نے پوچھا، مَیں” کس کو
ساؤل“بُلاؤں؟ جوابنے دیا، سموایل” کو بُلا “دیں۔

جب12 سموایل عورت کو نظر آیا تو وہ چیخ آپ”اُٹھی، نے مجھے کیوں دھوکا دیا؟ آپ تو ساؤل “!ہیں
اُسےنےساؤل13 بتائیںمت۔ڈریں”کہا،کردےتسلی
تو سہی، کیا دیکھ رہی “ہیں؟ عورت نے جواب ایکمجھے”دیا، روح نظر آ رہی ہے جو چڑھتی چڑھتی زمین
میں نکلسے کر آ “ہے۔رہی ساؤل14 اُس”پوچھا،نے
کی شکل و صورت کیسی “ہے؟ جادوگرنی نے چوغے”کہا، میں لپٹا ہوا بوڑھا آدمی “ہے۔
یہ سن کر ساؤل نے جان لیا کہ سموایل ہی ہے۔

وہ منہ کے بل زمین پر جھک گیا۔ سموایل15 بولا، تُو”
مجھےنے پاتال سے بُلوا کر مضطربکیوں کر دیا “ہے؟
ساؤل نے جواب دیا، مَیں” بڑی مصیبت میں ہوں۔
فلستی مجھ سے لڑ رہے ہیں، اور الله نے ترکمجھے کر
دیا نہہے۔ نبیوںوہ ہدایتمجھےمعرفتکی دیتا نہہے،
خواب کے یعے۔ ذر اِس لئے مَیں آپنے کو بُلوایا ہے
آپتاکہ مجھے بتائیں کہ مَیں کیا “کروں۔

لیکن16 سموایل نے تجھےہیخودرب”کہا، چھوڑ
کر تیرا دشمن بن گیا ہے تو پھر مجھ سے یافت در کرنے
کا کیا فائدہ ہے؟ رب17 اِس تیرےوقت ساتھ وہ کچھ
کر رہا پیشکیجسہے گوئی اُس معرفتمیرینے
کی تھی۔ اُس نے تیرے ہاتھ سے بادشاہی چھین کر
کسی اَور یعنی داؤد کو دے دی ہے۔ جب18 رب
نے تجھے عمالیقیوں پر اُس کا سخت غضب نازل کرنے
کا حکم دیا تھا تو تُو نے اُس کی نہ سنی۔ اب تجھے اِس
کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ رب19 تجھے اسرائیل سمیت
فلستیوں کے حوالے دےکر گا۔ کل ہی تُو تیرےاور
بیٹے میرےیہاں پاس پہنچیں ربگے۔ تیری پوری فوج
بھی فلستیوں قبضےکے میں دےکر “گا۔

سنیہ20 سختساؤلکر گیا،گھبرا اور وہ گر زمینکر
پر دراز ہو گیا۔ جسم کی پوری طاقت ختم ہو گئی تھی،
کیونکہ اُس نے پچھلے پورے دن اور رات روزہ رکھا
تھا۔

جب21 جادوگرنی نے ساؤل پاسکے جا کر دیکھا
اُسکہ کے کھڑےرونگٹے ہو ہیںگئے تو اُس نے مَیںجناب،”کہا، آپنے کا مانحکم کر اپنی خطرےجان
دی۔ڈالمیں اب22 بھیمیریذرا اجازتمجھےسنیں۔
دیں آپمَیںکہ کچھکو کھلاؤںکھانا تقویتآپتاکہ
پا کر واپس جا “سکیں۔ 23 لیکن ساؤل نے انکار کیا،
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مَیں” کچھ نہیں کھاؤں “گا۔ تب اُس کے آدمیوں نے
عورت کے ساتھ مل کر اُسے بہت سمجھایا، اور آخرکار
اُس نے اُن کی سنی۔ وہ زمین سے اُٹھ کر چارپائی پر بیٹھ
گیا۔ جادوگرنی24 پاسکے موٹا تازہ بچھڑا تھا۔ اُسے اُس
جلدینے سے ذبح کروا کر تیار کیا۔ اُس کچھنے آٹا بھی
لے کر اورگوندھا اُس بنائی۔روٹیبےخمیریسے پھر25
اُس نے کھانا ساؤل اور اُس کے ملازموں کے منے سا
رکھ دیا، اور اُنہوں نے کھایا۔ پھر وہ اُسی رات دوبارہ
روانہ ہو گئے۔

29
فلستی داؤد کرتےہیںشکپر

1 فلستیوں نے اپنی فوجوں کو افیق کے پاس جمع
کیا، اسرائیلیوںجبکہ کی یزرعیللشکرگاہ کےچشمےکے
پاس تھی۔ فلستی2 جنگسردار کے لئے نکلنے لـگے۔ اُن
کے پیچھے َسو َسو اور ہزار ہزار سپاہیوں کے گروہ ہو
لئے۔ آخر میں داؤد اور اُس کے آدمی بھی اَکیس کے
ساتھ چلنے لـگے۔

یہ3 دیکھ کر فلستی کمانڈروں یہ”پوچھا،نے اسرائیلی
کیوں ساتھ جا رہے اَکیس“ہیں؟ جوابنے دیا، یہ”
داؤد ہے، جو پہلے اسرائیلی بادشاہ ساؤل کا فوجی افسر
تھا اور اب کافی دیر میرےسے ساتھ جبہے۔ سے وہ
ساؤل کو چھوڑ پاسمیرےکر آیا ہے مَیں نے اُس میں
عیب نہیں “دیکھا۔

لیکن4 فلستی کمانڈر غصے سے بولے، اُسے” اُس شہر
واپس بھیج دیں آپجو نے اُس کے لئے مقرر کیا !ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارےوہ ساتھ نکل اچانککر ہم
پر ہی حملہ کر دے۔ کیا مالـکاپنے صلحسے کرانے کا
کوئی بہتر یقہ طر کہہے وہ مالـکاپنے ہمارےکو کٹے
پیشسرہوئے کرے؟ 5 کیا یہ وہی کےجسنہیںداؤد
بارے میں اسرائیلی ناچتے ہوئے گاتے تھے، ساؤل’ نے
ہلاکہزار کئے جبکہ داؤد دسنے “؟‘ہزار

6 اَکیسچنانچہ نے داؤد کو بُلا کر کہا، رب” کی
حیات کی دیانتآپقَسم، دار ہیں، اور خواہشمیری
تھی کہ آپ اسرائیل سے لڑنے کے لئے میرے ساتھ
نکلیں، کیونکہ جب آپسے میری خدمت کرنے لـگے
ہیں مَیں آپنے میں عیب نہیں دیکھا۔ لیکن افسوس،
آپ سرداروں کو پسند نہیں ہیں۔ 7 اِس لئے مہربانی کر

کے سلامتی لوٹسے جائیں اور کچھ نہ کریں اُنہیںجو بُرا
“لـگے۔

8 داؤد نے پوچھا، مجھ” سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کیا
آپ نے اُس دن سے مجھ میں نقص پایا ہے جب سے
آپمَیں کرنےخدمتکی لگا مَیںہوں؟ مالـکاپنے اور
بادشاہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لئے کیوں نہیں نکل
“سکتا؟

اَکیس9 جوابنے دیا، نزدیکمیرے” تو آپ الله
لیکنہیں۔اچھےجیسےفرشتےکے فلستی باتاِسکمانڈر
پر بضد ہیں آپکہ اسرائیل سے لڑنے کے لئے ہمارے
ساتھ نہ نکلیں۔ سویرےصبحکلچنانچہ10 اُٹھ کر اپنے
آدمیوں ساتھکے روانہ ہو دنجبجانا۔ چڑھے تو دیر نہ
کرنا بلـکہ جلدی سے اپنے گھر چلے “جانا۔

11 داؤد اور اُس کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے
دن سویرےصبحوہ اُٹھ کر ملـکفلستی واپسمیں چلے
گئے جبکہ فلستی یزرعیل کے لئے روانہ ہوئے۔

30
ِصقلاج کی تباہی اور داؤد کا بدلہ

تیسرے1 دن جب داؤد ِصقلاج پہنچا تو دیکھا کہ
شہر کا ستیاناس ہو گیا ہے۔ اُن کی غیرموجودگی میں
عمالیقیوں میںنجبدشِتنے آ ِصقلاجکر پر بھی حملہ کیا
تھا۔ شہر کو جلا کر 2 وہ تمام باشندوں کو چھوٹوں سے
لے کر بڑوں تک اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لیکن کوئی
ہلاک نہیں ہوا تھا بلـکہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے گئے
تھے۔ 3 جبچنانچہ داؤد اور اُس کے آدمی واپس آئے
تو دیکھا کہ شہر بھسم ہو گیا ہے اور تمام بال بچے چھن
گئے ہیں۔ 4 پھوٹپھوٹوہ کر رونے لـگے، اِتنے روئے
کہ آخرکار رونے سکتکی ہی نہ رہی۔ داؤد5 کی دو
یوں بیو اخی نوعم یزرعیلی اور کرملیجیلابی بھیکو اسیر
کر لیا گیا تھا۔

6 داؤد کی جان بڑے خطرے میں آ گئی، کیونکہ
اُس کے مرد غم کے مارے آپس میں اُسے سنگسار
باتیںکیکرنے لـگے۔کرنے بیٹیوںبیٹےکیونکہ چھنکے
جانے کے باعث سب سخت رنجیدہ تھے۔ لیکن داؤد
نے رب اپنے خدا میں پناہ لے کر تقویت پائی۔ 7 اُس
نے ابیاتر بن اخی ـِک مَل کو حکم دیا، قرعہ” لنے ڈا کے
لئے امام بالاپوشکا لے بالاپوشامامجب“آئیں۔ لے
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آیا 8 تو داؤد نے رب سے یافت در کیا، کیا” مَیں لٹیروں
کا تعاقب کروں؟ کیا مَیں اُن کو جا لوں “گا؟ رب نے
جواب دیا، اُن” تعاقبکا !کر تُو صرفنہ اُنہیں جا لے
گا بلـکہ اپنے لوگوں کو بچا بھی لے “گا۔ تب9-10 داؤد
مردوں600اپنے ساتھکے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ بسور
ندی پاسکے پہنچ گئے۔ 200 افراد اِتنے نڈھال ہو گئے
تھے کہ وہ وہیں رُک گئے۔ باقی 400 مرد ندی کو پار
کر کے آگے بڑھے۔

11 راستے میں اُنہیں کھلے میدان میں ایک مصری
آدمی ملا اور اُسے داؤد پاسکے لا کر کچھ پانی پلایا اور
کچھ روٹی، 12 انجـیر کی ٹکی کا ٹکڑا اور کشمش کی دو
ٹکیاں تبکھلائیں۔ اُس کی جان میں جان آ گئی۔ اُسے
تین دن اور رات سے نہ کھانا، نہ پانی ملا تھا۔ 13 داؤد
نے پوچھا، تمہارا” مالـک کون ہے، اور تم کہاں کے
“ہو؟ اُس جوابنے دیا، مَیں” مصری غلام ہوں، اور
ایک عمالیقی مالـکمیرا مَیںجبہے۔ سفر دورانکے
بیمار ہو گیا تو اُس نے مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ اب مَیں
تین دن سے یہاں پڑا ہوں۔ پہلے14 ہم نے کریتیوں یعنی
فلستیوں کے جنوبی علاقے اور پھر یہوداہ کے علاقے پر
حملہ کیا خاصتھا، کر یہوداہ کے جنوبی حصے پر جہاں
کالب کی اولاد آباد ہے۔ شہر ِصقلاج کو ہم نے بھسم
کر دیا “تھا۔

داؤد15 سوالنے کیا”کیا، تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ
طرفکسلٹیرے گئے مصری“ہیں؟ جوابنے پہلے”دیا، الله کی قَسم کھا کر وعدہ کریں کہ آپ مجھے نہ
ہلاک کریں گے، نہ میرے مالـک کے حوالے کریں
گے۔ پھر مَیں آپ کو اُن کے پاس لے جاؤں “گا۔
16 چنانچہ وہ داؤد کو عمالیقی لٹیروں کے پاس لے
گیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عمالیقی اِدھر اُدھر
بکھرے ہوئے بڑا جشن منا رہے ہیں۔ وہ ہر طرف
کھانا اورکھاتے َمے پیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ
جو مال اُنہوں نے فلستیوں اور یہوداہ کے علاقے سے
لُوٹ لیا تھا بہتوہ یادہ ز تھا۔

جبسویرےصبح17 ابھی تھوڑی روشنی تھی داؤد
اُننے پر کیا۔حملہ لڑتے شامکیدناگلےلڑتے گئی۔ہو
دشمن ہار گیا اور سب ہلاکسبکے صرفہوئے۔
جوان400 بچ گئے اونٹوںجو پر سوار ہو کر فرار ہو گئے۔

18 داؤد نے سب کچھ چھڑا لیا جو عمالیقیوں نے لُوٹ
لیا تھا۔ اُس کی دو یاں بیو بھی سلامتصحیح مل گئیں۔
نہ19 بچہ نہ بزرگ، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ مال یا کوئی اَور لُوٹی
ہوئی چیز رہی جو واپسداؤد نہ لایا۔ عمالیقیوں20 کے
یاںاورگائےبَیل بکر بھیڑ داؤد بنحصہکا اُساورگئیں،
کے لوگوں نے اُنہیں اپنے یوڑوں ر کے آگے ہانکآگے
کر کہا، یہ” لُوٹے ہوئے مال میں سے داؤد کا “ہے۔حصہ

غنیمتماِل کی تقسیم
جب21 داؤد اپنے آدمیوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا

تو جو 200 آدمی نڈھال ہونے باعثکے بسور ندی سے
آگے نہ جا سکے وہ بھی اُن سے آملے۔ داؤد نے سلام
کر کے اُن کا حال پوچھا۔ لیکن22 باقی آدمیوں میں کچھ
لوگشرارتی بڑبڑانے لـگے، ہمارےیہ” ساتھ لڑنے کے
لئے آگے نہ نکلے، اِس لئے اِنہیں لُوٹے ہوئے مال کا
حصہ پانے کا حق بسنہیں۔ وہ اپنے بال بچوں کو لے
کر چلے “جائیں۔

23 لیکن داؤد نے انکار کیا۔ نہیں،” میرے بھائیو،
متایسا !کرنا اُسیہے۔سےطرفکیربکچھسبیہ
نے ہمیں محفوظ رکھ کر حملہ آور لٹیروں پر فتح بخشی۔
24 تو پھر آپہم طرحکسباتکی مانیں؟ جو پیچھے رہ
کر سامان کی حفاظت کر رہا تھا اُسے بھی اُتنا ہی ملے
گا جتنا کہ اُسے جو دشمن سے لڑنے گیا تھا۔ ہم سبیہ
کچھ برابر برابر تقسیم کریں “گے۔

25 اُس وقت سے یہ اصول بن گیا۔ داؤد نے اِسے
اسرائیلی قانون کا حصہ بنا دیا جو آج تک جاری ہے۔
واپسِصقلاج26 پہنچنے پر داؤد نے لُوٹے ہوئے مال کا
ایک حصہ یہوداہ بزرگوںکے پاسکے بھیج دیا جو اُس
دوستکے تھے۔ ساتھ ساتھ اُس نے پیغام بھیجا، آپ”
کے لئے یہ ربتحفہ کے دشمنوں لُوٹسے لیا گیا “ہے۔
یہ27 اُستحفے ذیلنے بھیجمیںشہروںکے بیت:دیئے
ایل، رامات نجب، یتیر، 28 عروعیر، ِسفموت، اِستموع،
29-31 رکل، حُرمہ، عتاکبورعسان، اور حبرون۔ اِس
کے علاوہ اُس نے تحفے یرحمئیلیوں، قینیوں اور باقی تماماُن شہروں بھیجکو دیئے میںجن وہ کبھی ٹھہرا تھا۔
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31
ساؤل اور اُس بیٹوںکے کا انجام

1 اِتنے میں فلستیوں اور اسرائیلیوں جنگدرمیانکے
چھڑ گئی تھی۔ لڑتے لڑتے اسرائیلی فرار ہونے لـگے،
لیکن بہت لوگسے ِجلبوعہ کے پہاڑی سلسلے پر شہید
ہو گئے۔

2 پھر فلستی ساؤل اور اُس کے بیٹوں یونتن، ابی نداب
اور ملـکی شوع پاسکے جا پہنچے۔ تینوں ہلاکبیٹے ہو
گئے 3 جبکہ لڑائی ساؤل کے ارد گرد عروج تک پہنچ
گئی۔ پھر وہ تیراندازوں کا نشانہ بن کر بُری طرح زخمی
ہو گیا۔ 4 اُس نے اپنے سلاح بردار کو حکم دیا، اپنی”
تلوار میان سے کھینچ کر مجھے مار ڈال، ورنہ یہ نامختون
مجھے چھید کریںبےعزتکر لیکن“گے۔ سلاح بردار
نے انکار کیا، کیونکہ بہتوہ ڈرا ہوا تھا۔ آخر میں ساؤل
اپنی تلوار لے کر خود اُس پر گر گیا۔

سلاحجب5 بردار نے دیکھا کہ مالـکمیرا مر گیا
ہے تو وہ بھی اپنی تلوار پر گر کر مر گیا۔ یوں6 اُس دن
ساؤل، اُس تینکے بیٹے، اُس سلاحکا بردار اور اُس کے
تمام ہلاکآدمی ہو گئے۔

جب7 میداِن یزرعیل کے پار اور یائے در یردن کے
پار ہنے ر والے اسرائیلیوں کو خبر ملی کہ اسرائیلی فوج
بھاگ گئی اور ساؤل اپنے بیٹوں سمیت مارا گیا ہے تو
وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور فلستی
چھوڑے ہوئے شہروں پر قبضہ کر کے اُن میں بسنے
لـگے۔

8 اگلے دن فلستی لاشوں کو لُوٹنے کے لئے دوبارہ
میداِن جنگ میں آ گئے۔ جب اُنہیں ِجلبوعہ کے پہاڑی
سلسلے پر ساؤل اور اُس کے تینوں بیٹے مُردہ ملے 9 تو
اُنہوں نے ساؤل کا سر کاٹ کر اُس کا زرہ بکتر اُتار
لیا اور قاصدوں کو ملـکپورےاپنے میں بھیج کر اپنے
بُتوں کے مندر میں اور اپنی قوم کو فتح کی اطلاع دی۔
ساؤل10 زرہکا اُنہوںبکتر دیویعستاراتنے مندرکے
میں محفوظ کر لیا اور اُس کی لاش کو بیت شان کی
فصیل سے لٹکا دیا۔

یبیسجب11 ِجلعاد کے باشندوں کو خبر ملی کہ
فلستیوں نے ساؤل کی لاش کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے

12 تو شہر تمامکے لڑنے قابلکے بیتآدمی شان کے لئے
روانہ ہوئے۔ پوری رات چلتے ہوئے وہ شہر کے پاس
پہنچ ساؤلگئے۔ اور اُس بیٹوںکے لاشوںکی فصیلکو
سے اُتار کر وہ یبیساُنہیں کو لے گئے۔ وہاں اُنہوں نے
لاشوں کو بھسم کر دیا 13 اور بچی ہوئی ہڈیوں کو شہر
میں جھاؤ درختکے کے سائے میں دفنایا۔ اُنہوں نے
روزہ رکھ پورےکر تکہفتے اُن کا ماتم کیا۔
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سموئیل-۲
داؤد کو ساؤل اور یونتن موتکی کی خبر ملتی ہے

عمالیقیوںداؤدجب1 واپسسےدینےشکستکو آیا
تو ساؤل بادشاہ مر چکا تھا۔ وہ ابھی دو ہی دن ِصقلاج
میں ٹھہرا تھا 2 کہ ایک آدمی ساؤل کی لشکرگاہ سے
پہنچا۔ دُکھ کے اظہار کے لئے اُس نے اپنے کپڑوں کو
پھاڑ کر اپنے سر تھی۔رکھیڈالخاکپر داؤد پاسکے
آ کر بڑےوہ احترام اُسساتھکے منےکے گیا۔جھکسا
3 داؤد نے پوچھا، آپ” کہاں سے آئے “ہیں؟ آدمی
جوابنے دیا، مَیں” بال بال بچ کر اسرائیلی لشکرگاہ سے
آیا “ہوں۔ 4 داؤد نے پوچھا، بتائیں،” حالات کیسے
“ہیں؟ اُس نے بتایا، ہمارے” بہت سے آدمی میداِن
جنگ میں کام آئے۔ باقی بھاگ گئے ہیں۔ ساؤل اور
اُس کا بیٹا یونتن ہلاکبھی ہو گئے “ہیں۔

5 داؤد نے سوال کیا، آپ” کو کیسے معلوم ہوا کہ
ساؤل اور یونتن مر گئے “ہیں؟ جوان6 جوابنے اتفاق”دیا، مَیںسے ِجلبوعہ پہاڑیکے سلسلے پر سے گزر رہا
تھا۔ وہاں مجھے ساؤل نظر آیا۔ وہ نیزے کا سہارا لے
کر کھڑا تھا۔ دشمن کے رتھ اور ًگھڑسوار تقریبا اُسے
پکڑنے اُسکہ7تھےوالےہی نے مُڑ مجھےکر دیکھا اور
پاساپنے بُلایا۔ مَیں نے کہا، جی،’ مَیں حاضر ‘ہوں۔
8 اُس نے پوچھا، تم’ کون ‘ہو؟ مَیں نے جواب مَیں’دیا، عمالیقی ‘ہوں۔ 9 پھر اُس مجھےنے حکم دیا، آؤ’ اور
مجھے مار !ڈالو کیونکہ مَیںگو زندہ میریہوں نکلجان
رہی ‘ہے۔ چنانچہ10 مَیں نے اُسے مار دیا، کیونکہ مَیں
جانتا تھا کہ بچنے نہیںامکانکوئیکا تھا۔رہا پھر مَیں اُس
تاجکا اور بازوبند لے کر مالـکاپنے پاسکے یہاں لے
آیا “ہوں۔

11 یہ سب کچھ سن کر داؤد اور اُس کے تمام لوگوں
نے غم مارےکے کپڑےاپنے پھاڑ لئے۔ 12 تکشام
اُنہوں رونے رو کر اور روزہ رکھ کر اُسساؤل، کے بیٹے
یونتن اور رب کے اُن باقی لوگوں کا ماتم کیا مارےجو
گئے تھے۔

13 داؤد نے اُس جوان سے جو اُن موتکی کی خبر
لایا تھا پوچھا، آپ” کہاں کے “ہیں؟ اُس جوابنے
دیا، مَیں” عمالیقی ہوں جو اجنبی کے طور پر آپ کے
ملـک میں رہتا “ہوں۔ داؤد14 آپ”بولا، کےربنے
مسح کئے ہوئے بادشاہ قتلکو کیسےجرأتکیکرنے
“کی؟ اُس15 نے اپنے کسی جوان کو بُلا کر حکم دیا،
اِسے” مار “!ڈالو اُسی وقت جوان نے عمالیقی کو مار
ڈالا۔ 16 داؤد نے کہا، آپ” نے اپنے آپ کو خود
مجرم ٹھہرایا ہے، آپکیونکہ نے اپنے منہ سے اقرار کیا
ہے مَیںکہ ربنے مسحکے کئے ہوئے بادشاہ کو مار
دیا “ہے۔

ساؤل اور یونتن پر ماتم گیتکا
17 پھر داؤد ساؤلنے اور یونتن پر ماتم گایا۔گیتکا

18 اُس نے ہدایت دی کہ یہوداہ کے باشندےتمام یہ
گیت یاد کریں۔ گیت کا نام کمان’ کا ‘گیت ہے یاشر’اور ‘کتابکی میں درج گیتہے۔ یہ ہے،

اےہائے،”19 !اسرائیل تیری شان تیریشوکتو
بلندیوں پر ماری گئی ہے۔ تیرےہائے، کسسورمے
طرح گر گئے !ہیں

جات20 میں جا کر یہ خبر مت سنانا۔ اسقلون کی
گلیوں میں اِس کا اعلان مت کرنا، ورنہ فلستیوں کی
بیٹیاں خوشی منائیں گی، نامختونوں کی بیٹیاں فتح کے
نعرے لگائیں گی۔

اے21 ِجلبوعہ کے پہاڑیاے!پہاڑو !ڈھلانو آئندہ
تم پر اوسنہ پڑے، بارشنہ برسے۔ کیسورماؤںکیونکہ
ناپاکڈھال ہو گئی ابہے۔ ساؤلسے کی ڈھال تیل
مَل کر استعمال نہیں کی جائے گی۔

یونتن22 زبردستکمانکی تھی، ساؤل کی تلوار کبھی
خالی ہاتھ نہ لوٹی۔ اُن ہتھیاروںکے سے ہمیشہ دشمن کا
خون ٹپکتا رہا، وہ سورماؤں کی چربی سے چمکتے رہے۔

ساؤل23 اور یونتن پیارےکتنے اور مہربان !تھے جیتے
قریبکےدوسرےایکوہجی بھیموتاباوررہے،
الـگاُنہیں نہ کر سکی۔ عقابوہ سے تیز اور ببر شیر سے
طاقت ور تھے۔

اے24 اسرائیل کی !خواتین ساؤل کے لئے آنسو
بہائیں۔ اُسیکیونکہ آپنے رنگقرمزیکو شاندارکے
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کپڑوں سے ملبّس کیا، اُسی نے آپ کو سونے کے
یورات ز سے آراستہ کیا۔

25 ہمارےہائے، سورمے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے
ہیں۔ ہائے اے اسرائیل، یونتن مُردہ حالت میں تیری
بلندیوں پر پڑا ہے۔

میرےیونتناے26 بھائی، میںبارےتیرےمَیں کتنا
دُکھی ہوں۔ تُو مجھے کتنا عزیز تھا۔ تیری مجھ محبتسے
انوکھی تھی، وہ عورتوں محبتکی بھیسے انوکھی تھی۔

ہائے،27 ہمارے!ہائے طرحکسسورمے گر کر
شہید ہو گئے جنگہیں۔ کے ہتھیار تباہ ہو گئے “ہیں۔

2
داؤد یہوداہ کا بادشاہ بن جاتا ہے

1 اِس کے بعد داؤد نے رب سے یافت در کیا، کیا”
مَیں یہوداہ کے کسی شہر میں واپس چلا “جاؤں؟ رب
نے جواب دیا، ہاں،” واپس “جا۔ داؤد نے سوال
کیا، کسمَیں” شہر میں “جاؤں؟ رب جوابنے حبرون”دیا، “میں۔ 2 چنانچہ داؤد اپنی دو یوں بیو اخی نوعم
یزرعیلی نابالاور کی بیوہ کرملیجیلابی حبرونساتھکے
میں جا بسا۔

3 داؤد نے اپنے آدمیوں کو بھی اُن کے خاندانوں
سمیت حبرون اور گرد و نواح کی آبادیوں میں منتقل کر
دیا۔ ایک4 دن یہوداہ کے آدمی حبرون میں آئے اور
داؤد مسحکو کر کے اپنا بادشاہ بنا لیا۔
جب داؤد کو خبر مل گئی کہ یبیس ِجلعاد کے

مردوں ساؤلنے کو دفنا دیا ہے تو5 اُس اُنہیںنے پیغام
بھیجا، آپرب” کو اِس کے لئے برکت دے آپکہ
نے مالـکاپنے ساؤل دفنکو کر اُسکے پر مہربانی کی
ہے۔ جواب6 آپربمیں پر اپنی مہربانی اور وفاداری
کا اظہار کرے۔ مَیں بھی اِس نیک عمل کا اجر دوں
اورمضبوطاب7گا۔ آپہوں۔دلیر کا ساؤلآقا فوتتو
ہوا ہے، لیکن یہوداہ کے قبیلے نے مجھے اُس کی جگہ
چن لیا “ہے۔

اِشبوست اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے
8 اِتنے میں ساؤل کی فوج کے کمانڈر ابنیر بن نیر نے

ساؤل کے بیٹے اِشبوست کو محنائم شہر میں لے جا کر
9 بادشاہ مقرر کر دیا۔ ِجلعاد، یزرعیل، آشر، افرائیم، بن
یمین اور اسرائیلتمام اُس رہے۔میںقبضےکے صرف10

یہوداہ کا قبیلہ داؤد کے ساتھ رہا۔ اِشبوست 40 سال
کی عمر میں بادشاہ بنا، اور اُس حکومتکی سالدو قائم
رہی۔ 11 داؤد حبرون میں یہوداہ پر ساڑھے سات سال
حکومت کرتا رہا۔

اسرائیل اور یہوداہ جنگدرمیانکے
دنایک12 اِشبوستابنیر بن ساؤل ملازموںکے کے

ساتھ محنائم سے نکل کر ِجبعون آیا۔ 13 یہ دیکھ کر داؤد
کی یوآبفوج بن یاہ ضرو کی راہنمائی میں اُن سے لڑنے
کے لئے نکلی۔ دونوں فوجوں کی ملاقات ِجبعون کے
تالاب پر ہوئی۔ ابنیر کی تالابفوج کی طرفاُرلی رُک
گئی اور یوآب کی فوج پرلی طرف۔ 14 ابنیر نے یوآب
سے کہا، ہمارےآؤ،” چند ہمارےجوان منے ایکسا
دوسرے کا مقابلہ “کریں۔ یوآب بولا، ٹھیک” “ہے۔
چنانچہ15 فوجہر مقابلےکرچنکوجوانوںبارہنے کے
لئے پیش کیا۔ اِشبوست اور بن یمین کے قبیلے کے بارہ
جوان داؤد کے بارہ جوانوں کے مقابلے کھڑےمیں ہو
گئے۔ مقابلہجب16 شروع ہوا تو ایکہر ایکنے ہاتھ
سے مخالفاپنے کے بالوں کو پکڑ دوسرےکر ہاتھ سے
اپنی تلوار اُس پیٹکے گھونپمیں سبدی۔ سبکے
ایک ساتھ مر گئے۔ بعد میں ِجبعون کی اِس جگہ کا نام
ِخلقت ہضوریم پڑ گیا۔

17 پھر دونوں فوجوں کے درمیان نہایت سخت لڑائی
چھڑ گئی۔ لڑتے لڑتے ابنیر اور اُس کے مرد ہار گئے۔
یوآب18 کے دو بھائی ابی شے اور عساہیل بھی لڑائی
میں حصہ لے رہے تھے۔ عساہیل غزال کی طرح تیز
دوڑ سکتا تھا۔ شکستابنیرجب19 کھا کر بھاگنے لگا تو
عساہیل سیدھا اُس کے پیچھے پڑ گیا اور نہ دائیں، نہ بائیں
طرف ہٹا۔ 20 ابنیر نے پیچھے دیکھ کر پوچھا، کیا” آپ
ہی ہیں، اُس“عساہیل؟ جوابنے مَیںجی،”دیا، ہی
“ہوں۔ 21 ابنیر بولا، دائیں” یا ہٹطرفبائیں کسیکر
اَور کو !پکڑیں جوانوں میں کسیسے سے لڑ کر اُس کے
ہتھیار اور زرہ بکتر “اُتاریں۔
لیکن عساہیل اُس کا تعاقب کرنے سے باز نہ آیا۔

22 ابنیر نے اُسے آگاہ کیا، خبردار۔” میرے پیچھے سے
ہٹ جائیں، آپورنہ کو مار دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔
آپپھر یوآببھائیکے “گا؟دکھاؤںمنہطرحکسکو
توبھی23 عساہیل نے پیچھا نہ چھوڑا۔ یہ دیکھ کر ابنیر
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نے اپنے نیزے کا دستہ اِتنے زور سے اُس کے پیٹ
میں گھونپ دیا کہ اُس کا سرا طرفدوسری نکل گیا۔
عساہیل وہیں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ جس نے بھی
وہاں سے گزر کر یہ دیکھا وہ وہیں رُک گیا۔

24 لیکن یوآب اور ابی شے ابنیر کا تعاقب کرتے
جبرہے۔ غروبسورج ہونے لگا تو ایکوہ پہاڑی
کے پاس پہنچ گئے جس کا نام امّہ تھا۔ یہ جیاح کے
مقابل اُس راستے پاسکے ہے جو مسافر ِجبعونکو سے
یگستان ر میں پہنچاتا ہے۔ بن25 یمین قبیلےکے لوگکے
پہاڑیوہاں پر ابنیر پیچھےکے جمع ہو کر دوبارہ لڑنے کے
لئے تیار ہو گئے۔ 26 ابنیر یوآبنے کو آواز دی، کیا” یہ
ضروری دوسرےایکتکہمیشہہمکہہے موتکو
گھاٹکے اُتارتے جائیں؟ آپکیا سمجھکو نہیں آئی کہ
ایسی تلخیصرفحرکتیں پیدا کرتی کبآپہیں؟ اپنے
مردوں کو حکم دیں گے کہ وہ اپنے اسرائیلی بھائیوں کا
تعاقب کرنے سے باز “آئیں؟

یوآب27 جوابنے دیا، رب” حیاتکی کی قَسم،
آپاگر لڑنے کا نہحکم دیتے ہیصبحآجلوگمیرےتو
اپنے بھائیوں تعاقبکا کرنے سے باز آ “جاتے۔ اُس28
نے نرسنگا بجا دیا، اور اُس کے آدمی رُک کر دوسروں
تعاقبکا کرنے سے باز آئے۔ یوں لڑائی ختم ہو گئی۔

اُس29 راتپوری کے دوران ابنیر اور اُس کے آدمی
چلتے گئے۔ یائے یردندر وادیکی میں گزرسے اُنہوںکر
نے یا در کو پار کیا اور پھر گہری گھاٹی میں سے ہو کر
محنائم پہنچ گئے۔

یوآب30 بھی ابنیر اور اُس کے لوگوں کو چھوڑ کر
واپس چلا گیا۔ جب اُس نے اپنے آدمیوں کو جمع کر
کے گنا تو معلوم ہوا عساہیلکہ کے علاوہ داؤد 19کے
مارےآدمی گئے ہیں۔ 31 اِس کے مقابلے میں ابنیر کے
360 آدمی ہلاک ہوئے تھے۔ سب بن یمین کے قبیلے
تھے۔کے یوآب32 اور اُس ساتھیوںکے کیعساہیلنے
لاش اُٹھا کر بیتاُسے لحم میں اُس باپکے کی قبر میں
دفن کیا۔ راتاُسیپھر اپنا رکھجاریسفر کر وہ پَو پھٹتے
وقت حبرون پہنچ گئے۔

3
1 ساؤل کے بیٹے اِشبوست اور داؤد کے درمیان یہ

جنگ بڑی دیر تک جاری رہی۔ لیکن آہستہ آہستہ
داؤد زور پکڑتا گیا جبکہ اِشبوست کی طاقت کم ہوتی
گئی۔

داؤد کا خاندان حبرون میں
2 حبرون میں داؤد کے بعض بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے

کا نام امنون تھا۔ اُس کی ماں اخی نوعم یزرعیلی تھی۔
3 کِلیابپھر پیدا نابالماںکیجسہوا کی بیوہ ابی جیل
تھی۔کرملی تیسرا بیٹا ابی ماںکیاُستھا۔سلوم تھیمعکہ
جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی تھی۔ چوتھے4 کا نام
ادونیاہ تھا۔ اُس کی حجیتماں تھی۔ پانچواں بیٹا صفطیاہ
تھا۔ اُس کی ماں ابی طال تھی۔ 5 چھٹے کا نام اِترعام تھا۔
اُس ماںکی ِعجلہ تھی۔ یہ چھ بیٹے میںحبرون پیدا ہوئے۔

ابنیر اِشبوست سے جھگڑتا ہے
جتنی6 اِشبوستتکدیر اور داؤد جنگدرمیانکے

رہی، اُتنی دیر تک ابنیر ساؤل کے گھرانے کا رہا۔وفادار
7 لیکن ایک دن اِشبوست ابنیر سے ناراض ہوا،

کیونکہ وہ ساؤل مرحوم ایککی داشتہ سے ہم بستر ہو
گیا عورتتھا۔ کا نام بنترِصفہ ایّاہ تھا۔ اِشبوست نے
شکایت کی، آپ” میرےنے باپ کی داشتہ سے ایسا
سلوک کیوں “کیا؟ 8 ابنیر بڑے غصے میں آ کر کیا”گرجا، مَیں یہوداہ کا *کُتا ہوں کہ آپ مجھے ایسا یہ رو
دکھاتے ہیں؟ آج تک مَیں آپ کے باپ کے گھرانے
اور اُس کے رشتے داروں اور دوستوں کے لئے لڑتا رہا
ہوں۔ میری ہی وجہ سے آپ اب تک داؤد کے ہاتھ
سے بچے رہے ہیں۔ کیا یہ اِس کا معاوضہ ہے؟ ایککیا
ایسی عورت کے سبب سے آپ مجھے مجرم ٹھہرا رہے
ہیں؟ 9-10 الله سختمجھے دےسزا اباگر سے ممکنہر
کوشش نہ کروں کہ پورےداؤد اسرائیل اور یہوداہ پر
بادشاہ بن جائے، شمال میں دان سے لے جنوبکر میں
بیرسبع تک۔ آخر رب نے خود قَسم کھا کر داؤد سے
وعدہ کیا ہے کہ مَیں بادشاہی ساؤل کے گھرانے سے
چھین کر تجھے دوں “گا۔

11 یہ سن کر اِشبوست ابنیر سے اِتنا ڈر گیا کہ مزید
کچھ کہنے جرأتکی جاتی رہی۔

* 3:8 :کُتا لفظی :ترجمہ ُکتے کا سر
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ابنیر کے داؤد مذاکراتسے
12 ابنیر نے داؤد کو پیغام بھیجا، ملـک” کس کا

میرےہے؟ ساتھ معاہدہ کر لیں تو پورےمَیں اسرائیل
آپکو ساتھکے ملا دوں “گا۔

13 داؤد نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، مَیں آپ کے
ساتھ معاہدہ کرتا ہوں۔ لیکن ایک ہی شرط پر، آپ
ساؤل کی بیٹی میکل کو بیویمیریجو میرےہے گھر
پہنچائیں، ورنہ آپمَیں نہیںسے ملوں “گا۔ داؤد14 نے
اِشبوست پاسکے بھی قاصد بھیج کر تقاضا کیا، مجھے”
میری بیوی جسمیکل سے شادی کرنے کے لئے مَیں
نے َسو فلستیوں کو مارا واپس کر “دیں۔ اِشبوست15
مان گیا۔ اُس نے حکم دیا میکلکہ اُسکو کے موجودہ
شوہر فلطی ایل بن لَیس سے لے کر داؤد کو بھیجا
جائے۔ لیکن16 فلطی ایل اُسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔
وہ روتے روتے بحوریم تک اپنی بیوی کے پیچھے چلتا
رہا۔ تب ابنیر نے اُس سے کہا، اب” واپس!جاؤ چلے
تب“!جاؤ واپسوہ چلا۔

17 ابنیر نے اسرائیل کے بزرگوں سے بھی بات آپ”کی، تو کافی دیر سے ہتے چا ہیں کہ آپداؤد کا بادشاہ
بن جائے۔ قدماب18 اُٹھانے وقتکا آ گیا !ہے کیونکہ
رب نے داؤد سے وعدہ کیا ہے، اپنے’ خادم داؤد سے
اپنیمَیں اسرائیلقوم فلستیوںکو اور باقی دشمنوںتمام کے
ہاتھ سے بچاؤں “۔‘گا 19 باتیہی ابنیر نے بن یمین کے
بزرگوں پاسکے جا کر بھی کی۔ اِس کے بعد وہ حبرون
میں داؤد پاسکے آیا تاکہ اُس کے منے اسرائیلسا اور بن
یمین بزرگوںکے کا پیشفیصلہ کرے۔

بیس20 آدمی ابنیر کے ساتھ حبرون پہنچ گئے۔ اُن کا
استقبال کر کے داؤد نے ضیافت کی۔ 21 پھر ابنیر نے
داؤد سے اجازتمجھےاب”کہا، دیں۔ مَیں اپنے آقا اور
بادشاہ کے لئے تمام اسرائیل کو جمع کر لوں گا تاکہ وہ
آپ باندھعہدساتھکے آپکر کو اپنا بادشاہ بنا لیں۔ پھر
آپ ملـکپورےاُس پر حکومت کریں طرحجسگے
آپ کا دل چاہتا “ہے۔ پھر داؤد نے ابنیر کو سلامتی
رُخصتسے کر دیا۔

ابنیر کو قتل کیا جاتا ہے
تھوڑی22 دیر کے بعد یوآب داؤد کے آدمیوں کے

ساتھ کسی لڑائی واپسسے آیا۔ اُن بہتپاسکے سا لُوٹا

ہوا مال تھا۔ لیکن ابنیر حبرون میں داؤد پاسکے نہیں
تھا، کیونکہ داؤد نے اُسے سلامتی رُخصتسے کر دیا
تھا۔ یوآبجب23 اپنے آدمیوں ساتھکے شہر میں داخل
ہوا تو اُسے دیاطلاع ابنیر”گئی، بن نیر بادشاہ پاسکے
تھا، اور بادشاہ نے اُسے سلامتی سے رُخصت کر دیا
“ہے۔ ًیوآب24 فورا بادشاہ پاسکے گیا اور بولا، آپ”
نے یہ کیا کِیا جبہے؟ ابنیر آپ پاسکے آیا تو آپ نے
اُسے کیوں سلامتی رُخصتسے ابکیا؟ اُسے پکڑنے کا
موقع جاتا رہا ہے۔ آپ25 تو اُسے جانتے حقیقتہیں۔
میں وہ اِس لئے آیا کہ آپ کو منوا کر آپ کے آنے
جانے اور باقی کاموں بارےکے میں معلومات حاصل
“کرے۔

یوآب26 نے دربار نکلسے کر قاصدوں کو ابنیر کے
پیچھے بھیج دیا۔ وہ ابھی سفر کرتے کرتے سیرہ کے
حوض پر سے گزر رہا تھا کہ قاصد اُس پاسکے پہنچ
گئے۔ اُن کی دعوت پر وہ اُن کے واپسساتھ گیا۔ لیکن
بادشاہ کو اِس کا علم نہ تھا۔ جب27 ابنیر دوبارہ حبرون
داخلمیں ہونے لگا یوآبتو شہر دروازےکے میں اُس
استقبالکا کر اُسوہجیسےگیالےطرفایکاُسےکے
کے ساتھ کوئی باتخفیہ کرنا چاہتا ہو۔ اچانکلیکن
اُس نے اپنی تلوار کو میان کھینچسے کر ابنیر پیٹکے
دیا۔گھونپمیں یوآبطرحاِس نے اپنے بھائی عساہیل
کا بدلہ لے کر ابنیر کو مار ڈالا۔

داؤدجب28 اِسکو اطلاعکی ملی تو اُس اعلاننے
کیا، مَیں” رب کے منے سا قَسم کھاتا ہوں کہ بےقصور
ہوں۔ میرا ابنیر کی موت میں ہاتھ نہیں تھا۔ اِس ناتے
سے مجھ پر اور میری بادشاہی پر کبھی بھی الزام نہ لگایا
جائے، 29 کیونکہ یوآب اور اُس کے باپ کا گھرانا
قصوروار ربہیں۔ اُسے اور اُس باپکے کے گھرانے
مناسبکو سزا ابدے۔ سے تکابد اُس کی ہر نسل
میں کوئی نہ کوئی ہو جسے ایسے لـگزخم جائیں جو
بھر نہ پائیں، کسی کو کوڑھ لـگ جائے، کسی کو
بےساکھیوں کی مدد سے چلنا پڑے، کوئی غیرطبعی
موت مر جائے، یا کسی خوراککو کی مسلسل کمی
“رہے۔ یوآبیوں30 اور اُس بھائیکے ابی شے نے اپنے
بھائی عساہیل کا بدلہ لیا۔ اُنہوں نے ابنیر اِسکو لئے قتل
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کیا اُسکہ ِجبعونکوعساہیلنے قریبکے وقتلڑتے
موت گھاٹکے اُتار دیا تھا۔

داؤد ابنیر کا ماتم کرتا ہے
31-32 داؤد یوآبنے اور اُس کے ساتھیوں کو حکم

دیا، کپڑےاپنے” پھاڑ دو ٹاٹاور اوڑھ کر ابنیر کا ماتم
“!کرو جنازے کا بندوبست حبرون میں کیا گیا۔ داؤد
جنازےخود کے عین پیچھے چلا۔ قبر پر بادشاہ اونچی
آواز سے رو پڑا، اور باقی سب لوگ بھی رونے لـگے۔
33 پھر داؤد نے ابنیر بارےکے میں گیتماتمی گایا،

34 ہائے،” ابنیر کیوں بےدین کی طرح مارا گیا؟
تیرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ تھے، تیرے پاؤں زنجـیروں
میں جکڑے ہوئے نہ تھے۔ جس طرح کوئی شریروں
ہاتھکے میں آ کر مر جاتا طرحاُسیہے ہلاکتُو “ہوا۔
لوگتمامتب مزید روئے۔ داؤد35 جنازےنے کے

دن روزہ سبرکھا۔ منتنے کی کہ وہ کچھ کھائے،
لیکن اُس نے قَسم کھا کر کہا، الله” مجھے سخت سزا
دے اگر مَیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے روٹی
ایککا ٹکڑا بھی کھا “لوں۔ 36 بادشاہ کا یہ یہ رو لوگوں
بہتکو پسند آیا۔ ویسے بھی داؤد کا ہر عمل لوگوں کو
پسند آتا تھا۔ یوں37 تمام حاضرین بلـکہ تمام اسرائیلیوں نے
جان لیا کہ بادشاہ کا ابنیر کو قتل کرنے میں ہاتھ نہ
تھا۔ 38 داؤد نے اپنے یوں دربار سے کہا، کیا” آپ کو
نہیںسمجھ آئی اسرائیلآجکہ کا بڑا فوتسورما ہوا ہے؟
مجھے39 ابھی ابھی مسح کر کے بادشاہ بنایا گیا ہے، اِس
لئے میری اِتنی طاقت نہیں کہ یاہ ضرو کے اِن دو بیٹوں
یوآب اور ابی شے کو کنٹرول کروں۔ رب اُنہیں اُن کی
اِس حرکتشریر مناسبکی “!دےسزا

4
اِشبوست قتلکو کیا جاتا ہے

ساؤلجب1 اِشبوستبیٹےکے اطلاعکو ملی کہ ابنیر
کو حبرون میں قتل کیا گیا ہے تو وہ ہمت ہار گیا، اور
سختاسرائیلتمام اِشبوست2گیا۔گھبرا تھےآدمیدوکے
جن کے نام بعنہ یکاباور ر اِشبوستکبھیجبتھے۔
فوجیکے چھاپہ مارنے کے لئے نکلتے تو یہ دو بھائی اُن پر
مقرر تھے۔ اُن بنرِمّونباپکا یمین قبائلیکے علاقے کے
بیروتشہر کا ہنے ر والا بیروتتھا۔ بھی بن یمین میں شمار

کیا جاتا اُساگرچہ3ہے، باشندوںکے ہجرتکو کےکر
میںِجتّیم بسنا پڑا پردیسیتکآجوہجہاں سےحیثیتکی
ہتے ر ہیں۔

4 یونتن ایککا بیٹا زندہ رہ گیا تھا جس کا نام مفی
بوست تھا۔ پانچ سال کی عمر میں یزرعیل سے خبر آئی تھی
ساؤلکہ اور مارےیونتن گئے تبہیں۔ اُس کی آیا اُسے
لے کر کہیں پناہ لینے کے لئے بھاگ گئی تھی۔ لیکن
جلدی کی وجہ سے مفی بوست گر کر لنگڑا ہو گیا تھا۔
وقتاُس سے اُس کی دونوں ٹانگیں مفلوج تھیں۔

رِمّوندنایک5 بیروتی یکاببیٹےکے ر اور بعنہ دوپہر
وقتکے اِشبوست کے گھر گئے۔ گرمی عروج پر تھی،
اِس لئے اِشبوست آرام کر رہا تھا۔ 6-7 دونوں آدمی یہ
بہانہ پیش کر کے گھر کے اندرونی کمرے میں گئے
کہ ہم کچھ اناج لے جانے کے لئے آئے ہیں۔ جب
اِشبوست کے کمرے میں پہنچے تو وہ چارپائی پر لیٹا
سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اُنہوں نے اُس کے پیٹ میں
تلوار گھونپ دی اور پھر اُس کا کاٹسر کر وہاں سے
سلامتی نکلسے آئے۔
پوری رات سفر کرتے کرتے وہ یائے در یردن کی

وادی میں سے گزر کر حبرون8 پہنچ گئے۔ وہاں اُنہوں
داؤدنے اِشبوستکو سرکا دکھا کر یہ”کہا، دیکھیں،
ساؤل کے بیٹے اِشبوست کا سر۔ آپ کا دشمن ساؤل بار
آپبار کو مار دینے کوششکی کرتا لیکنرہا، ربآج
اُسنے سے اور اُس کی اولاد آپسے کا بدلہ لیا “ہے۔

داؤد قاتلوں کو سزا دیتا ہے
لیکن9 داؤد قَسمکیحیاتکیرب”دیا،جوابنے

جس نے دےفدیہ کر مجھے مصیبتہر سے بچایا ہے،
جس10 آدمی نے مجھے اُس وقت ِصقلاج میں ساؤل
موتکی کی اطلاع دی وہ بھی سمجھتا تھا کہ مَیں داؤد
کو اچھی خبر پہنچا رہا ہوں۔ لیکن مَیں نے اُسے پکڑ کر
سزائے دےموت دی۔ یہی تھا وہ اجر جو اُسے ایسی
خبر پہنچانے عوضکے !ملا اب11 تم شریر لوگوں نے
اِس سے بڑھ کر کیا۔ تم نے بےقصور آدمی کو اُس کے
اپنے گھر میں اُس کی اپنی چارپائی پر قتل کر دیا ہے۔ تو
کیا فرضمیرا نہیں کہ تم کو اِس قتل کی دےسزا کر
ملـکتمہیں میں سے مٹا “دوں؟
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داؤد12 دونوںنے مارکو دینے کا دیا۔حکم اُس کے
ملازموں نے اُنہیں مار کر اُن کے ہاتھوں اور پیروں کو
کاٹ ڈالا اور اُن کی لاشوں کو حبرون تالابکے کے
قریب کہیں لٹکا اِشبوستدیا۔ سرکے اُنہوںکو نے ابنیر
کی قبر میں دفنایا۔

5
پورےداؤد اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے

1 اُس وقت اسرائیل کے تمام قبیلے حبرون میں داؤد
پاسکے آئے اور آپہم”کہا، ہی کی قوم آپاور ہی
کے رشتے دار ہیں۔ ماضی2 میں بھی جب ساؤل بادشاہ
تھا آپتو فوجیہی مہموں اسرائیلمیں قیادتکی کرتے
بھیوعدہسےآپنےرباوررہے۔ کیا کہہے میریتُو
قوم اسرائیل کا چرواہا بن کر اُس پر حکومت کرے
“گا۔ جب3 اسرائیل کے تمام بزرگ حبرون پہنچے تو
داؤد بادشاہ نے رب کے حضور اُن کے ساتھ عہد
باندھا، اُنہوںاور مسحاُسےنے اسرائیلکےکر بادشاہکا
بنا دیا۔

4 داؤد 30 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ اُس کی
حکومت 40 سال تک جاری رہی۔ 5 پہلے ساڑھے
سالسات صرفوہ یہوداہ کا بادشاہ تھا اور اُس کا دار
الحکومت حبرون رہا۔ سال33باقی وہ یروشلم میں رہ کر
یہوداہ اور اسرائیل دونوں حکومتپر کرتا رہا۔

داؤد یروشلم پر قبضہ کرتا ہے
6 بادشاہ بننے کے بعد داؤد اپنے فوجیوں کے ساتھ

یروشلم گیا تاکہ اُس پر حملہ یبوسیتکابوہاںکرے۔
آباد تھے۔ داؤد کو دیکھ کر یبوسیوں نے اُس کا مذاق
اُڑایا، ہمارےآپ” شہر میں کبھی داخل نہیں ہو پائیں
!گے آپ کو روکنے کے لئے لنگڑےہمارے اور اندھے
کافی “ہیں۔ اُنہیں پورا یقین تھا کہ داؤد شہر میں کسی
بھی یقے طر نہیںسے آ سکے گا۔

توبھی7 داؤد نے صیون کے قلعے پر قبضہ کر لیا جو
آج کل داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ جس8 دن اُنہوں
نے شہر پر حملہ کیا اُس اعلاننے کیا، جو” بھی یبوسیوں
پر فتح پانا چاہے اُسے پانی کی سرنگ میں سے گزر کر
شہر میں پڑےگھسنا گا تاکہ اُن لنگڑوں اور اندھوں کو
مارے جن میریسے نفرتجان کرتی “ہے۔ اِس لئے

تکآج کہا جاتا ہے، لنگڑوں” اور اندھوں کو گھر میں
جانے اجازتکی “نہیں۔

9 یروشلم پر فتح پانے بعدکے قلعےداؤد میں ہنے ر لگا۔
اُس نے اُسے داؤد’ کا ‘شہر قرار دیا اور اُس کے ارد
گرد شہر کو بڑھانے لگا۔ یہ تعمیری کام ارد گرد کے
چبوتروں شروعسے ہوا اور ہوتے ہوتے پہنچتکقلعے
گیا۔

10 یوں داؤد زور پکڑتا گیا، کیونکہ رب الافواج اُس
کے ساتھ تھا۔

داؤد کی ترقی
بادشاہکےصوردنایک11 حیرام داؤدنے پاسکے

وفد بھیجا۔ بڑھئی اور راج بھی ساتھ تھے۔ اُن کے پاس
دیودار لـکڑیکی تھی، اُنہوںاور داؤدنے لئےکے محل بنا
دیا۔ یوں12 داؤد جاننے لیا ربکہ مجھےنے اسرائیل
بادشاہکا بنا بادشاہیمیریکر اپنی خاطرکیاسرائیلقوم
سرفراز دیکر ہے۔

حبرون13 سے یروشلم میں منتقل ہونے کے بعد داؤد
مزیدنے یوں بیو اور داشتاؤں نتیجےکی۔شادیسے میں
یروشلم میں اُس کے کئی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ 14 جو
بیٹے وہاں پیدا ہوئے وہ یہ :تھے سموع، سوباب، ناتن،
سلیمان، 15 اِبحار، اِلی سوع، نفج، یفیع، 16 اِلی سمع،
اِلیَدع اور اِلی فلط۔

فلستیوں پر فتح
جب17 فلستیوں کو اطلاع ملی کہ داؤد کو مسح

کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا ہے تو اُنہوں نے اپنے
فوجیوں بھیجمیںاسرائیلکو دیا تاکہ اُسے پکڑ لیکنلیں۔
داؤد کو پتا چل گیا، اور اُس ایکنے پہاڑی قلعے میں
پناہ لے لی۔

جب18 فلستی اسرائیل میں پہنچ کر وادٔی رفائیم میں
پھیل گئے 19 تو داؤد ربنے یافتسے در کیا، کیا” مَیں
فلستیوں پر حملہ کروں؟ کیا تُو مجھے اُن پر فتح بخشے “گا؟
رب نے جواب دیا، ہاں،” اُن پر حملہ !کر مَیں اُنہیں
تیرےضرور قبضے میں کر دوں “گا۔ 20 چنانچہ داؤد
اپنے فوجیوں کو لے کر بعل پراضیم گیا۔ وہاں اُس نے
فلستیوں بعددی۔شکستکو میں اُس جتنے”دی،گواہینے زور بندسے ٹوٹکے جانے پر پانی اُس پھوٹسے
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نکلتا ہے اُتنے زور سے آج رب میرے دیکھتے دیکھتے
دشمن کی صفوں میں پھوٹسے نکلا “ہے۔ چنانچہ اُس
جگہ بعلنامکا پراضیم یعنی پھوٹ’ نکلنے ‘مالـککا پڑ گیا۔
فلستی21 اپنے بُت چھوڑ بھاگکر گئے، اور وہ داؤد اور
اُس آدمیوںکے قبضےکے میں آ گئے۔

ایک22 بار پھر فلستی آ کر وادٔی رفائیم پھیلمیں گئے۔
داؤدجب23 یافتسےربنے در کیا تو اُس جوابنے
دیا، اِس” مرتبہ اُن کا متسامنا کرنا بلـکہ اُن کے پیچھے
جا کر بکا درختوںکے منےکے سا اُن پر کر۔حملہ جب24
دےسنائیچاپکیقدموںسےچوٹیوںکیدرختوںاُن
تو !خبردار یہ اِس کا اشارہ ہو گا کہ رب تیرےخود
آگے آگے چل کر فلستیوں کو مارنے کے لئے نکل آیا
“ہے۔

25 داؤد نے ایسا ہی کیا اور نتیجے میں فلستیوں کو
شکست دے کر ِجبعون سے لے کر جزر تک اُن کا
تعاقب کیا۔

6
داؤد عہد صندوقکا یروشلم میں لے آتا ہے

بارایک1 پھر داؤد اسرائیلنے آدمیوںچنیدہکے کو
جمع کیا۔ 30,000 افراد تھے۔ 2 اُن کے ساتھ مل کر وہ
یہوداہ پہنچبعلہکے گیا تاکہ الله صندوقکا اُٹھا کر یروشلم
جائیں،لے الافواجربپرجسصندوقوہی نامکے کا
ٹھپا لگا اوپرکےصندوقوہجہاںاورہے فرشتوںکروبی
کے درمیان تخت نشین ہے۔ 3-4 لوگوں نے الله کے
صندوق کو پہاڑی پر واقع ابی نداب کے گھر سے نکال
ایککر نئی بَیل گاڑی پر رکھ دیا، اور ندابابی کے دو
بیٹے عُّزہ اور اخیو اُسے یروشلم لـگے۔جانےلےطرفکی
گاڑیاخیو کے آگے آگے اور5 داؤد باقی تمام لوگوں کے
چلپیچھےساتھ پورےحضورکےربسبتھا۔رہا زور
سے خوشی منانے اور گیت گانے لـگے۔ مختلف ساز
بھی بجائے جا تھے۔رہے فضا سرودوں،ستاروں، دفوں،
یوں *خنجر اور جھانجھوں کی آوازوں سے گونج اُٹھی۔

6 وہ گندم ہنے گا کی ایک جگہ پر پہنچ گئے جس
مالـککے کا نام نکون تھا۔ وہاں بَیل اچانک بےقابو
ہو گئے۔ عُّزہ جلدینے سے الله کا صندوق پکڑ لیا تاکہ

وہ گر نہ جائے۔ اُسی7 لمحے رب کا غضب اُس پر نازل
ہوا، کیونکہ اُس نے الله کے صندوق کو چھونے کی
جرأت کی تھی۔ وہیں الله صندوقکے پاسکے ہی عُّزہ
گر ہلاککر ہو گیا۔ 8 داؤد کو بڑا رنج ہوا ربکہ کا
غضب عُّزہ پر ٹوٹیوں پڑا ہے۔ وقتاُس سے اُس جگہ
کا پرضنام عُّزہ یعنی عُّزہ’ ٹوٹپر ‘پڑنا ہے۔

9 اُس دن داؤد کو رب سے خوف آیا۔ اُس نے
سوچا، رب” کا کسصندوق میرےطرح پاس پہنچ
سکے “گا؟ 10 چنانچہ اُس نے فیصلہ کیا کہ ربہم کا
صندوق یروشلم نہیں جائیںلے گے بلـکہ اُسے عوبید ادوم
جاتی کے گھر میں محفوظ رکھیں گے۔ وہاں11 وہ تین
تکماہ پڑا رہا۔
اِن تین مہینوں کے دوران رب نے عوبید ادوم اور

اُس پورےکے گھرانے کو برکت دی۔ ایک12 دن
داؤد کو اطلاع دی گئی، جب” سے الله کا صندوق
عوبید ادوم کے گھر میں ہے اُس وقت سے رب نے
اُس کے گھرانے اور اُس کی پوری ملـکیت کو برکت
دی “ہے۔ یہ سن کر داؤد عوبید ادوم کے گھر گیا اور
خوشی مناتے ہوئے الله کے صندوق کو داؤد کے شہر
آیا۔لے قدموںچھ13 بعدکے داؤد ربنے صندوقکا
اُٹھانے والوں روککو ایککر سانڈ ایکاور موٹا تازہ
قربانبچھڑا کیا۔ آگےجلوسجب14 نکلا تو پورےداؤد
زور کے ساتھ رب کے حضور ناچنے لگا۔ وہ کتان کا
بالاپوش پہنے ہوئے تھا۔ خوشی15 نعرےکے لگا لگا کر
پھونکپھونکنرسنگےاور تماماورداؤدکر رباسرائیلی
صندوقکا یروشلم لے آئے۔

رب16 کا صندوق داؤد کے شہر میں داخل ہوا تو
داؤد کی بیوی بنتمیکل ساؤل کھڑکی میں جلوسسے
کو دیکھ رہی جبتھی۔ رببادشاہ کے حضور کودتا
اور ناچتا ہوا نظر آیا تو میکل میںدلنے اُسے جانا۔حقیر

رب17 کا صندوق اُس تنبو کے درمیان میں رکھا
گیا جو داؤد نے اُس کے لئے لـگوایا تھا۔ پھر داؤد نے
بھسمحضورکےرب والیہونے اور قربانیاںکیسلامتی
کیں۔پیش اِس18 بعدکے اُس قومنے الافواجربکو
نامکے اسرائیلیہر19کردےبرکتسے مرد عورتاور

* 6:5 یوں :خنجر عبرانی میں اِس سے مراد ُجھنُجھنے جیسا کوئی ساز ہے۔
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ایککو روٹی، کھجور ایککی ٹکی اور کشمش کی
ایک دی۔دےٹکی پھر لوگتمام اپنے اپنے گھروں کو
واپس چلے گئے۔

بھیداؤد20 اپنے گھر لوٹا تاکہ خانداناپنے برکتکو
دے کر سلام کرے۔ وہ ابھی محل کے اندر نہیں پہنچا
تھا کہ میکل نکل کر اُس سے ملنے آئی۔ اُس نے ً طنزا
کہا، واہ” جی واہ۔ آج اسرائیل کا بادشاہ کتنی شان
کے ساتھ لوگوں کو نظر آیا !ہے اپنے لوگوں کی لونڈیوں
کے منے سا ہی اُس نے اپنے کپڑے اُتار دیئے، بالکل
اُسی طرحجسطرح گنوار کرتے “ہیں۔ داؤد21 نے
جواب دیا، ربمَیں” ہی کے ناچحضور رہا جستھا،
آپنے باپکے اور اُس کے خاندان ترککو کر کے
مجھے چن لیا اور اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا اُسیہے۔ کی
تعظیم مَیںمیں آئندہ بھی ناچوں گا۔ مَیںہاں،22 اِس سے
بھی یادہ ز ذلیل ہونے کے لئے تیار ہوں۔ جہاں تک
لونڈیوں کا تعلق ہے، وہ کریںعزتمیریضرور “گی۔

23 جیتے میکلجی بےاولاد رہی۔
7

رب داؤد ابدیسے بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے
1 داؤد بادشاہ سکون سے اپنے محل میں ہنے ر لگا،

کیونکہ رب نے ارد گرد کے دشمنوں کو اُس پر حملہ
کرنے روکسے دیا تھا۔ ایک2 دن داؤد نے ناتن نبی
سے بات کی، دیکھیں،” مَیں یہاں دیودار کے محل میں
رہتا ہوں جبکہ الله تکابصندوقکا تنبو میں پڑا مناسبیہہے۔ نہیں “!ہے

3 ناتن نے بادشاہ کی حوصلہ افزائی کی، جو” کچھ
بھی آپ کرنا ہتے چا ہیں وہ کریں۔ رب آپ کے “ہے۔ساتھ

4 لیکن اُسی رات رب ناتن سے ہم کلام ہوا،
5 میرے” خادم داؤد پاسکے جا کر اُسے دےبتا کہ
رب فرماتا ہے، کیا’ تُو رہائشمیری کے لئے مکان تعمیر
کرے گا؟ ہرگز !نہیں آج6 تک مَیں کسی مکان میں
نہیں اسرائیلیوںمَیںسےجبرہا۔ نکالسےمصرکو لایا
وقتاُس مَیںسے میںخیمے رہ کر جگہ بہ جگہ پھرتا رہا
ہوں۔ دورانجس7 مَیں تمام اسرائیلیوں کے ساتھ اِدھر
اُدھر پھرتا رہا کیا مَیں اسرائیلنے کے اُن راہنماؤں سے
کبھی اِس ناتے شکایتسے کی جنہیں مَیں نے اپنی قوم

کی گلہ بانی کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا مَیں نے اُن میں
کسیسے سے کہا کہ تم میرےنے لئے دیودار کا گھر
کیوں نہیں ‘بنایا؟

8 چنانچہ میرے خادم داؤد کو بتا دے، رب’
الافواج فرماتا ہے کہ مَیں ہی نے تجھے چراگاہ میں
بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے سے فارغ کر کے اپنی قوم
اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ 9 جہاں بھی تُو نے قدم
رکھا وہاں مَیں تیرے ساتھ رہا ہوں۔ تیرے دیکھتے
دیکھتے مَیں نے تیرے تمام دشمنوں کو ہلاک کر دیا
ہے۔ اب مَیں تیرا نام سرفراز کر دوں گا، وہ دنیا کے
سب سے عظیم آدمیوں کے ناموں کے برابر ہی ہو گا۔
مَیںاور10 اپنی اسرائیلقوم لئےکے وطنایک کروںمہیا
پودےگا، کی طرح اُنہیں یوں لگا دوں گا کہ وہ جڑ پکڑ
کر محفوظ رہیں گے اور کبھی بےچین نہیں ہوں گے۔
بےدین قومیں اُنہیں اُس طرح نہیں دبائیں طرحجسگی
ماضی میں کیا کرتی تھیں، وقتاُس11 مَیںجبسے قوم
پر قاضی مقرر کرتا تھا۔ مَیں تیرے دشمنوں کو تجھ سے
دُور رکھ کر تجھے امن و امان عطا کروں گا۔ آج رب
فرماتا ہے کہ مَیں تیرےہی لئے گھر بناؤں گا۔

جب12 تُو بوڑھا ہو کر کوچ کر جائے گا اور اپنے
باپ دادا کرےآرامساتھکے گا تو تیریمَیں تیرےجگہ
بیٹوں میں سے ایک کو تخت پر بٹھا دوں گا۔ اُس کی
بادشاہی مضبوطمَیںکو بنا دوں گا۔ میرےوہی13 نام
کے لئے گھر کرےتعمیر گا، اور مَیں اُس کی بادشاہی
تکابدتختکا قائم گا۔رکھوں مَیں14 اُس ہوںباپکا
گا، اور وہ میرا بیٹا ہو کبھیجبگا۔ اُس غلطیسے ہو
گی تو مَیں اُسے یوں چھڑی سے سزا دوں طرحجسگا
باپانسانی اپنے بیٹے تربیتکی کرتا ہے۔ لیکن15 میری
نظرِ کرم کبھی اُس نہیںسے ہٹے گی۔ اُس ساتھکے مَیں
سلوکوہ نہیں کروں گا جو مَیں ساؤلنے کے ساتھ کیا
جب اُسے تیرے منے سا سے ہٹا دیا۔ 16 تیرا گھرانا اور
تیری بادشاہی ہمیشہ میرے حضور قائم رہے گی، تیرا
تخت مضبوطہمیشہ رہے “۔‘گا

داؤد شکرگزاریکی
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ناتن17 نے داؤد پاسکے جا کر کچھسباُسے سنایا
جو رب نے اُسے یا رو میں بتایا تھا۔ تب18 داؤد عہد
صندوقکے پاسکے گیا رباور بیٹھحضورکے کر دعا
کرنے اے”لگا، رب قادرِ مطلق، مَیں کون ہوں اور میرا
خاندان کیا حیثیت رکھتا ہے کہ تُو نے مجھے تکیہاں
پہنچایا ہے؟ رباےاباور19 قادرِ مطلق، تُو مجھے اَور
بھی یادہ ز عطا کرنے کو ہے، کیونکہ تُو نے اپنے خادم
کے گھرانے کے مستقبل بارےکے میں بھی وعدہ کیا
ہے۔ کیا تُو عام طور پر انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا
ہے؟ ہرگز !نہیں لیکن20 مَیں مزید کیا رباےکہوں؟
قادرِ مطلق، تُو تو اپنے خادم کو ہے۔جانتا 21 تُو نے اپنے
فرمان کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ عظیم کام
کر کے اپنے خادم کو اطلاع دی ہے۔

رباے22 قادرِ مطلق، تُو کتنا عظیم !ہے تجھ جیسا
کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے کہ
تیرے سوا کوئی اَور نہیںخدا ہے۔ 23 دنیا میں سیکون
قوم تیری اُمّت اسرائیل کی مانند ہے؟ تُو نے اِسی ایک
قوم کا دےفدیہ کر اُسے غلامی سے چھڑایا اور اپنی قوم
بنا لیا۔ تُو نے اسرائیل کے بڑےواسطے اور ناکہیبت
کام کر کے اپنے نام شہرتکی پھیلا ہمیںدی۔ مصر سے
رِہا کر کے تُو قوموںنے اور اُن دیوتاؤںکے ہمارےکو
آگے سے نکال دیا۔ اے24 رب، تُو اسرائیل کو ہمیشہ
کے لئے اپنی قوم بنا کر اُن کا خدا بن گیا ہے۔ 25 چنانچہ
اے رب قادرِ مطلق، جو بات تُو نے اپنے خادم اور
اُس کے گھرانے بارےکے میں کی ہے اُسے ابد تک
قائم رکھ اور اپنا وعدہ پورا کر۔ تب26 تیرا نام ابد تک
مشہور رہے گا لوگاور تسلیم کریں گے الافواجربکہ
اسرائیل کا خدا ہے۔ پھر تیرے خادم داؤد کا گھرانا
تیرےبھی حضور قائم رہے گا۔

رباے27 الافواج، اسرائیل کے خدا، تُو نے اپنے
خادم کے کان کو اِس بات کے لئے کھول دیا ہے۔ تُو
ہی نے فرمایا، مَیں’ تیرے لئے گھر تعمیر کروں ‘گا۔
اِسیصرف لئے تیرے خادم یوںنے تجھ سے دعا کرنے
جرأتکی کی ہے۔ رباے28 قادرِ مطلق، تُو ہی خدا

تیریاورہے، باتوںہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تُو نے
اپنے خادم سے چیزوںاچھیاِن کا وعدہ کیا ہے۔ اب29
اپنے برکتکوگھرانےکےخادم دینے راضیپر ہو تاکہ
وہ ہمیشہ تک تیرے حضور قائم رہے۔ کیونکہ تُو ہی
نے یہ فرمایا ہے، اور چونکہ رباےتُو قادرِ مطلق نے
برکت دی ہے اِس لئے تیرے خادم کا گھرانا تکابد
مبارک رہے “گا۔

8
داؤد کی جنگیں

1 پھر ایسا وقت آیا کہ داؤد نے فلستیوں شکستکو
دے اُنہیںکر اپنے تابع کر لیا حکومتاور باگکی ڈور
اُن ہاتھوںکے سے چھین لی۔

2 اُس نے موآبیوں پر بھی فتح پائی۔ موآبی قیدیوں کی
قطار بنا کر اُس نے اُنہیں زمین پر لٹا دیا۔ پھر رسّی کا
ٹکڑا لے کر اُس نے قطار کا ناپ لیا۔ لوگجتنے رسّی
کی لمبائی میں آ گئے ایکوہ گروہ بن گئے۔ یوں داؤد نے
لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا۔ پھر اُس نے گروہوں
کے تین حصے بنا کر دو حصوں سرکے قلم کئے ایکاور
حصے کو زندہ چھوڑ دیا۔ لیکن چھوٹقیدیجتنے گئے
وہ داؤد کے تابع رہ کر اُسے خراج دیتے رہے۔

داؤد3 شمالینے شام کے شہر ضوباہ کے بادشاہ ہدد
عزر بن رحوب کو بھی ہرا دیا جب ہدد عزر یائے در
فرات پر دوبارہ قابو پانے کے لئے نکل آیا تھا۔ 4 داؤد
نے 1,700 گھڑسواروں اور 20,000 پیادہ سپاہیوں
کو گرفتار کر لیا۔ رتھوں گھوڑوں100کے اُسکو نے
اپنے لئے محفوظ رکھا، باقیوںجبکہ کی اُس کونچـیںنے
کاٹ دیں تاکہ وہ آئندہ جنگ کے لئے استعمال نہ ہو
سکیں۔

دمشقجب5 کے باشندےاَرامی ضوباہ کے بادشاہ
ہدد عزر کی مدد کرنے آئے تو داؤد نے اُن کے
22,000 ہلاکافراد کر دیئے۔ 6 پھر اُس نے دمشق
کے علاقے میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں۔ اَرامی اُس
کے تابع ہو گئے اور اُسے خراج دیتے رہے۔ جہاں بھی
داؤد گیا وہاں رب نے اُسے کامیابی بخشی۔ 7 سونے
کی ڈھالیںجو ہدد عزر افسروںکے پاسکے تھیں اُنہیں
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داؤد یروشلم لے گیا۔ ہدد8 عزر کے دو شہروں بطاہ اور
بیروتی سے اُس کثرتنے کا پیتل چھین لیا۔

جب9 حمات کے بادشاہ تُوعی کو اطلاع ملی کہ
داؤد نے ہدد عزر کی پوری فوج پر فتح پائی ہے 10 تو
اُس نے اپنے بیٹے یورام کو داؤد کے پاس بھیجا تاکہ
اُسے سلام کہے۔ یورام نے داؤد کو ہدد عزر پر فتح
کے لئے مبارک باد دی، کیونکہ ہدد عزر تُوعی کا
دشمن تھا، اور اُن تھی۔رہیجنگدرمیانکے یورام نے
داؤد کو سونے، چاندی اور پیتل کے تحفے بھی پیش
کئے۔ 11 داؤد نے یہ چیزیں رب کے لئے مخصوص کر
دیں۔ جہاں بھی وہ دوسری قوموں پر غالب آیا وہاں کی
سونا چاندی اُس نے رب کے لئے مخصوص کر دی۔
12 یوں ادوم، موآب، عمون، فلستیہ، عمالیق اور ضوباہ
بادشاہکے ہدد رحوببنعزر کی ربچاندیسونا کو
پیش کی گئی۔

داؤدجب13 نمکنے وادیکی میں ادومیوں پر فتح
پائی تو اُس کی شہرت مزید پھیل گئی۔ جنگاُس میں
دشمن کے 18,000 ہلاکافراد ہوئے۔ 14 داؤد نے
ادوم ملـکپورےکے میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں،
اور تمام ادومی داؤد کے تابع ہو گئے۔ داؤد جہاں بھی
ربجاتا اُس کی مدد کر کے اُسے فتح بخشتا۔

داؤد کے اعلٰی افسر
جتنی15 دیر اسرائیلپورےداؤد حکومتپر کرتا رہا

اُتنی دیر تک اُس نے دھیان دیا کہ قوم کے ہر ایک
شخص انصافکو مل جائے۔ یوآب16 بن یاہ ضرو فوج
پر مقرر تھا۔ یہوسفط بن اخی لُود بادشاہ کا خاصمشیرِ
اورطوباخیبنصدوق17تھا۔ ـِکاخی بنمَل ابیاتر امام
تھے۔ سرایاہ میرمنشی تھا۔ 18 ِنایاہ ب بن یہویدع داؤد کے
خاص دستے بنام کریتی و فلیتی کا کپتان تھا۔ داؤد کے
بیٹے امام تھے۔

9
داؤد یونتن کے بیٹے پر مہربانی کرتا ہے

ایک1 دن داؤد پوچھنے لگا، کیا” ساؤل کے خاندان
کا کوئی فرد بچ گیا ہے؟ مَیں یونتن کی خاطر اُس پر اپنی
مہربانی کا اظہار کرنا چاہتا “ہوں۔

ایک2 آدمی کو بُلایا گیا جو ساؤل کے گھرانے کا
ملازم تھا۔ اُس کا نام ضیبا تھا۔ داؤد نے سوال کیا”کیا، آپ ضیبا “ہیں؟ ضیبا نے جواب دیا، جی،” آپ
کا خادم حاضر “ہے۔ 3 بادشاہ نے یافت در کیا، کیا”
ساؤل خاندانکے کا فردکوئی زندہ رہ گیا مَیںہے؟ اُس
پر الله کی مہربانی کا اظہار کرنا چاہتا “ہوں۔ ضیبا نے
کہا، یونتن” ایککا بیٹا تکاب زندہ ہے۔ وہ دونوں
ٹانگوں مفلوجسے “ہے۔ داؤد4 نے پوچھا، وہ” کہاں
“ہے؟ ضیبا جوابنے وہ”دیا، لو دبار میں عمیبنمکیر
ایل ہاںکے رہتا “ہے۔ داؤد5 نے ًاُسے فورا دربار میں
بُلا لیا۔

یونتن6 بیٹےجسکے کا ذکر کیانےضیبا بوستمفیوہ
اُسےجبتھا۔ داؤد منےکے سا لایا گیا تو اُس منہنے کے
جھکبل کر اُس عزتکی کی۔ داؤد نے کہا، مفی”
اُس“!بوست آپجی،”دیا،جوابنے حاضرخادمکا
“ہے۔ 7 داؤد بولا، ڈریں” مت۔ آج مَیں آپ باپکے
یونتن ساتھکے کیا ہوا وعدہ پورا کر آپکے پر اپنی مہربانی
کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اب !سنیں مَیں آپ آپکو
کے دادا ساؤل کی تمام زمینیں واپس کر دیتا ہوں۔ اِس
کے علاوہ مَیں چاہتا ہوں کہ آپ روزانہ میرے ساتھ
کھانا کھایا “کریں۔

بوستمفی8 نے جھکدوبارہ کر بادشاہ کی تعظیم
کی، مَیں” کون ہوں کہ آپ مجھ جیسے مُردہ ُکتے پر
دےدھیان ایسیکر مہربانی “!فرمائیں داؤد9 ساؤلنے
پرانےکے ملازم ضیبا بُلاکو کر ہدایتاُسے مَیں”دی،
نے آپ کے مالـک کے پوتے کو ساؤل اور اُس کے
خاندان کی تمام دیدےملـکیت ہے۔ آپاب10 کی
ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹوں اور نوکروں کے
ساتھ اُس کے کھیتوں کو سنبھالیں تاکہ اُس کا خاندان
پیداوارکیزمینوں گزارہسے بوستمفیلیکنسکے۔کر
یہاںخود رہ بیٹوںمیرےکر ساتھمیرےطرحکی کھانا
کرےکھایا “گا۔ ضیبا) 15کے بیٹے 20اور نوکر
۔(تھے

11 ضیبا نے جواب دیا، مَیں” آپ کی خدمت میں
حاضر ہوں۔ جو بھی حکم آپ دیں گے مَیں کرنے کے
لئے تیار “ہوں۔ 12-13 اُس دن سے ضیبا کے گھرانے
تمامکے افراد بوستمفی ملازمکے ہو بوستمفیگئے۔
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خود دونوںجو ٹانگوں مفلوجسے تھا یروشلم رہائشمیں
پذیر ہوا اور روزانہ داؤد بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتا
رہا۔ اُس ایککا چھوٹا بیٹا جستھا کا نام میکا تھا۔

10
عمونی داؤد کی بےعزتی کرتے ہیں

1 کچھ دیر کے بعد عمونیوں کا بادشاہ فوت ہوا، اور
اُس کا بیٹا حنون تخت نشین ہوا۔ 2 داؤد نے ناحس”سوچا، نے ہمیشہ مجھ پر مہربانی کی تھی، اِس لئے اب
مَیں بھی اُس کے بیٹے حنون پر مہربانی کروں “گا۔ اُس
باپنے وفاتکی افسوسکا کرنے کے لئے حنون کے
پاس وفد بھیجا۔
داؤدجبلیکن عمونیوںسفیرکے پہنچمیںدربارکے

گئے 3 تو اُس ملـک کے بزرگ حنون بادشاہ کے کان
میں منفی باتیں بھرنے لـگے، کیا” داؤد نے اِن آدمیوں
کو واقعی صرف اِس لئے بھیجا ہے کہ وہ افسوس کر
آپکے باپکے کا احترام کریں؟ ہرگز !نہیں صرفیہ
بہانہ ہے۔ اصل میں یہ جاسوس ہیں جو ہمارے دار
الحکومت بارےکے میں معلومات حاصل کرنا ہتے چا
ہیں تاکہ اُس پر قبضہ کر “سکیں۔ 4 چنانچہ حنون نے
داؤد کے آدمیوں کو پکڑوا کر اُن کی داڑھیوں کا آدھا
حصہ منڈوا دیا اور اُن لباسکے کو کمر لےسے پاؤںکر
تک کاٹ کر اُتروایا۔ اِسی حالت میں بادشاہ نے اُنہیں
فارغ کر دیا۔

جب5 داؤد کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے اپنے
قاصدوں کو اُن سے ملنے کے لئے بھیجا تاکہ اُنہیں یریحو”بتائیں، میں اُس ٹھہرےتکوقت رہیں آپتکجب
کی داڑھیاں دوبارہ بحال نہ ہو “جائیں۔ کیونکہ وہ اپنی
داڑھیوں کی وجہ سے بڑی شرمندگی محسوس کر تھے۔رہے

عمونیوں جنگسے
عمونیوں6 معلومخوبکو تھا ہمسےحرکتاِسکہ

داؤد کے دشمن بن گئے ہیں۔ اِس لئے اُنہوں نے کرائے
پر کئی جگہوں سے فوجی طلب کئے۔ بیت رحوب اور
ضوباہ 20,000کے اَرامی پیادہ سپاہی، معکہ کا بادشاہ
1,000 فوجیوں سمیت اور ملـِک طوب کے 12,000
سپاہی اُن کی مدد کرنے آئے۔ جب7 داؤد کو اِس
کا علم ہوا تو اُس یوآبنے کو پوری فوج کے ساتھ اُن

کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ 8 عمونی اپنے دار
الحکومت ربّہ نکلسے کر شہر دروازےکے کے منے سا
ہی صف آرا ہوئے جبکہ اُن کے اَرامی اتحادی ضوباہ
اورطوبملـِکرحوباور معکہ کچھسمیتمردوںکے
فاصلے پر کھلے میدان کھڑےمیں ہو گئے۔

یوآبجب9 نے جان لیا کہ منے سا اور پیچھے دونوں
طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اُس نے اپنی فوج کو
دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سب سے اچھے فوجیوں
کے ساتھ وہ خود شام کے سپاہیوں سے لڑنے کے لئے
تیار ہوا۔ 10 باقی آدمیوں کو اُس نے اپنے بھائی ابی شے
کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عمونیوں سے لڑیں۔ ایک11
دوسرے الـگسے ہونے سے پہلے یوآب نے ابی شے
سے کہا، اگر” شام کے فوجی مجھ پر غالب آنے لـگیں تو
پاسمیرے آ میریکر مدد کرنا۔ لیکن آپاگر عمونیوں
پر قابو نہ پا سکیں تو مَیں آ کر آپ کی مدد کروں گا۔
12 حوصلہ !رکھیں دلیریہم سے اپنی قوم اور اپنے خدا
کے شہروں کے لئے لڑیں۔ اور رب وہ کچھ دےہونے
جو اُس کی نظر ٹھیکمیں “ہے۔

یوآب13 نے اپنی فوج کے ساتھ شام کے فوجیوں پر
حملہ کیا تو وہ اُس کے منے سا سے بھاگنے لـگے۔ 14 یہ
دیکھ کر عمونی ابی شے سے فرار ہو کر شہر میں داخل
ہوئے۔ یوآبپھر عمونیوں سے لڑنے سے باز آیا اور یروشلم
واپس چلا گیا۔

شام جنگخلافکے
جب15 شام کے فوجیوں کو شکست کی بےعزتی

احساسکا ہوا تو وہ دوبارہ جمع ہو گئے۔ 16 ہدد عزر
نے یائے در فرات کے پار مسوپتامیہ میں آباد اَرامیوں
کو بُلایا تاکہ وہ اُس کی مدد کریں۔ پھر سب حلام
پہنچ گئے۔ ہدد عزر فوجکی پر مقرر سوبکافسر اُن کی
راہنمائی کر رہا تھا۔ جب17 داؤد کو خبر ملی تو اُس
نے اسرائیل کے تمام لڑنے کے قابل آدمیوں کو جمع کیا
اور یائے یردندر کو پار کر پہنچحلامکے گیا۔ شام کے
صففوجی آرا ہو کر اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنے لـگے۔
لیکن18 اُنہیں شکستدوبارہ مان کر فرار ہونا پڑا۔ اِس
دفعہ اُن کے 700 رتھ بانوں کے علاوہ 40,000 پیادہ
ہلاکسپاہی ہوئے۔ داؤد فوجنے کے سوبککمانڈر
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کو اِتنا زخمی کر دیا کہ وہ جنگمیداِن ہلاکمیں ہو
گیا۔

19 جو اَرامی بادشاہ پہلے ہدد عزر کے تابع تھے اُنہوں
مانہارابنے اسرائیلیوںکر صلحسے لیکر اور اُن کے
تابع ہو گئے۔ وقتاُس اَرامیوںسے عمونیوںنے کی مدد
کرنے کی جرأتپھر نہ کی۔

11
داؤد اور بت سبع

1 بہار کا موسم آ گیا، جبوقتوہ جنگبادشاہ کے
لئے نکلتے ہیں۔ داؤد بادشاہ نے بھی اپنے فوجیوں کو
لڑنے کے لئے بھیج یوآبدیا۔ کی راہنمائی میں اُس کے
افسر اور پوری فوج عمونیوں سے لڑنے کے لئے روانہ
ہوئے۔ وہ دشمن کو تباہ کر کے دار الحکومت ربّہ کا
محاصرہ کرنے لـگے۔ داؤد خود یروشلم میں رہا۔

ایک2 دن وہ دوپہر وقتکے سو جبگیا۔ شام کے
وقت جاگ اُٹھا تو محل کی چھت پرٹہلنے لگا۔ اچانک
اُس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے صحن میں نہا
رہی تھی۔صورتخوبنہایتعورتتھی۔ داؤد3 نے
کسی کو اُس بارےکے میں معلومات حاصل کرنے
کے لئے بھیج دیا۔ واپس آ کر اُس نے اطلاع عورت”دی، کا نام بت سبع ہے۔ وہ اِلی عام کی بیٹی اور
یاہ اُور ِحتّی کی بیوی “ہے۔ تب4 داؤد نے قاصدوں
بتکو سبع پاسکے بھیجا تاکہ اُسے محل میں لے آئیں۔
آئیعورت تو اُسداؤد ہمسے ہوا۔بستر سبعبتپھر اپنے
واپسگھر چلی گئی۔ تھوڑی) دیر پہلے اُس نے وہ
رسم ادا جستھیکی کا ماہواریشریعتتقاضا بعدکے
کرتی ہے عورتتاکہ صافپاکدوبارہ ہو ۔(جائے

کچھ5 دیر کے بعد اُسے معلوم ہوا کہ میرا پاؤں بھاری
ہو گیا ہے۔ اُس نے داؤد کو اطلاع دی، میرا” پاؤں
بھاری ہو یہ6“ہے۔گیا داؤدہیسنتے یوآبنے پیغامکو
بھیجا، یاہ” اُور ِحتّی میرےکو پاس بھیج “!دیں یوآب
اُسےنے بھیج دیا۔ یاہجب7 اُور دربار میں پہنچا تو داؤد
نے اُس یوآبسے اور فوج کا حال معلوم کیا اور پوچھا
چلطرحکسجنگکہ رہی ہے؟

8 پھر اُس نے یاہ اُور کو بتایا، اب” اپنے گھر جائیں
اور پاؤں دھو کر آرام “کریں۔ یاہ اُور ابھی محل سے دُور
نہیں گیا تھا ایککہ ملازم نے اُس کے بھاگپیچھے کر
اُسے بادشاہ طرفکی سے تحفہ دیا۔ لیکن9 یاہ اُور اپنے
گھر نہ گیا بلـکہ رات کے لئے بادشاہ کے محافظوں کے
ساتھ ٹھہرا رہا جو محل دروازےکے پاسکے تھے۔سوتے

10 داؤد کو باتاِس کا پتا چلا تو اُس نے اگلے دن
اُسے دوبارہ بُلایا۔ اُس نے پوچھا، باتکیا” آپہے؟ تو
بڑی دُور سے آئے ہیں۔ آپ اپنے گھر کیوں نہ “گئے؟
11 یاہ اُور جوابنے دیا، عہد” صندوقکا اور اسرائیل
اور یہوداہ فوجیکے یوں میںجھونپڑ رہ یوآبہیں۔رہے
اور بادشاہ ٹھہرےمیںمیدانکھلےبھیافسرکے ہوئے
ہیں تو کیا مناسب ہے کہ مَیں اپنے گھر جا کر آرام سے
کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جاؤں؟ ہرگز
آپ!نہیں حیاتکی کی قَسم، مَیں کبھی ایسا نہیں کروں
“گا۔

12 داؤد نے اُسے کہا، ایک” اَور دن یہاں ٹھہریں۔
کل مَیں آپ واپسکو جانے دوں “گا۔ چنانچہ یاہ اُور
ایک اَور دن یروشلم میں ٹھہرا رہا۔

13 شام وقتکے داؤد نے اُسے کھانے دعوتکی
دی۔ اُس نے اُسے اِتنی َمے پلائی کہ یاہ اُور نشے میں
دُھت ہو لیکنگیا، اِس بھیمرتبہ وہ اپنے نہگھر گیا بلـکہ
دوبارہ محل میں محافظوں کے ساتھ سو گیا۔

داؤد یاہ اُور کو قتل کرواتا ہے
14 اگلے دن صبح داؤد نے یوآب کو خط لـکھ کر

یاہ اُور کے ہاتھ بھیج دیا۔ اُس15 میں لـکھا تھا، یاہ” اُور
کو سب سے اگلی صف میں کھڑا کریں، جہاں لڑائی
سب سے سخت ہوتی ہے۔ پھر اچانک پیچھے کی طرف
ہٹ کر اُسے چھوڑ دیں تاکہ دشمن اُسے مار “دے۔

16 یہ پڑھ کر یوآب نے یاہ اُور کو ایک ایسی جگہ
پر کھڑا کیا جس بارےکے میں اُسے علم تھا کہ دشمن
سبکے زبردستسے فوجی وہاں لڑتے ہیں۔ جب17
عمونیوں شہرنے نکلسے کر اُن پر حملہ کیا تو اسرائیلیکچھ
شہید ہوئے۔ یاہ اُور ِحتّی بھی اُن میں شامل تھا۔
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18 یوآب نے لڑائی کی پوری رپورٹ بھیج دی۔
19 داؤد کو یہ پیغام پہنچانے والے کو اُس نے آپجب”بتایا، بادشاہ کو تفصیل سے لڑائی کا سارا سلسلہ
سنائیں گے 20 تو ہو سکتا ہے وہ غصے ہو کر کہے، آپ’
شہر کے اِتنے قریب کیوں گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہ تھا
کہ دشمن فصیل سے تیر چلائیں گے؟ 21 کیا آپ کو یاد
نہیں کہ قدیم زمانے میں جدعون کے بیٹے ـِکابی مَل کے
ساتھ کیا تیبضہوا؟ شہر ایکمیں عورت ہی نے اُسے
مار ڈالا۔ اور وجہ یہ تھی کہ وہ قلعے کے اِتنے قریب آ
گیا تھا عورتکہ دیوار پر سے چکّی کا اوپر کا پاٹ اُس
پھینکپر سکی۔ شہر فصیلکی اِسکے قریبقدر لڑنے
کی کیا ضرورت ‘تھی؟ اگر بادشاہ آپ پر ایسے الزامات
لگائیں تو جواب بسمیں اِتنا ہی کہہ دینا، یاہ’ اُور ِحتّی
بھی مارا گیا “۔‘ہے

قاصد22 روانہ یروشلمجبہوا۔ پہنچا تو اُس داؤدنے
یوآبکو کا پورا پیغام سنا دیا، دشمن”23 ہم سے یادہ ز
طاقت ور تھے۔ وہ شہر سے نکل کر کھلے میدان میں
ہم پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن ہم نے اُن کا سامنا یوں کیا کہ
وہ پیچھے ہٹ گئے، بلـکہ ہم نے اُن کا تعاقب شہر کے
تکدروازے کیا۔ افسوسلیکن24 کہ پھر کچھ تیرانداز
ہم پر فصیل پر سے تیر برسانے آپلـگے۔ کے کچھ خادم
کھیت آئے اور یاہ اُور ِحتّی بھی اُن میں شامل “ہے۔
داؤد25 جوابنے دیا، یوآب” کو بتا دینا کہ یہ معاملہ
آپ ہمتکو ہارنے نہ جنگدے۔ تو ایسی ہی ہوتی
کبھیہے۔ کوئی یہاں تلوار کا لقمہ ہو جاتا کبھیہے،
پورےوہاں۔ عزم ساتھکے شہر رکھجاریجنگسے
کر اُسے تباہ کر دیں۔ یہ کہہ یوآبکر کی حوصلہ افزائی
“کریں۔

بتجب26 سبع اطلاعکو ملی کہ یاہ اُور نہیں رہا تو
اُس اُسنے کا ماتم کیا۔ 27 ماتم وقتکا پورا ہوا تو داؤد
اُسےنے اپنے گھر بُلا کر اُس شادیسے لی۔کر پھر اُس
کے بیٹا پیدا ہوا۔
لیکن داؤد کی ربحرکتیہ نہایتکو بُری لـگی۔

12
ناتن داؤد کو مجرم ٹھہراتا ہے

رب1 نے ناتن نبی کو داؤد کے پاس بھیج دیا۔
بادشاہ پاسکے پہنچ کر وہ کہنے لگا، کسی” شہر میں
دو آدمی ہتے ر ایکتھے۔ امیر تھا، دوسرا غریب۔ 2 امیر
کی بہت یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل تھے، 3 لیکن غریب
پاسکے کچھ نہیں تھا، صرف بھیڑ کی ننھی سی بچی جو
اُس نے خرید رکھی تھی۔ غریب اُس کی پرورش کرتا
رہا، اور وہ گھر میں اُس کے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑی
ہوتی گئی۔ وہ اُس پلیٹکی سے کھاتی، اُس کے پیالے
سے پیتی اور رات کو اُس کے بازوؤں میں سو جاتی۔
غرض بھیڑ غریب کے لئے بیٹی کی سی حیثیت رکھتی
تھی۔ ایک4 دن امیر کے ہاں مہمان آیا۔ جب اُس کے
لئے کھانا پکانا تھا تو امیر کا دل نہیں کرتا تھا کہ اپنے
یوڑ ر میں سے کسی جانور کو ذبح کرے، اِس لئے اُس
غریبنے آدمی سے اُس کی ننھی سی بھیڑ لے کر اُسے
مہمان کے لئے تیار “کیا۔

یہ5 سن کر داؤد کو بڑا غصہ آیا۔ وہ پکارا، کیرب”
حیات کی قَسم، جس آدمی نے یہ کیا وہ سزائے موت
لائقکے ہے۔ لازم6 کہہے وہ بھیڑ بچیکی عوضکے
غریب کو بھیڑ کے چار بچے دے۔ یہی اُس مناسبکی
سزا ہے، کیونکہ اُس ایسینے حرکت کر غریبکے پر
ترس نہ “کھایا۔

ناتن7 رب!ہیںآدمیوہہیآپ”کہا،سےداؤدنے
اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ نے تجھے مسح کر کے
اسرائیل بادشاہکا بنا دیا، سےساؤلتجھےنےہیمَیںاور
محفوظ رکھا۔ 8 ساؤل کا گھرانا اُس کی یوں بیو سمیت
مَیں نے تجھے دے دیا۔ ہاں، پورا اسرائیل اور یہوداہ
تحتتیرےبھی آ گئے ہیں۔ اور اگر تیرےیہ لئے کم ہوتا
مزیدتجھےمَیںتو لئےکےدینے بھی تیار مجھےاب9ہوتا۔
بتا کہ تُو مرضیمیرینے کو جانحقیر حرکتایسیکر
کیوں کی جسہے سے نفرتمجھے ہے؟ تُو نے یاہ اُور
ِحتّی کو قتل کروا کے اُس کی بیوی کو چھین لیا ہے۔
ہاں، تُو قاتل ہے، کیونکہ تُو نے حکم دیا کہ یاہ اُور کو
عمونیوں سے لڑتے لڑتے مروانا ہے۔ 10 چونکہ تُو نے
مجھے حقیر جان کر یاہ اُور ِحتّی کی بیوی کو اُس سے
چھین لیا اِس لئے آئندہ تیرےتلوار نہیںسےگھرانے ہٹے
‘گی۔

رب11 فرماتا ہے، مَیں’ ہونے دوں گا کہ تیرے
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اپنے خاندان میں سے مصیبت تجھ پر آئے گی۔ تیرے
دیکھتے دیکھتے مَیں تیری یوں بیو کو تجھ سے چھین کر
تیرے قریب کے آدمی کے حوالے کر دوں گا، اور وہ
علانیہ اُن سے ہم بستر ہو گا۔ 12 تُو نے چپکے سے گناہ
کیا، لیکن جو کچھ مَیں جواب میں ہونے دوں گا وہ
علانیہ پورےاور اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے ہو “۔‘گا

تب13 داؤد نے اقرار کیا، مَیں” ربنے کا گناہ کیا
ناتن“ہے۔ جوابنے آپنےرب”دیا، معافکو کر
دیا نہیںآپاورہے مریں گے۔ لیکن14 سےحرکتاِس
آپ نے رب کے دشمنوں کو کفر بکنے کا موقع فراہم
کیا ہے، اِس لئے بت سبع سے ہونے والا بیٹا مر جائے
“گا۔

تب15 ناتن اپنے گھر چلا گیا۔
داؤد کا بیٹا مر جاتا ہے
بیٹےکےسبعبتنےربپھر دیا،چھوکو اور سختوہ

بیمار ہو گیا۔ 16 داؤد نے الله التماسسے کی کہ بچے کو
بچنے رکھروزہدے۔ کر راتوہ فرشننگےوقتکے پر
لگا۔سونے بزرگکےگھر17 اُس اردکے کھڑےگرد
کوشش کرتے رہے کہ فرشوہ سے اُٹھ جائے، لیکن
بےفائدہ۔ وہ اُن ساتھکے کھانے کے لئے بھی تیار نہیں
تھا۔

دنساتویں18 فوتبیٹا گیا۔ہو داؤد ملازموںکے نے
اُسے خبر پہنچانے کی جرأت نہ کی، کیونکہ اُنہوں نے
ابھیبچہجب”سوچا، زندہ تھا تو ہم اُسےنے سمجھانے
لیکنکی،کوششکی اُس بھیایکہمارینے نہ سنی۔
اب اگر بچے کی موت کی خبر دیں تو خطرہ ہے کہ وہ
کوئی نقصان دہ قدم “اُٹھائے۔

لیکن19 داؤد نے دیکھا کہ ملازم دھیمی آواز میں
دوسرےایک باتسے کر رہے ہیں۔ اُس نے کیا”پوچھا، بیٹا مر گیا اُنہوں“ہے؟ جوابنے جی،”دیا، وہ مر
گیا “ہے۔

20 یہ سن کر داؤد فرش پر سے اُٹھ گیا۔ وہ نہایا اور
جسم کو خوشبودار تیل سے مَل کپڑےصافکر پہن
لئے۔ پھر اُس نے رب کے گھر میں جا کر اُس کی
پرستش کی۔ اِس بعدکے محلوہ واپسمیں گیا اور کھانا
منگوا کر کھایا۔ 21 اُس کے ملازم حیران ہوئے اور
بولے، جب” بچہ زندہ تھا تو آپ روزہ رکھ کر روتے

ابرہے۔ بچہ جاں بحق ہو گیا ہے آپتو اُٹھ کر دوبارہ
کھانا کھا ہیں۔رہے کیا داؤد22“ہے؟وجہ جوابنے
دیا، تکجب” بچہ زندہ تھا تو مَیں روزہ رکھ کر روتا
رہا۔ خیال یہ تھا کہ ربشاید مجھ پر رحم کر کے اُسے
زندہ چھوڑ دے۔ لیکن23 جب وہ کوچ کر گیا ہے تو
اب روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ کیا مَیں اِس سے واپساُسے
لا سکتا ہوں؟ ہرگز ایک!نہیں دن مَیں خود ہی اُس کے
پاس پہنچوں لیکنگا۔ اُس واپسپاسمیرےیہاںکا آنا
ناممکن “ہے۔

24 پھر داؤد نے اپنی بیوی بت سبع پاسکے جا کر
اُسے تسلی دی اور اُس سے ہم بستر ہوا۔ تب اُس کے
ایک اَور بیٹا پیدا ہوا۔ داؤد نے اُس کا نام سلیمان یعنی
امن پسند رکھا۔ یہ رببچہ کو پیارا تھا، اِس25 لئے اُس
ناتننے نبی دیاطلاعمعرفتکی اُسکہ نامکا یدیدیاہ
یعنی رب’ کو ‘پیارا رکھا جائے۔

ربّہ شہر پر فتح
یوآبتکاب26 عمونی الحکومتدار ربّہ کا محاصرہ

کئے ہوئے تھا۔ پھر وہ شہر ایککے حصے بنام شاہی’
‘شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 27 اُس نے
داؤد کو اطلاع دی، مَیں” نے ربّہ پر حملہ کر کے اُس
جگہ پر قبضہ کر لیا ہے جہاں پانی دست یاب ہے۔
28 چنانچہ اب فوج کے باقی افراد کو لا کر خود شہر پر
قبضہ کر لیں۔ لوگورنہ سمجھیں گے مَیںکہ ہی شہر کا
فاتح “ہوں۔

29 چنانچہ داؤد فوج کے باقی افراد کو لے کر ربّہ
شہرجبپہنچا۔ پر حملہ کیا تو وہ اُس قبضےکے میں آ گیا۔
30 داؤد نے حنون بادشاہ کا تاج اُس کے سر سے اُتار
کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ سونے کے اِس تاج کا وزن 34
کلو گرام تھا، اور اُس میں ایک بیش قیمت جوہر جڑا
ہوا تھا۔ داؤد نے شہر سے بہت سا لُوٹا ہوا مال لے کر
اُس31 باشندوںکے کو غلام بنا لیا۔ اُنہیں پتھر کاٹنے کی
یاں، آر لوہے کدالیںکی اور یاں گئیںدیکلہاڑ تاکہ وہ
مزدوری کریں اور بھٹوں پر کام کریں۔ سلوکیہی باقی
عمونی شہروں باشندوںکے کے ساتھ بھی کیا گیا۔
جنگ کے اختتام پر پوریداؤد فوج کے ساتھ یروشلم

لوٹ آیا۔
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13
تمر دریعصمتکی

1 داؤد کے بیٹے ابی سلوم کی صورتخوب بہن تھی
جس کا نام تمر تھا۔ اُس کا سوتیلا بھائی امنون تمر سے
شدید محبت کرنے لگا۔ 2 وہ تمر کو اِتنی شدت سے
ہنے چا لگا رنجشکہ کے باعث بیمار ہو گیا، کیونکہ تمر
کنواری تھی، اور امنون اُسکو قریبکے آنے کوئیکا
راستہ نظر نہ آیا۔

امنون3 ایککا دوست جستھا کا نام یوندب تھا۔
وہ داؤد کے بھائی ِسمعہ کا بیٹا تھا اور بڑا ذہین تھا۔ اُس4
نے امنون سے پوچھا، بادشاہ” کے بیٹے، کیا مسئلہ ہے؟
روز بہ روز آپ یادہ ز بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ بات کیا “ہے؟ امنون
بولا، مَیں” ابی سلوم کی بہن تمر سے شدید محبت کرتا
“ہوں۔ یوندب5 نے دوستاپنے کو مشورہ دیا، بستر”
پر لیٹ جائیں اور ایسا ظاہر کریں یا گو بیمار ہیں۔ جب
آپ کے والد آپ کا حال پوچھنے آئیں گے تو اُن سے
درخواست کرنا، میری’ بہن تمر آ کر مجھے مریضوں کا
کھلائے۔کھانا میرےوہ منے سا کھانا کرےتیار تاکہ
مَیں اُسے دیکھ کر اُس کے ہاتھ سے کھانا “۔‘کھاؤں

6 چنانچہ امنون نے بستر پر لیٹ کر بیمار ہونے کا
بہانہ کیا۔ جب بادشاہ اُس کا حال پوچھنے آیا تو امنون
نے گزارش کی، میری” بہن تمر میرے پاس آئے اور
میرے منے سا مریضوں کا کھانا بنا کر مجھے اپنے ہاتھ
سے “کھلائے۔

7 داؤد نے تمر کو اطلاع دی، آپ” کا بھائی امنون
بیمار ہے۔ اُس پاسکے جا کر اُس کے لئے مریضوں کا
کھانا تیار “کریں۔ 8 تمر امنوننے پاسکے آ کر اُس کی
موجودگی میں میدہ گوندھا اور کھانا تیار کر کے پکایا۔
امنون بستر پر لیٹا اُسے دیکھتا رہا۔ جب9 پککھانا گیا
تو تمر نے اُسے امنون پاسکے لا پیشکر کیا۔ لیکن اُس
نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اُس نے حکم دیا، تمام”
نوکر کمرے سے باہر نکل “!جائیں سبجب چلے گئے
10 تو اُس نے تمر سے کہا، کھانے” میرےکو سونے
کمرےکے میں آئیںلے تاکہ آپمَیں ہاتھکے سے کھا
“سکوں۔ تمر کھانے کو لے کر سونے کمرےکے میں
اپنے بھائی پاسکے آئی۔

جب11 وہ اُسے کھانا کھلانے لـگی تو امنون نے
اُسے پکڑ کر کہا، آ” میری بہن، میرے ساتھ ہم بستر
“!ہو 12 وہ پکاری، میرےنہیں،” عصمتمیری!بھائی
دری نہ کریں۔ ایسا عمل اسرائیل میں منع ہے۔ ایسی
متحرکتبےدین !کرنا ایسیاور13 بعدکےبےحرمتی
مَیں کہاں جاؤں؟ آپتکجہاں کا تعلق ہے اسرائیل
میں آپ کی بُری طرح بدنامی ہو جائے گی، اور سب
سمجھیں گے آپکہ نہایت شریر آدمی ہیں۔ آپ بادشاہ
سے بات کیوں نہیں ًکرتے؟ یقینا وہ آپ کو مجھ سے
شادی کرنے نہیںسے روکیں “گے۔ لیکن14 امنون نے
اُس کی نہ سنی بلـکہ اُسے پکڑ کر اُس کی عصمت دری
کی۔

لیکن15 پھر اچانک اُس کی محبت سخت نفرت میں
بدل گئی۔ پہلے تو وہ تمر سے محبتشدید کرتا تھا، لیکن
اب وہ اِس سے بڑھ کر اُس نفرتسے کرنے لگا۔ اُس
نے حکم دیا، اُٹھ،” دفع ہو “!جا 16 تمر التماسنے کی،
ہائے،” ایسا مت کرنا۔ اگر آپ مجھے نکالیں گے تو یہ
پہلے گناہ یادہسے جرمسنگینز امنونلیکن“گا۔ہو اُس
کی سننے کے لئے تیار نہ تھا۔ اُس17 نے اپنے نوکر کو بُلا
کر حکم دیا، عورتاِس” کو یہاں سے نکال دو اور اِس
کے پیچھے دروازہ بند کر کے کنڈی “!لگاؤ 18 نوکر تمر
کو باہر لے گیا اور پھر اُس کے پیچھے دروازہ بند کر کے
کنڈی لگا دی۔
تمر ایک لمبے بازوؤں والا فراک پہنے ہوئے تھی۔

بادشاہ کی تمام کنواری بیٹیاں لباسیہی پہنا کرتی تھیں۔
بڑی19 رنجش کے عالم میں اُس نے اپنا یہ لباس پھاڑ
کر اپنے سر پر راکھ ڈال لی۔ پھر اپنا ہاتھ سر پر رکھ
کر وہ چیختی چلّاتی وہاں سے چلی گئی۔ جب20 گھر
پہنچ گئی تو ابی سلوم نے اُس سے پوچھا، میری” بہن،
کیا امنون آپنے سے یادتی ز کی خاموشابہے؟ ہو
جائیں۔ وہ تو آپ کا بھائی ہے۔ اِس معاملے کو حد سے
یادہ متاہمیتز “دینا۔ وقتاُس سے تمر اکیلی ہی اپنے
بھائی ابی سلوم کے گھر میں رہی۔

داؤدجب21 کو اِس واقعے کی خبر ملی تو سختاُسے
غصہ آیا۔ 22 ابی سلوم نے امنون ایکسے بھی بات نہ
کی۔ نہ اُس نے اُس پر کوئی الزام لگایا، نہ کوئی اچھی
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بات کی، کیونکہ تمر کی عصمت دری کی وجہ سے وہ
اپنے بھائی نفرتسختسے کرنے لگا تھا۔

ابی سلوم کا انتقام
23 دو سال گزر گئے۔ ابی سلوم کی بھیڑیں افرائیم کے

قریب کے بعل حصور میں لائی گئیں تاکہ اُن کے بال
جائیں۔کترے اِس موقع پر ابی سلوم نے بادشاہ تمامکے
بیٹوں کو دعوت دی کہ وہ وہاں ضیافت شریکمیں
ہوں۔ 24 وہ داؤد بادشاہ پاسکے بھی گیا اور کہا، اِن”
دنوں میں مَیں اپنی بھیڑوں بالکے کترا رہا ہوں۔ بادشاہ
اور اُن کے افسروں کو بھی میرے ساتھ خوشی منانے
دعوتکی “ہے۔

لیکن25 داؤد نے انکار کیا، میرےنہیں،” بیٹے، ہم
سب تو نہیں آ سکتے۔ اِتنے لوگ آپ کے لئے بوجھ کا
باعث بن جائیں “گے۔ ابی سلوم بہت اصرار کرتا رہا،
لیکن داؤد نے دعوت کو قبول نہ کیا بلـکہ اُسے برکت
دے رُخصتکر کرنا چاہتا تھا۔

26 آخرکار ابی سلوم نے درخواست کی، اگر” آپ
ہمارے ساتھ جا نہ سکیں تو پھر کم از کم میرے بھائی
امنون کو آنے “دیں۔ بادشاہ نے پوچھا، خاص” کر
امنون “کیوں؟کو لیکن27 ابی سلوم اِتنا زور دیتا رہا کہ
داؤد نے امنون کو باقی بیٹوں سمیت بعل حصور جانے
دےاجازتکی دی۔

ضیافت28 سے پہلے ابی سلوم نے اپنے ملازموں کو
حکم دیا، !سنیں” جب امنون َمے پی پی کر خوش ہو
جائے گا تو مَیں آپ کو امنون کو مارنے کا حکم دوں
گا۔ پھر آپ کو اُسے مار ڈالنا ہے۔ ڈریں مت، کیونکہ
مَیں ہی نے آپ کو یہ حکم دیا ہے۔ مضبوط اور دلیر
“!ہوں

ملازموں29 نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں امنوننے کو مار
ڈالا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ دوسرےکے بیٹے اُٹھ کر اپنے
خچروں پر سوار ہوئے بھاگاور گئے۔ 30 وہ ابھی راستے
میں ہی تھے کہ افواہ تکداؤد پہنچی، ابی” سلوم نے
آپ کے تمام بیٹوں کو قتل کر دیا ایکہے۔ بھی نہیں
“بچا۔

31 بادشاہ اُٹھا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر فرش پر لیٹ
گیا۔ اُس میںدُکھبھیدرباریکے پھاڑکپڑےاپنے پھاڑ
کر اُس پاسکے کھڑے رہے۔ 32 پھر داؤد کا بھتیجا

یوندب بول اُٹھا، میرے” آقا، آپ نہ سوچیں کہ اُنہوں
نے تمام شہزادوں کو مار ڈالا صرفہے۔ امنون مر گیا
ہو گا، کیونکہ جب سے اُس نے تمر کی عصمت دری
کی اُس وقت سے ابی سلوم کا یہی ارادہ تھا۔ 33 لہٰذا
اِس خبر کو اہمیتاِتنی نہ دیں کہ تمام ہلاکبیٹے ہوئے
امنونصرفہیں۔ مر گیا ہو “گا۔

34 اِتنے میں ابی سلوم فرار ہو گیا تھا۔ پھر یروشلم
کی فصیل پہرےکھڑےپر دار اچانکنے دیکھا کہ
لوگوںسےمغرب کا بڑا بڑھطرفکیشہرگروہ ہے۔رہا
پہاڑیوہ دامنکے میں چلے آ رہے تھے۔ یوندبتب35
نے بادشاہ سے کہا، لو،” بادشاہ کے بیٹے آ رہے ہیں،
آپطرحجس خادمکے نے “تھا۔کہا ابھیوہ36 اپنی
بات ختم ہیکر رہا تھا شہزادےکہ اندر آئے خوباور
رو پڑے۔ بادشاہ اور اُس کے افسر بھی رونے لـگے۔

37 داؤد بڑی دیر تک امنون کا ماتم کرتا رہا۔ لیکن
ابی سلوم نے فرار ہو کر جسور کے بادشاہ تلمی بن عمی
ہود پاسکے پناہ لی جو اُس کا نانا تھا۔ وہاں38 وہ تین
تکسال رہا۔ 39 وقتایکپھر آ گیا کہ داؤد کا امنون
کے لئے دُکھ دُور ہو گیا، اور اُس کا ابی سلوم پر غصہ
تھم گیا۔

14
یوآب ابی سلوم سفارشکی کرتا ہے

یوآب1 بن یاہ ضرو کو معلوم ہوا کہ بادشاہ اپنے بیٹے
ابی سلوم کو چاہتا ہے، 2 اِس لئے اُس نے تقوع سے
دانشایک عورتمند کو یوآببُلایا۔ نے ہدایتاُسے
دی، ماتم” کا روپ بھریں آپجیسے دیر سے کسی کا
ماتم کر رہی ہوں۔ ماتم کپڑےکے پہن کر خوشبودار
تیل مت لگانا۔ 3 بادشاہ کے پاس جا کر اُس سے بات
“کریں۔ پھر یوآب نے عورت کو لفظ بہ لفظ وہ کچھ
سکھایا جو اُسے بادشاہ کو بتانا تھا۔

4 داؤد کے دربار میں آ کر عورت نے اوندھے منہ
جھک التماسکر کی، بادشاہ،اے” میری مدد “!کریں
5 داؤد نے یافت در کیا، کیا” مسئلہ “ہے؟ عورت نے
جواب دیا، مَیں” بیوہ ہوں، میرا فوتشوہر ہو گیا ہے۔
6 اور میرے دو بیٹے تھے۔ ایک دن وہ باہر کھیت میں
دوسرےایک اُلجھسے پڑے۔ اور چونکہ کوئی موجود
نہیں تھا جو دونوں کو الـگ کرتا اِس لئے ایک نے
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دوسرے کو مار ڈالا۔ وقتاُس7 سے پورا میرےکنبہ
خلاف اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ تقاضا کرتے ہیں کہ مَیں
اپنے بیٹے کو اُن کے حوالے کروں۔ وہ کہتے ہیں، اُس’
نے اپنے بھائی کو مار دیا ہے، اِس لئے ہم بدلے میں
اُسے سزائے موت دیں گے۔ اِس طرح وارث بھی نہیں
رہے ‘گا۔ یوں وہ میری اُمید کی آخری کرن کو ختم
کرنا ہتے چا ہیں۔ کیونکہ اگر میرا یہ بیٹا بھی مر جائے تو
میرے شوہر نامکا قائم نہیں رہے گا، اور اُس خاندانکا
رُوئے زمین پر مٹسے “گا۔جائے بادشاہ8 عورتنے
سے کہا، اپنے” گھر چلی جائیں اور فکر نہ کریں۔ مَیں
معاملہ حل کر دوں “گا۔

9 لیکن عورت نے گزارش کی، اے” بادشاہ، ڈر
ہے لوگکہ پھر بھی مجھے مجرم ٹھہرائیں گے میرےاگر
بیٹے آپجائے۔دینہموتسزائےکو پر تو وہ الزام نہیں
لگائیں “گے۔ داؤد10 اصرارنے اگر”کیا، آپکوئی کو
کرےتنگ تو اُسے میرے پاس لے آئیں۔ پھر وہ آئندہ
آپ کو نہیں ستائے “!گا عورت11 کو تسلی نہ ہوئی۔
اُس گزارشنے کی، اے” بادشاہ، براہِ ربکرم اپنے
خدا کی قَسم کھائیں کسیآپکہ موتبھیکو کا بدلہ
نہیں لینے دیں گے۔ ورنہ نقصان میں اضافہ ہو گا اور میرا
دوسرا بیٹا ہلاکبھی ہو جائے “گا۔ داؤد جوابنے
دیا، رب” حیاتکی کی آپقَسم، کے بیٹے ایککا بال
بھی بیکا نہیں ہو “گا۔

12 پھر عورت اصل بات پر آ گئی، میرے” آقا، براہِ
کرم اپنی خادمہ کو ایک اَور بات کرنے کی اجازت
“دیں۔ بادشاہ بولا، کریں” “بات۔ تب13 عورت نے
کیوںخودآپ”کہا، الله کی قوم خلافکے ایسا ارادہ
قرارغلطابھیابھینےآپجسےہیںرکھتے دیا آپہے؟
نے خود فرمایا ہے کہ ٹھیکیہ نہیں، اور یوں آپ نے
آپاپنے کو ہی مجرم ٹھہرایا ہے۔ آپکیونکہ نے اپنے
بیٹے کو رد کر واپساُسےکے آنے نہیں دیا۔ بےشک14
وقتکسیکوسبہم زمینسبہمہے۔مرنا پر ُنڈیلے ا
گئے پانی کی مانند ہیں جسے زمین جذب کر لیتی ہے
اور جو دوبارہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن الله ہماری
زندگی کو بلاوجہ مٹا نہیں دیتا بلـکہ ایسے منصوبے تیار
رکھتا ہے جن کے یعے ذر مردود شخص بھی اُس کے

پاس واپس آ سکے اور اُس سے دُور نہ رہے۔ اے15
میرےبادشاہ آقا، مَیں اِسوقتاِس لئے آپ حضورکے
آئی ہوں لوگمیرےکہ مجھے ڈرانے کوششکی کر
رہے ہیں۔ مَیں نے سوچا، مَیں بادشاہ باتسے کرنے
کی جرأت کروں گی، شاید وہ میری سنیں 16 اور مجھے
اُس آدمی سے بچائیں جو مجھے اور میرے بیٹے کو اُس
زمینموروثی محرومسے رکھنا چاہتا اللهجوہے ہمیںنے
ہے۔دیدے خیال17 یہ تھا کہ اگر بادشاہ حلمعاملہ
کر دیں تو پھر مجھے دوبارہ سکون ملے گا، کیونکہ آپ
اچھی اور بُری باتوں کا امتیاز کرنے میں الله کے فرشتے
جیسے آپربہیں۔ کا آپخدا ساتھکے “ہو۔

18 یہ سب کچھ سن کر داؤد بول اُٹھا، اب” مجھے
ایک بات بتائیں۔ اِس کا صحیح جواب “دیں۔ عورت
جوابنے دیا، میرےجی” آقا، بات “فرمایئے۔ داؤد
نے پوچھا، کیا” یوآب نے آپ سے یہ کام “کروایا؟
عورت19 پکاری، بادشاہ” حیاتکی کی قَسم، جو کچھ
میرےبھی آقا فرماتے ہیں وہ نشانے پر لـگ جاتا ہے،
خواہ بندہ بائیں یا طرفدائیں ہٹنے کوششکی کیوں نہ
آپہاں،جیکرے۔ یوآبخادمکے آپمجھےنے کے
بھیجحضور دیا۔ اُس لفظمجھےنے کچھسبلفظبہ بتایا
جو آپمجھے عرضکو کرنا تھا، 20 کیونکہ آپوہ کو
باتیہ پیشنہیںراستبراہِ کرنا میرےلیکنتھا۔چاہتا
آقا اللهکو کچھجوہے۔حاصلحکمتسیکیفرشتےکے
ملـکبھی میں وقوع میں آتا ہے اُس کا آپ کو پتا چل
جاتا “ہے۔

ابی سلوم واپسیکی
21 داؤد یوآبنے کو بُلا کر اُس سے کہا، ٹھیک”

ہے، مَیں آپ کی درخواست پوری کروں گا۔ جائیں،
میرے بیٹے ابی سلوم کو واپس لے “آئیں۔ 22 یوآب
اوندھے جھکمنہ گیا اور بولا، رب” بادشاہ برکتکو
میرے!دے معلوممجھےآجآقا، ہوا آپمَیںکہہے کو
منظور ہوں، آپکیونکہ نے اپنے خادم درخواستکی
کو پورا کیا “ہے۔ یوآب23 روانہ ہو کر جسور چلا گیا
اور وہاں سے ابی سلوم کو واپس لایا۔ 24 لیکن جب
وہ یروشلم پہنچے تو بادشاہ نے حکم دیا، اُسے” اپنے گھر
میں ہنے ر کی اجازت ہے، لیکن وہ کبھی مجھے نظر نہ
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“آئے۔ چنانچہ ابی سلوم اپنے میںگھر دوبارہ ہنے ر لگا،
لیکن بادشاہ ملاقاتکبھیسے نہ ہو سکی۔

پورے25 اسرائیل میں ابی سلوم صورتخوبجیسا
آدمی نہیں تھا۔ سب اُس تعریفخاصکی کرتے تھے،
کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک اُس میں نقصکوئی
نظر نہیں آتا تھا۔ سال26 میں ایکوہ ہی مرتبہ اپنے بال
کٹواتا تھا، کیونکہ اِتنے میں اُس کے بال حد سے یادہ ز
وزنی ہو جاتے تھے۔ جب اُنہیں تولا جاتا تو اُن کا وزن
ً تقریبا سوا دو کلو گرام ہوتا تھا۔ ابی27 سلوم کے تین بیٹے
ایکاور بیٹی تھی۔ بیٹی کا نام تمر تھا اور صورتخوبنہایتوہ تھی۔

سالدو28 گزر گئے، پھر بھی ابی سلوم کو بادشاہ سے
ملنے اجازتکی نہ ملی۔ 29 پھر اُس یوآبنے کو اطلاع
بھیجی کہ وہ اُس سفارشکی کرے۔ لیکن یوآب نے
آنے سے انکار کیا۔ ابی سلوم نے اُسے دوبارہ بُلانے کی
لیکنکی،کوشش اِس یوآببھیبار اُس پاسکے نہ آیا۔
تب30 ابی سلوم نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، دیکھو،”
یوآب کھیتمیرےکھیتکا سے ملحق ہے، اور اُس
میں َجو کی فصل پک رہی ہے۔ جاؤ، اُسے آگ لگا
“!دو نوکر گئے اور ایسا ہی کیا۔

لـگآگمیںکھیتجب31 گئی بھاگیوآبتو کر
ابی سلوم پاسکے آیا اور شکایت کی، آپ” کے نوکروں
میرےنے کھیت آگکو کیوں لگائی “ہے؟ 32 ابی
سلوم جوابنے دیا، آپدیکھیں،” نہیں مَیںجبآئے
آپنے بُلایا۔کو کیونکہ مَیں ہوںچاہتا آپکہ بادشاہ
پاسکے جا کر اُن پوچھیںسے کیوںسےجسورمجھےکہ
لایا گیا۔ بہتر ہوتا مَیںکہ وہیں ابرہتا۔ بادشاہ مجھ سے
ملیں یا اگر وہ اب تک مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں تو
مجھے موتسزائے “دیں۔

یوآب33 نے بادشاہ کے پاس جا کر اُسے یہ پیغام
پہنچایا۔ پھر داؤد نے اپنے بیٹے کو بُلایا۔ ابی سلوم اندر آیا
اور بادشاہ کے منے سا اوندھے گیا۔جھکمنہ پھر بادشاہ
نے ابی سلوم کو بوسہ دیا۔

15
ابی سلوم سازشکی

1 کچھ دیر کے بعد ابی سلوم نے رتھ اور گھوڑے
خریدے اور ساتھ ساتھ 50 محافظ بھی رکھے جو اُس

کے آگے آگے دوڑیں۔ 2 روزانہ وہ سویرےصبح اُٹھ کر
شہر دروازےکے پر کبھیجبجاتا۔ شخصکوئی اِس
مقصد سے شہر میں داخل ہوتا کہ بادشاہ اُس کسیکے
مقدمے کا کرےفیصلہ تو ابی سلوم اُس مخاطبسے ہو
کر پوچھتا، آپ” کس شہر سے “ہیں؟ اگر وہ جواب
دیتا، مَیں” اسرائیل کے فلاں قبیلے سے “ہوں، 3 تو ابی
سلوم کہتا، آپبےشک” اِس مقدمے جیتکو سکتے
ہیں، لیکن !افسوس بادشاہ کا کوئی بھی بندہ اِس پر
“گا۔دےنہیںدھیانصحیح 4 پھر جاریباتوہ مَیںکاش”رکھتا، ملـکہی پر اعلٰی قاضی مقرر کیا گیا !ہوتا پھر
لوگسب اپنے مقدمے پیشمجھے کر سکتے اور مَیں اُن
انصافصحیحکا اور5“دیتا۔کر اگر قریبکوئی آ ابیکر
سلوم کے منے سا جھکنے لگتا تو وہ روکاُسے کر اُس کو
گلے لگاتا اور بوسہ دیتا۔ 6 یہ اُس کا اُن تمام اسرائیلیوں
کے سلوکساتھ تھا جو اپنے مقدمے بادشاہ کو پیش
کرنے کے لئے آتے تھے۔ یوں اُس نے اسرائیلیوں کے
دلوں کو مائلطرفاپنی کر لیا۔

7 یہ سلسلہ چار سال جاری ایکرہا۔ دن ابی سلوم
داؤدنے باتسے حبرونمجھے”کی، اجازتکیجانے
دیجئے، کیونکہ مَیں نے رب سے ایسی مَنت مانی ہے
کےجس لئے ضروری ہے حبرونکہ جاؤں۔ 8 کیونکہ
جب مَیں جسور میں تھا تو مَیں نے قَسم کھا کر وعدہ
کیا تھا، اے’ رب، اگر تُو مجھے یروشلم واپس لائے تو
مَیں حبرون میں پرستشتیری کروں “۔‘گا 9 بادشاہ نے
جواب دیا، ٹھیک” ہے۔ سلامتی سے “جائیں۔

لیکن10 حبرون پہنچ کر ابی سلوم نے خفیہ طور پر
قاصدوںاپنے اسرائیلکو تمامکے بھیجمیںعلاقوںقبائلی
دیا۔ جہاں بھی وہ گئے اُنہوں نے اعلان کیا، جوں” ہی
نرسنگے کی آواز سنائی دے آپ سب کو کہنا ابی’ہے، سلوم حبرون میں بادشاہ بن گیا “!‘ہے 11 ابی سلوم
کے ساتھ 200 مہمان یروشلم سے حبرون آئے تھے۔ وہ
تھے،بےلوث اُنہیںاور اِس میںبارےکے علم نہہی تھا۔

جب12 حبرون میں قربانیاں چڑھائی جا رہی تھیں تو
ابی سلوم نے داؤد ایککے مشیر کو بُلایا جو ِجلوہ کا
ہنے ر والا تھا۔ اُس کا نام اخی تُفل جلونی تھا۔ وہ آیا اور
ابی سلوم کے ساتھ مل گیا۔ یوں ابی سلوم کے پیروکاروں
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اضافہمیں ہوتا گیا اُساور زورسازشیںکی لـگیں۔پکڑنے
داؤد یروشلم ہجرتسے کرتا ہے

ایک13 قاصد داؤدنے پہنچپاسکے کر اُسے اطلاع
دی، ابی” آپسلوم خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا ہے، اور
تمام اسرائیل اُس کے لـگپیچھے گیا “ہے۔ 14 داؤد نے
اپنے ملازموں سے آؤ،”کہا، ًہم ہجرتفورا کریں، ورنہ
ابی سلوم کے قبضے میں آ جائیں جلدیگے۔ کریں تاکہ
ًہم فورا روانہ ہو سکیں، کیونکہ کرےکوششوہ گا
کہ جلدیجتنی ہو یہاںسکے پہنچے۔ اگر ہم وقتاُس
شہر سے نکلے نہ ہوں تو وہ ہم پر آفت لا کر شہر کے
باشندوں مارکو بادشاہ15“گا۔ڈالے ملازموںکے نے
جواب دیا، جو” بھی ہمارےفیصلہ آقا اور بادشاہ کریں
ہم حاضر “ہیں۔

16 بادشاہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ روانہ ہوا۔
صرف دس داشتائیں محل کو لنے سنبھا کے لئے پیچھے
رہ گئیں۔ جب17 داؤد اپنے تمام لوگوں کے ساتھ شہر
کے آخری گھر تک پہنچا تو وہ رُک گیا۔ 18 اُس نے
اپنے تمام پیروکاروں کو آگے نکلنے دیا، پہلے شاہی دستے
کریتی و فلیتی کو، پھر 600اُن جاتی آدمیوں کو جو اُس
کے ساتھ جات سے یہاں آئے تھے اور آخر میں باقی تمام
لوگوں کو۔ جب19 فلستی شہر جات کا آدمی اِتّی داؤد
منےکے گزرنےسےسا لگا تو بادشاہ اُس مخاطبسے جائیں؟کیوںساتھہمارےآپ”ہوا، جائیںچلےواپسنہیں،
اور نئے بادشاہ کے ساتھ آپرہیں۔ تو غیرملـکی ہیں اور
اِس لئے اسرائیل میں ہتے ر ہیں آپکہ جلاوطنکو کر
دیا گیا ہے۔ آپ20 یہاںکو تھوڑیآئے دیر ہوئی توہے،
مناسبکیا ہے آپکہ کو میریدوبارہ وجہ کبھیسے
اُدھرکبھیاِدھر پڑے؟گھومنا کیا پتا کہاںمجھےکہہے
کہاں جانا پڑے۔ اِس لئے واپس چلے جائیں، اور اپنے
وطنوںہم بھیکو اپنے ساتھ آپربجائیں۔لے پر اپنی
مہربانی اور وفاداری کا اظہار “کرے۔

لیکن21 اِتّی اعتراضنے کیا، میرے” آقا، رب اور
بادشاہ کیحیاتکی قَسم، آپمَیں نہیںکبھیکو چھوڑ
سکتا، خواہ مجھے اپنی جان بھی قربان کرنی “پڑے۔
تب22 داؤد مان گیا۔ چلو،” پھر آگے “!نکلیں چنانچہ
اِتّی اپنے لوگوں اور اُن کے خاندانوں کے ساتھ آگے

نکلا۔ 23 آخر میں داؤد نے وادٔی قدرون کو پار کر کے
یگستان ر کی طرف رُخ کیا۔ گرد و نواح کے تمام لوگ
بادشاہ کو اُس کے پیروکاروں سمیت روانہ ہوتے ہوئے
دیکھ پھوٹپھوٹکر کر رونے لـگے۔

امامصدوق24 اور تمام لاوی بھی داؤد ساتھکے شہر
سے نکل آئے تھے۔ لاوی عہد کا صندوق اُٹھائے چل
رہے ابتھے۔ اُنہوں نے اُسے شہر سے باہر زمین پر رکھ
دیا، اور ابیاتر وہاں قربانیاں چڑھانے لگا۔ لوگوں کے
شہر سے نکلنے پورےکے عرصے کے دوران وہ قربانیاں
چڑھاتا رہا۔ 25 پھر داؤد صدوق مخاطبسے ہوا، الله”
کا صندوق شہر میں واپس لے جائیں۔ اگر رب کی نظرِ
کرم مجھ پر ہوئی تو وہ کسی دن مجھے شہر میں واپس لا
کر عہد اورصندوقکے اُس سکونتکی گاہ کو دوبارہ
گا۔دےاجازتکیدیکھنے لیکن26 اگر وہ فرمائے کہ
تُو مجھے پسند نہیں ہے، تو مَیں یہ برداشتبھی کرنے کے
لئے تیار ہوں۔ وہ میرے ساتھ وہ کرےکچھ جو اُسے
مناسب لـگے۔

آپتکجہاں27 کا تعلق ہے، اپنے بیٹے معضاخی
کو ساتھ لے کر صحیح سلامت شہر میں واپس چلے
جائیں۔ ابیاتر اور اُس کا بیٹا یونتن بھی ساتھ جائیں۔
28 مَیں خود یگستان ر میں یائے در یردن کی اُس جگہ
جاؤںرُک آسانیہمجہاںگا سے یا در کو پار سکیںکر
آپوہاںگے۔ مجھے یروشلم حالاتکے بارےکے میں
پیغام بھیج سکتے ہیں۔ مَیں آپ کے انتظار میں رہوں
“گا۔

29 چنانچہ صدوق اور ابیاتر عہد کا صندوق شہر میں
واپس لے جا کر وہیں رہے۔ 30 داؤد روتے روتے
زیتون پہاڑکے پر ھنے اُسلگا۔چڑ سرکا ڈھانپا تھا،ہوا اور
وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا۔ باقی سب سرکے بھی ڈھانپے
ہوئے تھے، سب روتے روتے ھنے چڑ لـگے۔ 31 راستے
میں داؤد کو اطلاع دی گئی، اخی” تُفل بھی ابی سلوم
کے ساتھ مل گیا “ہے۔ یہ سن کر داؤد نے دعا تُفلاخیکہدےبخشرب،اے”کی، ناکاممشورےکے
ہو “جائیں۔

32 چلتے چلتے داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں الله
کی پرستش کی جاتی تھی۔ وہاں حوسی ارکی اُس سے
ملنے آیا۔ اُس پھٹےکپڑےکے ہوئے تھے، سراور خاکپر
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تھی۔ 33 داؤد نے اُس سے کہا، اگر” میرےآپ ساتھ
جائیں بوجھصرفآپتو باعثکا بنیں گے۔ 34 بہتر ہے
لوٹآپکہ کر شہر میں جائیں اور ابی سلوم سے بادشاہ،اے’کہیں، آپمَیں میںخدمتکی حاضر پہلےہوں۔
مَیں آپ باپکے کی خدمت کرتا تھا، اور اب آپ ہی
‘گا۔کروںخدمتکی آپاگر ایسا کریں تُفلاخیآپتو
ناکاممشورےکے بنانے بڑیمیریمیں گے۔کریںمدد
آپ35-36 اکیلے نہیں ہوں گے۔ دونوں امام صدوق اور
بھیابیاتر پیچھےمیںیروشلم رہ میںدربارہیں۔گئے بھیجو
منصوبے باندھے جائیں گے وہ اُنہیں بتائیں۔ صدوق کا
بیٹا اورمعضاخی ابیاتر کا بیٹا یونتن مجھے ہر پہنچائیںخبر
گے، کیونکہ وہ بھی شہر ٹھہرےمیں ہوئے “ہیں۔

داؤدتب37 واپسحوسیدوستکا گیا۔چلا وہ اُس
پہنچوقت ابیجبگیا سلوم داخلمیںیروشلم ہو تھا۔رہا

16
ضیبا بوستمفی بارےکے جھوٹمیں بولتا ہے

ابھیداؤد1 پہاڑ نکلآگےکچھسےچوٹیکی گیا تھا کہ
بوستمفی کا ملازم اُسضیبا سے ملنے آیا۔ اُس پاسکے
دو جنتھےگدھے پر ینیں ہوئیکسیزِ تھیں۔ اُن 200پر
100کیکشمشروٹیاں، 100ٹکیاں، پھلتازہ اور َمے
کی ایک مشک لدی ہوئی تھی۔ 2 بادشاہ نے آپ”پوچھا، چیزوںاِن ساتھکے کیا کرنا ہتے چا “ہیں؟ ضیبا نے
جواب دیا، گدھے” بادشاہ کے خاندان کے لئے ہیں،
وہ اِن پر بیٹھ کر سفر کریں۔ روٹی اور پھل جوانوں کے
لئے ہیں، اور َمے اُن کے لئے یگستانجو ر میں چلتے چلتے
تھک “جائیں۔ 3 بادشاہ نے سوال کیا، آپ” کے پرانے
مالـک کا پوتا مفی بوست کہاں “ہے؟ ضیبا نے وہ”کہا، یروشلم میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آج
اسرائیلی مجھے بادشاہ بنا دیں گے، کیونکہ مَیں ساؤل کا
پوتا “ہوں۔ 4 یہ سن کر داؤد بولا، آج” ہی مفی بوست
کی آپملـکیتتمام کے نام منتقل کی جاتی “!ہے ضیبا
نے کہا، مَیں” آپ کے منے سا اپنے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔
رب کرے کہ مَیں اپنے آقا اور بادشاہ کا منظورِ نظر
“رہوں۔

ِسمعی داؤد لعنکو طعن کرتا ہے

جب5 داؤد بادشاہ بحوریم کے قریب پہنچا تو ایک
آدمی وہاں نکلسے کر اُس پر لعنتیں بھیجنے لگا۔ آدمی کا
نام ِسمعی بن جیرا تھا، اور وہ ساؤل کا رشتے دار تھا۔ 6 وہ
داؤد اور اُس افسروںکے پر پتھر بھی پھینکنے لگا، اگرچہ
داؤد کے بائیں اور دائیں ہاتھ اُس کے محافظ اور بہترین
فوجی چل رہے تھے۔ لعنت7 کرتے کرتے ِسمعی چیخ
رہا تھا، چل،” دفع ہو !جا !بدمعاش!قاتل 8 یہ تیرا ہی
قصور تھا کہ ساؤل اور اُس کا خاندان تباہ ابہوئے۔
رب تجھے جو ساؤل کی تختجگہ نشین ہو گیا ہے اِس
کی مناسب سزا دے رہا ہے۔ اُس تیرےنے بیٹے ابی
سلوم کو تیری جگہ تخت نشین کر کے تجھے تباہ کر دیا
قاتلہے۔ صحیحکو معاوضہ مل گیا “!ہے

ابی9 شے بن یاہ ضرو بادشاہ سے کہنے لگا، یہ” کیسا
مُردہ کُتا ہے میرےجو آقا بادشاہ پر لعنت کرے؟ مجھے
اجازت دیں، تو مَیں جا کر اُس کا سر قلم کر “دوں۔
لیکن10 بادشاہ نے اُسے روک دیا، میرا” آپ اور آپ
کے بھائی یوآب سے کیا واسطہ؟ نہیں، اُسے لعنت کرنے
دیں۔ ہو سکتا ہے رب نے اُسے یہ کرنے کا حکم دیا
ہے۔ تو پھر ہم ہیںکون کہ اُسے “روکیں۔ 11 پھر داؤد
تمام افسروں سے بھی مخاطب ہوا، جبکہ” میرا اپنا بیٹا
مجھے قتل کرنے کوششکی کر رہا ہے تو ساؤل کا یہ
رشتے دار ایسا کیوں نہ کرے؟ اِسے چھوڑ دو، کیونکہ
رب نے اِسے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 12 شاید رب
مصیبتمیری لحاظکا کر ِسمعیکے برکتلعنتیںکی میں
بدل “دے۔

13 داؤد اور اُس کے لوگوں نے سفر جاری رکھا۔
ِسمعی قریب کی پہاڑی ڈھلان پر اُس کے برابر چلتے چلتے
اُس پر لعنتیں بھیجتا اور پتھر اور مٹی کے ڈھیلے پھینکتا
رہا۔ ماندےتھکےسب14 یائے یردندر پہنچکو گئے۔
وہاں داؤد تازہ دم ہو گیا۔

ابی سلوم یروشلم میں
15 اِتنے میں ابی سلوم اپنے پیروکاروں ساتھکے یروشلم

میں داخل ہوا تھا۔ اخی تُفل بھی اُن کے ساتھ مل گیا
تھا۔ تھوڑی16 دیر کے بعد داؤد دوستکا حوسی ارکی
ابی سلوم کے دربار میں حاضر ہو کر پکارا، بادشاہ”
زندہ !باد بادشاہ زندہ “!باد 17 یہ سن کر ابی سلوم نے
اُس سے ً طنزا کہا، یہ” کیسی وفاداری ہے جو آپ
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دوستاپنے داؤد کو دکھا رہے آپہیں؟ دوستاپنے
کے ساتھ روانہ کیوں نہ “ہوئے؟ حوسی18 جوابنے
دیا، جسنہیں،” آدمی ربکو اور تمام اسرائیلیوں نے
مقرر کیا وہیہے، مالـکمیرا ہے، اور اُسی خدمتکی
میں مَیں حاضر رہوں گا۔ 19 دوسرے، اگر کسی کی
خدمت کرنی ہے تو کیا داؤد کے بیٹے کی خدمت کرنا
مناسب نہیں ہے؟ جس طرح مَیں آپ کے باپ کی
خدمت کرتا رہا ہوں اُسی طرح اب آپ کی خدمت
کروں “گا۔

20 پھر ابی سلوم اخی تُفل مخاطبسے ہوا، آگے” کیا
کرنا ہئے؟ چا مجھے اپنا پیشمشورہ “کریں۔ اخی21 تُفل
باپکےآپ”دیا،جوابنے اپنینے داشتاؤںکچھ کو
محل لنے سنبھا کے لئے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ اُن کے ساتھ
ہم بستر ہو جائیں۔ پھر تمام اسرائیل کو معلوم ہو جائے
گا آپکہ نے باپاپنے کی ایسی بےعزتی کی ہے کہ
صلح کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ سبکر آپجو
ساتھکے مضبوطہیں ہو جائیں “گے۔ ابی22 سلوم مان
گیا، اور محل کی چھت پر اُس کے لئے خیمہ لگایا گیا۔
اُس میں پورےوہ اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے باپاپنے
کی داشتاؤں سے ہم بستر ہوا۔

23 اُس وقت اخی تُفل کا ہر مشورہ الله کے فرمان
جیسا مانا جاتا تھا۔ داؤد اور ابی سلوم دونوں یوں ہی اُس
مشوروںکے کی قدر کرتے تھے۔

17
حوسی اور اخی تُفل

تُفلاخی1 ابینے سلوم ایککو اَور بھیمشورہ مجھے”دیا۔ اجازت دیں تو مَیں 12,000 فوجیوں کے ساتھ
راتاِسی داؤد تعاقبکا کروں۔ مَیں2 اُس پر حملہ کروں
گا جب وہ تھکاماندہ اور بےدل ہے۔ تب وہ گھبرا
جائے گا، اور اُس کے تمام فوجی بھاگ جائیں گے۔
ً نتیجتا مَیں صرف بادشاہ ہی کو مار دوں گا 3 اور باقی
تمام لوگوں کو آپ پاسکے واپس لاؤں گا۔ جو آدمی
آپ پکڑنا ہتے چا ہیں اُس موتکی پر واپسسب آ جائیں
گے۔ اور قوم میں امن و امان قائم ہو جائے “گا۔

4 یہ مشورہ ابی سلوم اور اسرائیل کے تمام بزرگوں کو
پسند تاہم5آیا۔ ابی سلوم ارکیحوسیہمپہلے”کہا،نے
بھیسے مشورہ لیں۔ کوئی اُسے بُلا “لائے۔ حوسی6 آیا
تو ابی سلوم نے اُس کے منے سا اخی تُفل کا منصوبہ بیان
کر کے پوچھا، آپ” کا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا
ہئے، چا آپیا کی کوئی اَور رائے “ہے؟

حوسی7 جوابنے دیا، جو” مشورہ اخی تُفل نے
دیا ہے وہ اِس دفعہ ٹھیک نہیں۔ آپ8 تو اپنے والد
اور اُن کے آدمیوں واقفسے ہیں۔ وہ سب ماہر فوجی
ہیں۔ وہ اُس ریچھنی کی شدتسی سے لڑیں جسگے
سے اُس کے بچے چھین لئے گئے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں
رکھنا ہئے آپکہچا باپکا امکانہے۔فوجیکارتجربہ
نہیں کہ وہ رات کو اپنے فوجیوں کے گزارےدرمیان
گا۔ 9ً غالبا وہ اِس وقت بھی گہری کھائی یا کہیں اَور
چھپ گیا ہوہے۔ سکتا وہاںوہہے نکلسے آپکر کے
دستوں پر کرےحملہ اور ابتدا ہی میں آپ تھوڑےکے
بہت افراد مر جائیں۔ پھر افواہ پھیل جائے گی کہ ابی
سلوم کے دستوں میں قتِل عام شروع ہو گیا ہے۔ 10 یہ
سن آپکر تمامکے افراد ڈر جائیںہوبےدلمارےکے
گے، خواہ وہ ببر شیر جیسے بہادر کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ
تمام اسرائیل جانتا ہے آپکہ باپکا بہترین فوجی ہے
اور کہ اُس ساتھیکے بھی دلیر ہیں۔

11 یہ پیِش نظر رکھ کر آپمَیں ایککو اَور مشورہ
دیتا ہوں۔ شمال میں دان سے لے جنوبکر میں بیرسبع
تک لڑنے قابلکے تمام اسرائیلیوں کو بُلائیں۔ اِتنے جمع
کریں کہ وہ ساحل ریتکی کی مانند ہوں گے، آپاور
خود اُن کے آگے چل کر لڑنے کے لئے نکلیں۔ 12 پھر
ہم داؤد کھوجکا لگا کر اُس پر حملہ کریں اُسہمگے۔
طرح اُس ٹوٹپر پڑیں اوسطرحجسگے زمین پر گرتی
سبہے۔ ہلاکسبکے ہو جائیں گے، اور نہ وہ اور
نہ اُس کے آدمی بچ پائیں گے۔ 13 اگر داؤد کسی شہر
میں پناہ لے تو تمام اسرائیلی فصیل کے ساتھ رسّے لگا کر
پورے شہر وادیکو گھسیٹمیں جائیںلے گے۔ پتھر
پر پتھر باقی نہیں رہے “!گا

ابی14 سلوم اور تمام اسرائیلیوں نے کہا، حوسی” کا
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مشورہ اخی تُفل مشورےکے سے بہتر “ہے۔ حقیقت
تُفلاخیمیں بہترکہیںمشورہکا اُسےنےربلیکنتھا،
ناکام ہونے دیا تاکہ ابی سلوم مصیبتکو میں ڈالے۔

داؤد کو ابی سلوم کا منصوبہ بتایا جاتا ہے
حوسی15 نے دونوں اماموں صدوق اور ابیاتر کو وہ

منصوبہ بتایا جو اخی تُفل نے ابی سلوم اور اسرائیل کے
بزرگوں پیشکو کیا تھا۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُنہیں اپنے
مشورے بارےکے میں بھی آگاہ کیا۔ اُس16 نے ًاب”کہا، فورا داؤد دیںاطلاعکو بھیمیںصورتکسیکہ
اِس رات کو یائے در یردن کی اُس جگہ پر نہ گزاریں
لوگجہاں یا در کو پار کرتے ہیں۔ لازم ہے آپکہ
ہیآج یا در عبورکو کر لیں، تمامآپورنہ سمیتساتھیوں
برباد ہو جائیں “گے۔

17 یونتن اور اخی معض یروشلم سے باہر کے چشمے
عین راجل پاسکے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ شہر
میں داخل ہو کر کسی کو نظر آنے کا خطرہ مول نہیں
لے سکتے ایکتھے۔ نوکرانی شہر سے نکل آئی اور اُنہیں
حوسی کا دےپیغام دیا تاکہ وہ آگے نکل کر اُسے داؤد
تک پہنچائیں۔ ایکلیکن18 جوان نے اُنہیں دیکھا اور
بھاگ ابیکر سلوم اطلاعکو جلدیجلدیدونوںدی۔
وہاں سے چلے گئے اور ایک آدمی کے گھر میں چھپ
گئے جو بحوریم میں رہتا تھا۔ اُس کے صحن میں کنواں
تھا۔ اُس میں وہ اُتر گئے۔ 19 آدمی کی بیوی نے کنوئیں
کے منہ پر کپڑا بچھا کر اُس پر اناج کے دانے بکھیر دیئے
تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہاں کنواں ہے۔

20 ابی سلوم کے سپاہی اُس گھر میں پہنچے اور
عورت سے پوچھنے لـگے، اخی” معض اور یونتن کہاں
عورت“ہیں؟ وہ”دیا،جوابنے ہیں،چکےنکلآگے
کیونکہ وہ ندی کو پار کرنا ہتے چا “تھے۔ سپاہی دونوں
آدمیوں کا کھوج لگاتے لگاتے تھک گئے۔ آخرکار وہ
خالی ہاتھ لوٹیروشلم گئے۔

چلےجب21 گئے تو معضاخی اور یونتن کنوئیں سے
نکل کر داؤدسیدھے بادشاہ چلےپاسکے گئے تاکہ اُسے
پیغام اُنہوںسنائیں۔ لازم”کہا،نے آپکہہے یا در کو
ً فورا پار یں “!کر پھر اُنہوں نے داؤد کو اخی تُفل کا پورا
منصوبہ بتایا۔ 22 داؤد اور اُس کے تمام ساتھی جلد ہی

روانہ ہوئے راتاُسیاور یائے در یردن کو عبور کیا۔ پَو
ایکوقتپھٹتے بھی پیچھے نہیں رہ گیا تھا۔

اخیجب23 تُفل نے دیکھا کہ میرا مشورہ رد کیا گیا
ہے تو وہ اپنے گدھے پر ین زِ کس کر اپنے وطنی شہر
واپس چلا گیا۔ وہاں اُس نے گھر کے تمام معاملات
بندوبستکا کیا، پھر جا پھانسیکر لی۔لے اُسے اُس کے
باپ کی قبر میں دفنایا گیا۔

داؤدجب24 محنائم پہنچ گیا تو ابی سلوم اسرائیلی فوج
کے ساتھ یائے در یردن کو پار کرنے لگا۔ 25 اُس نے
عماسا کو فوج پر مقرر کیا تھا، یوآبکیونکہ تو داؤد کے
ساتھ تھا۔ عماسا ایک اسماعیلی بنام اِترا کا بیٹا تھا۔ اُس
کی ماں ابی ناحسبنتجیل تھی، اور یوآبوہ کی ماں
یاہ ضرو کی بہن تھی۔ ابی26 سلوم اور اُس کے ساتھیوں
ملـِکنے ِجلعاد میں پڑاؤ ڈالا۔

جب27 داؤد محنائم پہنچا تو تین آدمیوں نے اُس کا
استقبال کیا۔ سوبی ناحسبن عمونیوں کے الحکومتدار
ربّہ سے، مکیر بن عمی ایل لو دبار سے اور برزلی ِجلعادی
راجلیم سے آئے۔ تینوں28 نے داؤد اور اُس کے لوگوں
کو بستر، باسن، مٹی کے برتن، گندم، َجو، میدہ، اناج
کے بُھنے ہوئے دانے، لوبیا، مسور، 29 شہد، دہی،
یاں بکر بھیڑ اور گائے کے دودھ کا پنیر مہیا کیا۔ کیونکہ
اُنہوں یگستانلوگیہ”سوچا،نے میںر چلتے چلتے ضرور
بھوکے، پیاسے اور ماندےتھکے ہو گئے ہوں “گے۔

18
جنگ کے لئے یاں تیار

1 داؤد نے اپنے فوجیوں کا معائنہ کر کے ہزار ہزار
اور َسو َسو افراد پر آدمی مقرر کئے۔ 2 پھر اُس نے اُنہیں
تین حصوں میں تقسیم کر ایککے حصے پر یوآب کو،
دوسرے پر اُس کے بھائی ابی شے بن یاہ ضرو کو اور
تیسرے پر اِتّی جاتی کو مقرر کیا۔
اُس نے فوجیوں کو بتایا، مَیں” خود بھی آپ کے

ساتھ لڑنے کے لئے نکلوں “گا۔ 3 لیکن اُنہوں نے
اعتراض کیا، ایسا” نہ !کریں اگر ہمیں بھاگنا پڑےبھی یا
ہمارا آدھا حصہ مارا بھی جائے تو ابی سلوم فوجیوںکے
کے لئے اِتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ آپ ہی کو
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پکڑنا ہتے چا ہیں، کیونکہ آپ اُن کے نزدیک ہم میں
10,000سے افراد سے یادہ ز اہم ہیں۔ چنانچہ بہتر ہے
کہ آپ شہر ہی میں رہیں اور وہاں سے ہماری حمایت
“کریں۔

4 بادشاہ نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، جو کچھ
آپ کو معقول لگتا ہے وہی کروں “گا۔ وہ شہر کے
دروازے پر کھڑا ہوا، اور تمام مرد َسو َسو اور ہزار
ہزار کے گروہوں میں اُس کے منے سا سے گزر کر باہر
نکلے۔ 5 یوآب، ابی شے اور اِتّی کو اُس نے حکم میری”دیا، خاطر جوان ابی سلوم سے نرمی پیشسے “!آنا
تمام فوجیوں تینوںنے کمانڈروں سے باتیہ سنی۔

ابی سلوم شکستکی
6 داؤد کے لوگ کھلے میدان میں اسرائیلیوں سے

لڑنے گئے۔ افرائیم کے جنگل میں اُن کی ٹکر ہوئی، 7 اور
داؤد فوجیوںکے مخالفوںنے دی۔فاششکسِتکو اُن
جنگلپورےلڑائی8ہوئے۔ہلاکافراد20,000کے
میں پھیلتی گئی۔ یہ جنگل خطرناکاِتنا تھا کہ اُس دن
تلوار کی نسبت یادہ لوگز اُس کی زد میں آ ہلاککر
ہو گئے۔

اچانک9 داؤد فوجیوںکچھکے ابیکو سلوم نظر آیا۔
وہ خچر پر سوار بلوط بڑےایککے درخت کے سائے
میں سے گزرنے لگا تو اُس کے بال درخت کی شاخوں
میں اُلجھ گئے۔ اُس کا خچر آگے نکل گیا جبکہ ابی سلوم
وہیں آسمان و زمین درمیانکے لٹکا رہا۔ آدمیوںجن10
نے یہ دیکھا اُن میں سے ایک یوآب کے پاس گیا اور
اطلاع دی، مَیں” ابینے سلوم کو دیکھا بلوطوہہے۔
درختایککے میں لٹکا ہوا “ہے۔

یوآب11 آپکیا”پکارا، اُسےنے دیکھا؟ تو وہیںاُسے
کیوں نہ مار دیا؟ پھر آپمَیں انعامکو کے طور چاندیپر
کے دس ِسکے اور ایک کمربند دے “دیتا۔ 12 لیکن
آدمی اعتراضنے کیا، اگر” آپ مجھے چاندی کے ہزار
ِسکے بھی دیتے توبھی مَیں بادشاہ کے بیٹے کو ہاتھ نہ
لگاتا۔ ہمارے سنتے سنتے بادشاہ نے آپ، ابی شے اور
اِتّی کو حکم دیا، میری’ خاطر ابی سلوم کو نقصان نہ
‘پہنچائیں۔ 13 اور اگر مَیں چپکے سے بھی اُسے قتل کرتا
توبھی اِس کی وقتکسینہکسیخبر بادشاہ کانوںکے
تک پہنچتی۔ کیونکہ کوئی بھی بات بادشاہ سے پوشیدہ

نہیں رہتی۔ اگر مجھے اِس صورت میں پکڑا جاتا تو آپ
حمایتمیری نہ “کرتے۔

یوآب14 اُس“کرو۔متضائعمزیدوقتمیرا”بولا،
نیزےتیننے ابیکرلے سلوم دیئےگھونپمیںدلکے
جب وہ ابھی زندہ حالت میں درخت سے لٹکا ہوا تھا۔
15 پھر یوآب دسکے سلاح برداروں نے ابی سلوم کو
گھیر کر ہلاکاُسے کر دیا۔

تب16 یوآب نے نرسنگا بجا دیا، اور اُس کے فوجی
دوسروں کا تعاقب کرنے سے باز آ کر واپس آ گئے۔
17 باقی اسرائیلی اپنے اپنے بھاگگھر گئے۔ یوآب کے
آدمیوں نے ابی سلوم لاشکی گہرےایککو گڑھے
پھینکمیں کر اُس پر پتھروں کا بڑا ڈھیر لگا دیا۔

18 کچھ دیر پہلے ابی سلوم اِس خیال سے بادشاہ کی
وادی میں اپنی یاد ایکمیں ستون کھڑا کر چکا تھا کہ
میرا کوئی بیٹا نہیں جوہے میرا نام قائم تکآجرکھے۔ ابی’یہ سلوم کی ‘یادگار کہلاتا ہے۔

داؤد کو ابی سلوم موتکی کی خبر ملتی ہے
19 معضاخی بن صدوق یوآبنے سے درخواست

کی، مجھے” دوڑ کر بادشاہ خبریخوشکو سنانے دیں
کہ رب نے اُسے دشمنوں سے بچا لیا “ہے۔ 20 لیکن
یوآب انکارنے آپپیغامجو”کیا، تکبادشاہکو پہنچانا
ہے وہ اُس کے لئے خبریخوش نہیں ہے، کیونکہ اُس
کا بیٹا مر گیا ہے۔ کسی اَور وقت مَیں ضرور آپ کو
اُس بھیجپاسکے دوں آجلیکنگا، “نہیں۔ اُس21 نے
ایتھوپیا ایککے آدمی کو حکم دیا، جائیں” اور بادشاہ
کو “بتائیں۔ آدمی یوآب کے منے سا اوندھے جھکمنہ
گیا اور پھر دوڑ کر چلا گیا۔

لیکن22 اخی معض خوش نہیں تھا۔ وہ اصرار کرتا
رہا، کچھ” بھی ہو جائے، مہربانی کر مجھےکے اُس کے
پیچھے دوڑنے “!دیں ایک اَور بار یوآب نے اُسے روکنے
کوششکی کی، آپبیٹے،” جانے کے لئے کیوں تڑپتے
ہیں؟ جو خبر پہنچانی ہے اُس کے لئے آپ کو انعام
نہیں ملے “گا۔ 23 اخی معض نے جواب دیا، کوئی”
بات نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، مَیں صورتہر میں دوڑ
کر بادشاہ کے پاس جانا چاہتا “ہوں۔ تب یوآب نے
اُسے دیا۔جانے معضاخی یائےنے یردندر کھلےکے
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میدان راستہکا لیا، اِس لئے وہ ایتھوپیا آدمیکے پہلےسے
بادشاہ پاسکے پہنچ گیا۔

24 اُس وقت داؤد شہر کے باہر اور اندر والے
دروازوں درمیانکے بیٹھا انتظار کر پہرےجبتھا۔رہا
دار دروازے کے اوپر کی فصیل پر چڑھا تو اُسے ایک
تنہا آدمی نظر آیا جو دوڑتا ہوا اُن کی طرف آ رہا تھا۔
پہرے25 دار نے دےآواز کر بادشاہ کو اطلاع دی۔
داؤد بولا، اگر” اکیلا ہو تو خوشضرور خبری لے کر
آ رہا ہو “گا۔ یہ آدمی بھاگتا بھاگتا قریب آ گیا، لیکن26
اِتنے پہرےمیں دار ایککو اَور آدمی نظر آیا جو شہر کی
طرف دوڑتا ہوا آ تھا۔رہا اُس شہرنے کےدروازےکے
دربان کو آواز دی، ایک” اَور آدمی دوڑتا ہوا دکھائی
دے رہا ہے۔ وہ بھی اکیلا ہی آ رہا “ہے۔ داؤد نے
کہا، وہ” بھی اچھی خبر لے کر آ رہا “ہے۔ 27 پھر
پہرے دار پکارا، لگتا” ہے کہ پہلا آدمی معضاخی بن
صدوق ہے، کیونکہ وہی یوں چلتا “ہے۔ داؤد کو تسلی
ہوئی، معضاخی” اچھا بندہ ہے۔ وہ ضرور اچھی خبر
لے کر آ رہا ہو “گا۔

28 دُور سے اخی معض نے بادشاہ کو آواز بادشاہ”دی، کی سلامتی “!ہو وہ اوندھے منہ بادشاہ کے
منے جھکسا کر بولا، آپرب” کے خدا کی تمجید !ہو
اُس نے آپ کو اُن لوگوں سے بچا لیا ہے جو میرے
آقا اور بادشاہ کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے “تھے۔
داؤد29 اور”پوچھا،نے میرا بیٹا ابی سلوم؟ کیا محفوظوہ
“ہے؟ اخی معض نے جواب دیا، جب” یوآب نے
مجھے اور بادشاہ دوسرےکے خادم کو آپ کے پاس
رُخصت کیا تو بڑیوقتاُس تفصیلمجھےتھی۔تفریافرا
معلومسے نہ ہوا کہ کیا ہو رہا “ہے۔ بادشاہ30 نے حکم
ہوطرفایک”دیا، “!جائیںہوکھڑےپاسمیرےکر
معضاخی نے ایسا ہی کیا۔

31 پھر ایتھوپیا کا آدمی پہنچ گیا۔ اُس نے میرے”کہا، بادشاہ، خبریخوشمیری !سنیں ربآج نے
آپ کو لوگوںسباُن نجاتسے دلائی ہے آپجو کے
خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے “تھے۔ 32 بادشاہ نے کیا،سوال اور” میرا بیٹا ابی سلوم؟ کیا محفوظوہ “ہے؟ ایتھوپیا
کے آدمی جوابنے دیا، میرے” آقا، جس طرح اُس
کے ساتھ ہوا ہے، اُس طرح آپ کے تمام دشمنوں کے
ساتھ ہو جائے، اُن سب کے ساتھ جو آپ کو نقصان
پہنچانا ہتے چا “!ہیں

33 یہ سن کر بادشاہ لرز اُٹھا۔ شہر دروازےکے کے
اوپر فصیلکی ایکپر کمرا ابتھا۔ بادشاہ روتے روتے
سیڑھیوں پر ھنے چڑ لگا اور چیختے چلّاتے اُس کمرے
میں چلا گیا، میرےہائے” بیٹے ابی !سلوم میرے بیٹے،
میرے بیٹے ابی کاش!سلوم مَیں تیریہی جگہ مر جاتا۔
ہائے ابی میرےسلوم، میرےبیٹے، “!بیٹے

19

یوآب داؤد کو سمجھاتا ہے
یوآب1 کو اطلاع دی گئی، بادشاہ” روتے روتے

ابی سلوم کا ماتم کر رہا “ہے۔ فوجیوںجب2 کو خبر
ملی کہ بادشاہ اپنے بیٹے کا ماتم کر رہا ہے تو فتح پانے
پر اُن خوشیساریکی کافور ہو گئی۔ طرفہر ماتم اور
غم سماںکا تھا۔ اُس3 دن داؤد چوریچوریآدمیکے
شہر میں گھس آئے، ایسے لوگوں کی طرح جو میداِن
جنگ سے فرار ہونے پر شرماتے ہوئے چپکے سے شہر
میں آ جاتے ہیں۔

4 بادشاہ ابھی کمرے میں بیٹھا تھا۔ اپنے منہ کو
ڈھانپ کر وہ چیختا چلّاتا رہا، میرےہائے” بیٹے ابی
!سلوم ہائے ابی میرےسلوم، میرےبیٹے، “!بیٹے تب5
یوآب اُس پاسکے جا کر اُسے سمجھانے لگا، آپآج”
کے خادموں نے نہ آپصرف کی جان بچائی ہے بلـکہ
آپ بیٹوں،کے یوںبیٹیوں، بیو بھی۔جانکیداشتاؤںاور
آپتوبھی نے اُن کا منہ کالا کر دیا ہے۔ 6 آپجو سے
نفرت کرتے ہیں اُن محبتآپسے رکھتے ہیں جبکہ جو
آپ سے پیار کرتے ہیں اُن نفرتآپسے کرتے ہیں۔
آپآج ظاہرصافنے کر دیا آپکہہے کمانڈرکے اور
دستے آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہاں،
آج مَیں جاننے لیا ہے کہ اگر ابی سلوم زندہ ہوتا آپتو
خوش ہوتے، خواہ ہم باقی تمام ہلاکلوگ کیوں نہ
ہو جاتے۔ اُٹھاب7 کر باہر جائیں اور اپنے خادموں کی
افزائیحوصلہ کیربکریں۔ قَسم، آپاگر باہر نہ نکلیں
گے تو ایکتکرات بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔
پھر آپ پر ایسی مصیبت آئے گی آپجو کی جوانی سے
لے آپتکآجکر پر نہیں آئی “ہے۔
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داؤدتب8 اُٹھا اور شہر دروازےکے پاسکے اُتر آیا۔
جب فوجیوں کو بتایا گیا کہ بادشاہ شہر دروازےکے
میں بیٹھا ہے تو سبوہ اُس کے منے سا جمع ہوئے۔

داؤد واپسیروشلم آتا ہے
اِتنے میں اسرائیلی اپنے گھر بھاگ گئے تھے۔

اسرائیل9 تمامکے قبیلوں آپسلوگمیں بحثمیں مباحثہ
کرنے لـگے، داؤد” بادشاہ نے ہمیں ہمارے دشمنوں
سے بچایا، اور اُسی نے ہمیں فلستیوں کے ہاتھ سے آزاد
کر دیا۔ لیکن ابی سلوم کی وجہ سے ملـکوہ ہجرتسے
کر گیا ہے۔ اب10 جب ابی سلوم جسے ہم نے مسح
کر کے بادشاہ بنایا تھا مر گیا ہے آپتو بادشاہ واپسکو
لانے کیوںسے جھجکتے “ہیں؟

11 داؤد نے صدوق اور ابیاتر اماموں کی معرفت
یہوداہ کے بزرگوں کو اطلاع دی، یہ” بات مجھ تک
پہنچ گئی ہے کہ تمام اسرائیل اپنے بادشاہ کا استقبال
کر کے اُسے محل میں واپس لانا چاہتا ہے۔ تو پھر آپ
کیوں دیر کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے واپس لانے میں
سب سے آخر میں آنا ہتے چا ہیں؟ میرےآپ12 بھائی،
میرے قریبی رشتے دار ہیں۔ تو آپپھر بادشاہ واپسکو
لانے میں آخر میں کیوں آ رہے “ہیں؟ 13 اور ابی سلوم
کے کمانڈر عماسا کو دونوں اماموں نے داؤد کا یہ پیغام
پہنچایا، سنیں،” آپ میرے بھتیجے ہیں، اِس لئے اب
سے آپ ہی یوآب کی جگہ میری فوج کے کمانڈر ہوں
گے۔ الله مجھے سخت دےسزا اگر مَیں اپنا یہ وعدہ پورا
نہ “کروں۔

14 اِس طرح داؤد یہوداہ کے تمام دلوں کو جیت
سکا، سباور سبکے اُس کے لـگپیچھے گئے۔ اُنہوں
نے اُسے پیغام بھیجا، واپس” آئیں، آپ بھی اور آپ کے
تمام لوگ “بھی۔ تب15 داؤد یروشلم واپس چلنے لگا۔
جب وہ یائے در یردن تک پہنچا تو یہوداہ کے لوگ
ِجلجال میں آئے تاکہ اُس سے ملیں اور اُسے یا در کے
تککنارےدوسرے پہنچائیں۔

داؤد ِسمعی معافکو کر دیتا ہے
بن16 یمینی شہر بحوریم کا ِسمعی بن بھاگبھیجیرا کر

یہوداہ آدمیوںکے ساتھکے داؤد سے ملنے آیا۔ بن17 یمین
کے قبیلے کے ہزار آدمی اُس کے ساتھ تھے۔ ساؤل کا
پرانا نوکر بھیضیبا بیٹوں15اپنے سمیتنوکروں20اور اُن

میں شامل تھا۔ بادشاہ کے یردن تککنارےکے پہنچنے
پہلےسے پہلے جلدیوہ18 سے یا در کو عبور کر اُسکے
کے پاس آئے تاکہ بادشاہ کے گھرانے کو یا در کے
تککنارےدوسرے پہنچائیں اور ہر طرح سے بادشاہ
خوشکو رکھیں۔
داؤد یا در کو پار کرنے کو تھا کہ ِسمعی اوندھے منہ

اُس کے منے سا گر گیا۔ اُس19 التماسنے کی، میرے”
آقا، معافمجھے کریں۔ جو یادتی ز مَیں نے اُس آپدن
سے کی جب آپ کو یروشلم کو چھوڑنا پڑا وہ یاد نہ
کریں۔ براہِ کرم باتیہ اپنے ذہن نکالسے دیں۔ مَیں20
نے جان لیا ہے کہ مجھ سے بڑا جرم سرزد ہوا ہے، اِس
لئے آج یوسفمَیں کے گھرانے کے تمام افراد سے پہلے
ہی اپنے آقا اور بادشاہ کے حضور آ گیا “ہوں۔

ابی21 شے بن یاہ ضرو بولا، ِسمعی” موتسزائے کے
لائق !ہے اُس ربنے کے مسح کئے ہوئے بادشاہ پر
لعنت کی “ہے۔ لیکن22 داؤد نے اُسے ڈانٹا، آپمیرا”
آپاور کے یوآببھائی کے ساتھ کیا واسطہ؟ ایسی باتوں
بنمخالفمیرےدناِسآپسے !ہیںگئے اسرائیلتوآج
کسیمیں کو موتسزائے دینے کا نہیں بلـکہ خوشی کا
مَیںدناِسدیکھیں،ہے۔دن اسرائیلدوبارہ کا بادشاہ
بن گیا “!ہوں 23 پھر بادشاہ ِسمعی مخاطبسے ہوا، رب”
کی آپقَسم، نہیں مریں “گے۔

بوستمفی داؤد سے ملنے آتا ہے
ساؤل24 کا پوتا مفی بوست بھی بادشاہ سے ملنے آیا۔

اُس دن داؤدجبسے کو یروشلم کو چھوڑنا پڑا تکآج
جب وہ سلامتی سے واپس پہنچا مفی بوست ماتم کی
حالت میں رہا تھا۔ نہ اُس نے اپنے پاؤں نہ کپڑےاپنے
دھوئے تھے، نہ اپنی تھی۔کیچھانٹکانٹکیمونچھوں
جب25 وہ بادشاہ سے ملنے کے لئے یروشلم سے نکلا تو
بادشاہ نے اُس سوالسے کیا، مفی” میرےآپبوست،
ساتھ کیوں نہیں گئے “تھے؟

26 اُس جوابنے دیا، میرے” آقا اور بادشاہ، مَیں
جانے کے لئے تیار تھا، لیکن میرا نوکر ضیبا مجھے دھوکا
دے کر اکیلا ہی چلا گیا۔ مَیں نے تو اُسے بتایا میرے’تھا، گدھے پر ین زِ کسو تاکہ مَیں بادشاہ کے ساتھ
روانہ ہو ‘سکوں۔ اور میرا جانے کا کوئی اَور وسیلہ
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تھا نہیں، کیونکہ مَیں دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں۔
27 ضیبا نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ لیکن میرے آقا
اور بادشاہ الله کے فرشتے جیسے میرےہیں۔ ساتھ وہی
کچھ کریں آپجو مناسبکو لـگے۔ میرے28 دادا کے
پورے گھرانے ہلاکآپکو کر سکتے تھے، لیکن پھر
آپبھی عزتمیرینے شاملمیںمہمانوںاُنکےکر کر
لیا جو روزانہ آپ کی میز پر کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ
میرا کیا حق ہے مَیںکہ بادشاہ سے مزید اپیل “کروں۔

29 بادشاہ بولا، بساب” کریں۔ مَیں نے فیصلہ کر
لیا ہے آپکہ آپزمینیںکی اور میںضیبا برابر تقسیم کی
“جائیں۔ 30 مفی بوست جوابنے دیا، وہ” سب کچھ
میرےلے۔لے لئے یہی کافی میرےآجکہہے آقا اور
بادشاہ سلامتی سے اپنے محل واپسمیں آ پہنچے “ہیں۔

داؤد اور برزلی
31 برزلی ِجلعادی راجلیم سے آیا تھا تاکہ بادشاہ کے

ساتھ یائے در یردن کو پار کر کے رُخصتاُسے کرے۔
برزلی32 سال80 کا تھا۔ محنائم میں ہتے وقتر اُسی نے
داؤد کی مہمان نوازی کی تھی، کیونکہ بہتوہ امیر تھا۔
اب33 داؤد نے برزلی کو دعوت دی، میرے” ساتھ
یروشلم جا کر وہاں !رہیں آپمَیں کا طرحہر خیالسے
رکھوں “گا۔

34 لیکن برزلی نے انکار کیا، میری” زندگی کے
تھوڑے دن باقی ہیں، مَیں کیوں یروشلم میں جا بسوں؟
میری35 سال80عمر نہہے۔ مَیں اچھی بُریاور چیزوں
میں امتیاز کر سکتا، نہ مجھے کھانے پینے کی چیزوں کا
مزہ آتا گیتہے۔ گانے والوں کی آوازیں بھی مجھ سے
سنی نہیں جاتیں۔ میرےنہیں آقا اور بادشاہ، اگر آپمَیں
کے ساتھ جاؤں تو آپ کے لئے صرف بوجھ کا باعث
گا۔ہوں اِس36 نہیںضرورتکی قسماِسمجھےآپکہ
کا معاوضہ دیں۔ مَیں بس آپ کے ساتھ یائے در یردن
کو پار کروں گا 37 اور پھر اگر اجازت ہو تو واپس چلا
جاؤں گا۔ مَیں اپنے ہی شہر میں مرنا چاہتا ہوں، جہاں
میرے ماں باپ کی قبر ہے۔ لیکن میرا بیٹا کِمہام آپ
آپوہہے۔حاضرمیںخدمتکی ساتھکے چلا جائے
تو آپ اُس کے لئے وہ کچھ کریں جو آپ کو مناسب
“لـگے۔

38 داؤد جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، میرےکِمہام
ساتھ جائے۔ اور جو کچھ بھی آپ چاہیں گے مَیں اُس

کے لئے کروں گا۔ اگر کوئی کام ہے جو مَیں آپ کے
لئے کر سکتا ہوں تو مَیں حاضر “ہوں۔

39 پھر داؤد نے اپنے ساتھیوں سمیت یا در کو عبور
کیا۔ برزلی کو دےبوسہ کر اُس نے اُسے برکت دی۔
برزلی اپنے شہر واپس چل پڑا 40 جبکہ داؤد ِجلجال کی
طرف بڑھ گیا۔ کِمہام بھی ساتھ گیا۔ اِس کے علاوہ
یہوداہ کے سب اور اسرائیل کے آدھے لوگ اُس کے
ساتھ چلے۔

اسرائیل اور آپسیہوداہ میں جھگڑتے ہیں
41 راستے میں اسرائیل کے مرد بادشاہ کے پاس آ

کر شکایت کرنے لـگے، ہمارے” بھائیوں یہوداہ کے
لوگوں آپنے آپکو کے گھرانے اور فوجیوں سمیت
چوری چوری کیوں یائے در یردن کے مغربی کنارے
تک پہنچایا؟ ٹھیکیہ نہیں “ہے۔

42 یہوداہ کے مردوں نے جواب دیا، بات” یہ ہے
ہمکہ بادشاہ قریبیکے رشتے دار آپہیں۔ کو یہ دیکھ
کر غصہ کیوں آ گیا ہے؟ نہ ہم نے بادشاہ کا کھانا
کھایا، نہ اُس سے کوئی تحفہ پایا “ہے۔

43 توبھی اسرائیل کے مردوں نے اعتراض ہمارے”کیا، دس قبیلے ہیں، اِس لئے ہمارا بادشاہ کی
کرنےخدمت گُنادسکا یادہ توہے۔حقز ہمیںآپپھر
حقیر کیوں جانتے ہیں؟ ہم نے تو پہلے اپنے بادشاہ کو
واپس لانے باتکی کی بحثیوں“تھی۔ جاریمباحثہ
رہا، لیکن یہوداہ مردوںکے کی باتیں یادہ سختز تھیں۔

20
سبع داؤد خلافکے اُٹھ کھڑا ہوتا ہے

1 جھگڑنے والوں میں بدمعاشایکسے جستھا کا
نام بِکریبنسبع تھا۔ وہ بن یمینی ابتھا۔ اُس نے نرسنگا
بجا کر اعلان کیا، نہ” ہمیں داؤد سے میراث میں کچھ
ملے گا، نہ یسّی کے بیٹے سے کچھ ملنے کی اُمید اےہے۔
اسرائیل، ایکہر اپنے گھر واپس چلا “!جائے تب2
تمام اسرائیلی داؤد کو چھوڑ کر سبع بن بِکری کے پیچھے
لـگ صرفگئے۔ یہوداہ کے مرد اپنے بادشاہ کے ساتھ
لپٹے رہے اور اُسے یردن سے لے کر تکیروشلم پہنچایا۔

جب3 داؤد اپنے محل میں داخل ہوا تو اُس نے اُن
دس داشتاؤں کا بندوبست کرایا جن کو اُس نے محل
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کو لنے سنبھا کے لئے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایکاُنہیں
خاص گھر میں الـگ رکھ کر اُن کی تمام یات ضرور
پوری کرتا رہا لیکن اُن سے کبھی ہم بستر نہ ہوا۔ وہ
کہیں جا نہ سکیں، اور اُنہیں زندگی آخریکے تکلمحے
بیوہ سیکی زندگی گزارنی پڑی۔

4 پھر داؤد نے عماسا کو حکم دیا، یہوداہ” کے تمام
فوجیوں پاسمیرےکو بُلا لائیں۔ تین دن کے اندر اندر
اُن ساتھکے حاضر ہو “جائیں۔ 5 عماسا روانہ لیکنہوا۔
جب تین دن کے بعد لوٹ نہ آیا 6 تو داؤد ابی شے سے
مخاطب ہوا، آخر” میں سبع بن بِکری ہمیں ابی سلوم کی
نسبت یادہ ز نقصان پہنچائے گا۔ جلدی میرےکریں،
دستوں کو لے اُسکر تعاقبکا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ
قلعہ بند شہروں کو قبضے میں لے لے اور یوں ہمارا بڑا
نقصان ہو “جائے۔ یوآبتب7 کے سپاہی، بادشاہ کا
دستہ کریتی و فلیتی اور تمام ماہر فوجی یروشلم سے نکل
کر سبع بن بِکری تعاقبکا کرنے لـگے۔

جب8 وہ ِجبعون کی بڑی چٹان کے پاس پہنچے تو
اُن ملاقاتکی عماسا سے ہوئی تھوڑیجو دیر پہلے وہاں
پہنچ گیا یوآبتھا۔ اپنا لباسفوجی پہنے ہوئے تھا، اور اُس
پر اُس نے کمر میں اپنی تلوار کی پیٹی باندھی ہوئی تھی۔
جباب وہ عماسا سے ملنے گیا تو اُس نے اپنے بائیں ہاتھ
سے تلوار کو چوری چوری میان سے نکال لیا۔ 9 اُس
نے سلام کر کے کہا، بھائی،” کیا ٹھیکسب “ہے؟
اور پھر اپنے ہنے د ہاتھ سے عماسا کی داڑھی کو یوں پکڑ
لیا جیسے اُسے بوسہ دینا چاہتا ہو۔ 10 عماسا یوآبنے
دوسرےکے ہاتھ میں تلوار پر دھیان نہ دیا، اچانکاور
یوآب اُسےنے اِتنے گھونپمیںپیٹسےزور دیا اُسکہ
کی یاں انتڑ پھوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ تلوار کو دوبارہ
استعمال نہیںہیضرورتکیکرنے تھی، کیونکہ عماسا
ً فورا مر گیا۔
پھر یوآب اور ابی شے سبع کا تعاقب کرنے کے لئے

آگے بڑھے۔ یوآب11 ایککا فوجی عماسا لاشکی کے
پاس کھڑا رہا اور گزرنے والے فوجیوں کو آواز دیتا
رہا، جو” یوآب اور داؤد کے ساتھ ہے وہ یوآب کے
پیچھے ہو “!لے لیکن12 وہاںجتنے گزرےسے وہ عماسا
کا خون آلودہ اور تڑپتا ہوا جسم دیکھ کر رُک گئے۔
جب آدمی نے دیکھا کہ لاش رکاوٹ کا باعث بن

گئی ہے تو اُس نے اُسے راستے سے ہٹا کر کھیت میں
گھسیٹ لیا اور اُس پر کپڑا ڈال دیا۔ لاش13 غائبکے
ہو جانے یوآبلوگسبپر پیچھےکے چلے گئے اور سبع
تعاقبکا کرنے لـگے۔

14 اِتنے میں پورےسبع اسرائیل سے گزرتے گزرتے
شمال کے بیتابیلشہر پہنچتکمعکہ گیا بِکریتھا۔ کے
خاندان کے تمام مرد بھی اُس کے پیچھے لـگ کر وہاں
پہنچ یوآبتب15تھے۔گئے اور اُس پہنچوہاںفوجیکے
کر شہر کا محاصرہ کرنے لـگے۔ اُنہوں نے شہر کی باہر
والی دیوار کے ساتھ ساتھ مٹی کا بڑا تودہ لگایا اور اُس پر
سے گزر کر اندر والی بڑی پہنچتکدیوار گئے۔ وہاں وہ
دیوار کی توڑ پھوڑ کرنے لـگے تاکہ وہ گر جائے۔

تب16 شہر کی ایک دانش مند عورت نے فصیل
سے یوآب کے لوگوں کو آواز دی، !سنیں” یوآب کو
یہاں بُلا لیں تاکہ مَیں اُس باتسے کر “سکوں۔ جب17
یوآب دیوار پاسکے آیا عورتتو سوالنے آپکیا”کیا،
یوآب “ہیں؟ یوآب نے جواب دیا، مَیں” ہی “ہوں۔
عورت نے درخواست کی، ذرا” میری باتوں پر دھیان
“دیں۔ یوآب بولا، ٹھیک” ہے، مَیں سن رہا “ہوں۔
18 پھر عورت نے اپنی بات پیش کی، پرانے” زمانے
میں کہا جاتا تھا کہ ابیل شہر سے مشورہ لو تو بات بنے
گی۔ 19 دیکھیں، ہمارا شہر اسرائیل کا سب سے یادہ ز
امن پسند اور وفادار شہر ہے۔ آپ ایک ایسا شہر تباہ
کرنے کوششکی کر رہے ہیں جو اسرائیل’ کی ‘ماں
کہلاتا ربآپہے۔ میراثکی کو ہڑپکیوں کر لینا
ہتے چا “ہیں؟

یوآب20 جوابنے دیا، الله” کرےنہ کہ مَیں آپ
کے شہر ہڑپکو یا تباہ کروں۔ میرے21 آنے ایککا
اَور مقصد ہے۔ افرائیم پہاڑیکے علاقے ایککا آدمی
داؤد بادشاہ خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا جسہے کا نام
سبع بن بِکری ہے۔ اُسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارےاُسے
حوالے کریں تو ہم شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں “گے۔
ٹھیک”کہا،نےعورت دیوارہمہے، پر اُسسے کا

آپسر “گے۔دیںپھینکپاسکے اُس22 بیتابیلنے
معکہ باشندوںکے باتسے اورکی اُنہیںسےحکمتاپنی
قائل کیا کہ ایسا ہی کرنا ہئے۔ اُنہوںچا سبعنے سرکا قلم
کر یوآبکے پھینکپاسکے یوآبتبدیا۔ نے نرسنگا
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بجا کر شہر کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور تمام فوجی اپنے
اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یوآب خود یروشلم میں داؤد
بادشاہ لوٹپاسکے گیا۔

داؤد کے اعلٰی افسر
پورییوآب23 اسرائیلی فوج پر، ِنایاہ ب بن یہویدع شاہی

کریتیدستے و فلیتی پر اور24 یوںادورام بیگار پر مقرر تھا۔
یہوسفط بن اخی لُود بادشاہ کا خاصمشیرِ تھا۔ 25 ِسوا
میرمنشی تھا اورصدوقاور ابیاتر امام تھے۔ 26 یائیریعیرا
داؤد کا ذاتی امام تھا۔

21
ساؤل کے جرم کا کفارہ

داؤد1 کالدورانکےحکومتکی پڑ گیا سالتینجو
تک جاری رہا۔ جب داؤد نے اِس کی وجہ یافت در
کی تو رب جوابنے دیا، کال” اِس لئے ختم نہیں ہو
رہا کہ ساؤل ِجبعونیوںنے قتلکو کیا “تھا۔

تب2 بادشاہ نے ِجبعونیوں کو بُلا لیا تاکہ اُن سے
بات کرے۔ اصل میں وہ اسرائیلی نہیں بلـکہ یوں امور
کا بچا کھچا حصہ تھے۔ ملـِک کنعان پر قبضہ کرتے
وقت اسرائیلیوں قَسمنے کھا کر وعدہ کیا تھا کہ آپہم
ہلاککو نہیں کریں لیکنگے۔ ساؤل اسرائیلنے اور
یہوداہ کے لئے جوش میں آ کر اُنہیں ہلاک کرنے کی
کوشش کی تھی۔

داؤد3 ِجبعونیوںنے مَیں”پوچھا،سے اُس یادتی ز کا
ہوںسکتادےطرحکسکفارہ ہے؟ہوئیسےآپجو
مَیں آپ کے لئے کیا کروں تاکہ آپ دوبارہ اُس زمین
برکتکو دیں ربجو نے میراثہمیں میں دی “ہے؟
4 اُنہوں نے جواب دیا، جو” ساؤل نے ہمارے اور
ہمارے خاندانوں کے ساتھ کیا ہے اُس کا ازالہ سونے
چاندی سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی مناسب نہیں کہ
ہم اِس عوضکے کسی اسرائیلی کو مار “دیں۔ داؤد
نے سوال کیا، تو” پھر مَیں آپ کے لئے کیا “کروں؟
ِجبعونیوں5 کرنےہلاکہمیںنےہیساؤل”کہا،نے
کا منصوبہ بنایا تھا، وہی ہمیں تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ
ہم اسرائیل کی کسی بھی جگہ قائم نہ رہ سکیں۔ اِس6
لئے ساؤل کی اولاد میں ساتسے مردوں ہمارےکو
حوالے کر دیں۔ ہم اُنہیں رب کے چنے ہوئے بادشاہ

ساؤل کے وطنی شہر ِجبعہ ربمیں کے پہاڑ موتپر کے
گھاٹ اُتار کر اُس کے حضور لٹکا “دیں۔
بادشاہ نے جواب دیا، مَیں” اُنہیں آپ کے حوالے

کر دوں “گا۔ 7 یونتن کا بیٹا مفی بوست ساؤل کا پوتا
تو تھا، لیکن بادشاہ نے اُسے نہ چھیڑا، کیونکہ اُس نے
رب کی قَسم کھا کر یونتن سے وعدہ کیا تھا کہ مَیں آپ
کی اولاد کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ 8 چنانچہ
اُس نے ساؤل کی داشتہ رِصفہ بنت ایّاہ کے دو بیٹوں
ارمونی اور مفی بوست کو اور اِس کے علاوہ ساؤل کی
میرببیٹی کے بیٹوںپانچ برزلیمیربلیا۔چنکو محولاتی
کے بیٹے عدری ایل بیویکی تھی۔ 9 ساتاِن آدمیوں کو
داؤد ِجبعونیوںنے کے حوالے کر دیا۔
ساتوں آدمیوں کو مذکورہ پہاڑ پر لایا گیا۔ وہاں

ِجبعونیوں اُنہیںنے قتل کر حضورکےربکے لٹکا دیا۔
ایکسبوہ وقتاُسگئے۔مردنہی َجو کیفصلکی
کٹائی شروع ہوئی تھی۔

تب10 رِصفہ بنت ایّاہ ساتوں لاشوں پاسکے گئی
اور پتھر پر اپنے لئے ٹاٹ کا کپڑا بچھا کر لاشوں کی
لـگی۔کرنےحفاظت دن وقتکے پرندوںوہ بھگاتیکو
اور رات وقتکے جنگلی جانوروں کو لاشوں سے دُور
رکھتی رہی۔ وہ بہار کے موسم میں فصل کی کٹائی کے
پہلے دنوں سے لے کر اُس تکوقت وہاں ٹھہری رہی
بارشتکجب نہ ہوئی۔

11 جب داؤد کو معلوم ہوا کہ ساؤل کی داشتہ
رِصفہ نے کیا کِیا ہے 12-14 تو وہ یبیس ِجلعاد کے
باشندوں پاسکے گیا اور اُن سے ساؤل اور اُس کے بیٹے
یونتن کی ہڈیوں کو لے کر ساؤل کے باپ قیس کی
قبر میں دفنایا۔ جب) فلستیوں نے ِجلبوعہ کے پہاڑی
علاقے میں اسرائیلیوں تھیدیشکستکو تو اُنہوں نے
ساؤل اور یونتن کی لاشوں بیتکو شان چوککے میں
لٹکا دیا تھا۔ تب یبیس ِجلعاد کے آدمی چوری چوری
وہاں آ کر لاشوں کو پاساپنے لے گئے (تھے۔ داؤد نے
لاشوںساتلٹکیتکابمیںِجبعہ بھیکو اُتار ضلعکر
میں قیس کی قبر میں دفنایا۔ ضلع بن یمین کے قبیلے کی
آبادی ہے۔
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سبجب کچھ داؤد کے حکم کے مطابق کیا گیا تھا تو
رب ملـکنے کے لئے دعائیں سن لیں۔

فلستیوں سے جنگیں
ایک15 اَور بار فلستیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان

جنگ چھڑ گئی۔ داؤد اپنی فوج سمیت فلستیوں سے
لڑنے لئےکے وہجبنکلا۔ لڑتا نڈھاللڑتا ہو گیا تو16تھا
ایک فلستی نے اُس پر حملہ کیا جس کا نام اِشبی بنوب
تھا۔ یہ آدمی قامتدیو مرد رفا نسلکی تھا۔سے اُس کے
پاس نئی تلوار اور اِتنا لمبا نیزہ تھا صرفکہ اُس کی پیتل
نوککی ًوزنکا تقریبا 3ساڑھے کلو گرام تھا۔ لیکن17
ابی شے بن یاہ ضرو دوڑ کر داؤد کی مدد کرنے آیا اور
فلستی کو مار ڈالا۔ اِس کے بعد داؤد کے فوجیوں نے
قَسم آپآئندہ”کھائی، لڑنے کے لئے ہمارے نہیںساتھ
نکلیں گے۔ ایسا نہ ہو اسرائیلکہ بجھچراغکا “جائے۔

18 اِس کے بعد اسرائیلیوں کو جوب کے قریب بھی
فلستیوں سے لڑنا پڑا۔ وہاں ِسبکی حوساتی نے قامتدیو
مرد رفا کی اولاد میں ایکسے آدمی کو مار جسڈالا
کا سفنام تھا۔

جوب19 کے قریب ایک اَور لڑائی چھڑ گئی۔ اِس
لحمبیتدورانکے اِلحنانکے یعرےبن اُرجیم جاتینے
جالوت کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ جالوت کا نیزہ
کھڈی کے شہتیر جیسا بڑا تھا۔ ایک20 اَور دفعہ جات
پاسکے لڑائی ہوئی۔ فلستیوں ایککا فوجی جو رفا کی
نسل کا تھا بہت لمبا تھا۔ اُس کے ہاتھوں اور پیروں کی
اُنگلیاںچھچھ ملیعنی اُنگلیاں24کر تھیں۔ وہجب21
اسرائیلیوں مذاقکا اُڑانے لگا تو داؤد بھائیکے ِسمعہ کے
بیٹے یونتن نے اُسے مار ڈالا۔ جات22 کے یہ دیو قامت
مرد رفا کی اولاد تھے، اور وہ داؤد اور اُس فوجیوںکے
ہلاکہاتھوںکے ہوئے۔

22
داؤد گیتکا

ربدنجس1 نے داؤد کو تمام دشمنوں اور ساؤل
کے ہاتھ سے بچایا اُس دن بادشاہ گیتنے گایا،

2 رب” میری چٹان، میرا قلعہ اور میرا نجات ہے۔دہندہ
3 میرا خدا میری چٹان ہے جس میں مَیں پناہ لیتا

ہوں۔ وہ میری ڈھال، میری نجات کا پہاڑ، میرا بلند

حصار اور میری پناہ گاہ ہے۔ تُو میرا نجات دہندہ ہے
مجھےجو ظلم و تشدد سے بچاتا ہے۔

مَیں4 رب کو پکارتا ہوں، اُس کی تمجید !ہو تب وہ
مجھے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔

موت5 کی موجوں نے مجھے گھیر لیا، ہلاکت کے
سیلاب میرےنے دل طاریدہشتپر کی۔

پاتال6 رّسوںکے مجھےنے جکڑ موتلیا، میرےنے
راستے میں پھندےاپنے ڈال دیئے۔

جب7 مَیں مصیبت میں پھنس گیا تو مَیں نے رب
کو پکارا۔ مَیں نے مدد کے لئے اپنے خدا سے یاد فر کی
تو اُس نے اپنی سکونت گاہ سے میری آواز سنی، میری
چیخیں اُس پہنچتککانکے گئیں۔

تب8 زمین لرز اُٹھی اور تھرتھرانے لـگی، آسمان کی
بنیادیں رب کے غضب کے منے سا کانپنے اور لنے جھو
لـگیں۔

اُس9 ناککی سے دھواں نکل آیا، اُس کے منہ سے
بھسم کرنے والے شعلے اور دہکتے بھڑککوئلے اُٹھے۔

آسمان10 کو جھکا کر نازلوہ جبہوا۔ اُتر آیا تو اُس
پاؤںکے نیچےکے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔

11 وہ کروبی فرشتے پر سوار ہوا اور اُڑ کر ہَوا پَروںکے
پر منڈلانے لگا۔

12 اُس اندھیرےنے کو اپنی چھپنے کی جگہ بنایا،
بارش کے کالے اور بادلگھنے طرحکیخیمے اپنے ارد
گرد لگائے۔

اُس13 کے کیحضور تیز روشنی سے شعلہ زن کوئلے
پھوٹ نکلے۔

رب14 آسمان سے کڑکنے لگا، الله تعالیٰ کی آواز گونج
اُٹھی۔

اُس15 نے اپنے تیر چلا دیئے تو دشمن تتر بتر ہو گئے۔
اُس کی بجلی اِدھر اُدھر گرتی گئی تو اُن میں ہل چل مچ
گئی۔

رب16 نے ڈانٹا تو سمندر کی وادیاں ظاہر ہوئیں،
جب وہ غصے میں گرجا تو اُس کے دم کے جھونکوں
زمینسے کی بنیادیں نظر آئیں۔

بلندیوں17 پر سے اپنا ہاتھ بڑھا اُسکر مجھےنے پکڑ لیا،
گہرے پانی میں کھینچسے کر مجھے نکال لایا۔



22:18سموئیل-۲ 350 22:48سموئیل-۲

اُس18 دشمنزبردستمیرےمجھےنے بچایا،سے اُن
سے جو مجھ نفرتسے کرتے ہیں، جن پر غالبمَیں نہ آ
سکا۔

پھنسمیںمصیبتمَیںدنجس19 گیا اُس اُنہوںدن
نے مجھ پر حملہ کیا، ربلیکن میرا سہارا بنا رہا۔

اُس20 تنگمجھےنے نکالسےجگہ کر دیا،چھٹکارا
کیونکہ وہ مجھ خوشسے تھا۔

رب21 مجھے میری راست بازی کا اجر دیتا میرےہے۔ ہاتھ صاف ہیں، اِس لئے وہ مجھے برکت ہے۔دیتا
22 کیونکہ مَیں رب کی راہوں پر چلتا رہا ہوں، مَیں

بدی کر نے سے اپنے خدا سے دُور نہیں ہوا۔
اُس23 کے تمام میرےاحکام منے سا رہے ہیں، مَیں

اُس فرمانوںکے سے نہیں ہٹا۔
24 اُس کے منے سا ہی مَیں بےالزام رہا، گناہ کرنے

سے باز رہا ہوں۔
اِس25 لئے رب نے مجھے میری راست بازی کا اجر

دیا، کیونکہ اُس کی آنکھوں کے منے سا ہی مَیں پاک
ثابتصاف ہوا۔

اے26 الله، جو وفادار اُسہے ساتھکے سلوکتیرا
وفاداری کا ہے، جو بےالزام ہے اُس کے ساتھ تیرا
سلوک بےالزام ہے۔

27 پاکجو اُسہے ساتھکے پاکسلوکتیرا ہے۔
لیکن جو کج رَو ساتھکےاُسہے بھیسلوکتیرا رَویکج
کا ہے۔

28 حالوںپستتُو نجاتکو دیتا تیریاورہے، آنکھیں
مغروروں پر لـگی رہتی ہیں تاکہ اُنہیں پست کریں۔

اے29 رب، تُو ہی میرا چراغ ربہے، میرےہی
اندھیرے کو روشن کرتا ہے۔

30 کیونکہ تیرے ساتھ مَیں فوجی دستے پر حملہ کر
سکتا، اپنے خدا ساتھکے دیوار پھلانگکو سکتا ہوں۔

31 الله کی راہ کامل ربہے، خالصفرمانکا ہے۔
بھیجو اُس میں پناہ لے اُس کی وہ ڈھال ہے۔

32 ربکیونکہ کے سوا کون خدا ہمارےہے؟ خدا
کے سوا کون چٹان ہے؟

33 الله قوتمجھے سے کمربستہ کرتا، میریوہ راہ کو
کامل کر دیتا ہے۔

34 وہ میرے پاؤں کو ہرن کی سی پُھرتی عطا کرتا،
مجھے مضبوطی میریسے بلندیوں پر کھڑا کرتا ہے۔

ہاتھوںمیرےوہ35 تربیتکیکرنےجنگکو دیتا
میرےابہے۔ بازو پیتل کمانکی بھیکو تان لیتے ہیں۔

اے36 رب، تُو نے مجھے نجاتاپنی کی بخشڈھال
دی تیریہے، نرمی مجھےنے بڑا بنا دیا ہے۔

37 تُو میرے قدموں کے لئے راستہ بنا دیتا ہے، اِس
لئے میرے ٹخنے نہیں ڈگمگاتے۔

مَیں38 نے اپنے دشمنوں تعاقبکا کر کے اُنہیں کچل
دیا، مَیں باز نہ آیا تکجب وہ ختم نہ ہو گئے۔

39 مَیں نے اُنہیں تباہ کر کے یوں پاش پاش کر دیا
کہ دوبارہ اُٹھ نہ سکے بلـکہ گر میرےکر پاؤں رہے۔پڑےتلے

40 کیونکہ تُو نے مجھے جنگ کرنے کے لئے قوت
سے کمربستہ کر دیا، تُو نے میرے مخالفوں کو میرے
منے سا جھکا دیا۔

41 تُو میرےنے دشمنوں میرےکو منے سا سے بھگا
دیا، اور مَیں نفرتنے کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔

لئےکےمددوہ42 لیکنرہے،چلّاتےچیختے بچانے
والا نہیںکوئی تھا۔ ربوہ کو پکارتے لیکنرہے، اُس
جوابنے نہ دیا۔

مَیں43 نے اُنہیں ُچور ُچور کر کے گرد کی طرح ہَوا
میں اُڑا دیا۔ مَیں اُنہیںنے گلی میں مٹی پاؤںطرحکی تلے
روند کر ریزہ ریزہ کر دیا۔

44 تُو نے مجھے میری قوم کے جھگڑوں سے بچا کر
اقوام پر میری حکومت قائم رکھی جسہے۔ قوم سے
ناواقفمَیں تھا وہ خدمتمیری کرتی ہے۔

دبکپردیسی45 میریکر خوشامد جوںہیں۔کرتے
ہی باتمَیں کرتا ہوں تو میریوہ سنتے ہیں۔

46 وہ ہمت ہار کر کانپتے ہوئے اپنے قلعوں سے نکل
آتے ہیں۔

رب47 زندہ !ہے میری چٹان کی تمجید !ہو میرے
خدا کی تعظیم ہو نجاتمیریجو کی چٹان ہے۔

وہی48 خدا ہے جو میرا انتقام لیتا، اقوام میرےکو
تابع کر دیتا
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49 اور مجھے میرے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔
ً یقینا تُو میرےمجھے مخالفوں پر سرفراز کرتا، مجھے ظالموں
سے بچائے رکھتا ہے۔

اے50 رب، اِس لئے مَیں اقوام میں تیری حمد و ثنا
کروں تیرےگا، نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں گا۔

51 ربکیونکہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات دیتا ہے،
وہ اپنے مسح کئے ہوئے بادشاہ داؤد اور اُس کی اولاد
پر تکہمیشہ مہربان رہے “گا۔

23
داؤد الفاظآخریکے

1 درِج ذیل داؤد الفاظآخریکے :ہیں
داؤد” بن یسّی کا فرمان جسے الله نے سرفراز کیا،

یعقوبجسے کے مسحنےخدا بادشاہکےکر بنا دیا تھا،
تعریفکیجساور اسرائیل گیتکے کرتے ہیں،

رب2 کے روح نے میری معرفت بات کی، اُس کا
فرمان میری زبان پر تھا۔

اسرائیل3 کے خدا نے فرمایا، اسرائیل کی چٹان مجھ
کلامہمسے ہوئی، انصافجو’ حکومتسے کرتا ہے،
جو الله مانخوفکا کر حکمرانی کرتا ہے،

4 وہ صبح کی روشنی کی مانند اُسہے، آفتابطلوِع
کی مانند جب بادل چھائے نہیں ہوتے۔ جب اُس کی
کرنیں بارش کے بعد زمین پر پڑتی ہیں تو پودے پھوٹ
نکلتے ‘ہیں۔

5ً یقینا میرا گھرانا مضبوطی سے الله کے ساتھ ہے،
کیونکہ اُس میرےنے ساتھ ابدی عہد باندھا ہے، ایسا
عہد جس کا ہر پہلو منظم اور محفوظ ہے۔ وہ میری
نجات تکمیل تک پہنچائے گا اور میری ہر آرزو پوری
کرے گا۔

یوںخارداربےدینلیکن6 ہیںمانندکیجھاڑ جو ہَوا
جھونکوںکے سے اِدھر اُدھر بکھر کانٹوںہیں۔گئی کی
وجہ سے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔

لوگ7 اُنہیں لوہے کے اوزار یا نیزے کے دستے سے
جمع کر وہیںکے وہیںکے جلا دیتے “ہیں۔

داؤد کے سورما
8 ذیلدرِج داؤد سورماؤںکے فہرستکی ہے۔ جو

تین یوآبافسر بھائیکے ابی شے عینکے بعد آتے تھے اُن

میں یوشیب بشیبت تحکمونی پہلے نمبر پر آتا تھا۔ ایک بار
اُس نے نیزےاپنے سے آدمیوں800 کو مار دیا۔

9 اِن تین افسروں میں دوسریسے جگہ پر اِلی عزر بن
دودو بن اخوحی آتا اُنہوںجبمیںجنگایکتھا۔ نے
فلستیوں چیلنجکو دیا تھا اور اسرائیلی بعد میں ہٹپیچھے
گئے تو اِلی عزر داؤد کے ساتھ فلستیوں10 کا مقابلہ کرتا
رہا۔ اُس دن وہ فلستیوں کو مارتے مارتے اِتنا تھک
گیاکہ آخرکار تلوار اُٹھا نہ سکا بلـکہ ہاتھ تلوار کے ساتھ
جم گیا۔ رب نے اُس کی معرفت بڑی فتح بخشی۔ باقی
لاشوںصرفدستے کو لُوٹنے کے لئے لوٹ آئے۔

اُس11 کے بعد تیسری جگہ پر سمّہ بن اجی ہراری آتا
ایکتھا۔ مرتبہ فلستی لحی قریبکے مسور کھیتکے
میں اسرائیل خلافکے لڑ رہے تھے۔ اسرائیلی فوجی اُن
کے منے سا بھاگنے لـگے، لیکن12 درمیانکےکھیتسمّہ
تک بڑھ گیا اور وہاں لڑتے لڑتے فلستیوں کو شکست
ربدی۔ اُسنے بڑیمعرفتکی فتح بخشی۔

عدُلامداؤددورانکےجنگاَورایک13-14 غارکے
پہاڑیکے قلعے میں تھا جبکہ فوجفلستی وادٔینے رفائیم
میں اپنی لشکرگاہ لگائی تھی۔ اُن دستوںکے بیتنے لحم
پر بھی قبضہ کر لیا فصلتھا۔ موسمکا تھا۔ داؤد تیسکے
اعلٰی افسروں میں تینسے اُس سے ملنے آئے۔ داؤد15 کو
شدید پیاس لـگی، اور وہ کہنے لگا، کون” میرے لئے
بیت لحم دروازےکے پر پانیکچھسےحوضکے لائے
“گا؟ سنیہ16 تینوںکر افسر فلستیوں کی لشکرگاہ پر حملہ
کر اُسکے گھسمیں گئے اور لڑتے بیتلڑتے لحم کے
تکحوض پہنچ گئے۔ اُس سے کچھ پانی بھر کر وہ اُسے
داؤد پاسکے لیکنآئے۔لے اُس نے پینے سے انکار کر
دیا بلـکہ اُسے قربانی طورکے ُنڈیلپر ا ربکر پیشکو کیا
اور17 مَیںکہکرےنہرب”بولا، یہ پانی پیوں۔ اگر ایسا
کرتا تو اُن آدمیوں کا خون پیتا جو اپنی جان پر کھیل کر
پانی لائے “ہیں۔ اِس لئے وہ اُسے پینا نہیں چاہتا تھا۔
یہ اِن تین سورماؤں زبردستکے کاموں ایککی ہے۔مثال

یوآب18-19 بن یاہ ضرو کا بھائی ابی شے مذکورہ تین
سورماؤں پر ایکتھا۔مقرر اُسدفعہ نیزےاپنےنے سے
آدمیوں300 مارکو تینوںڈالا۔ نسبتکی اُس دُگنیکی
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عزت کی جاتی تھی، لیکن وہ خود اُن میں گنا نہیں جاتا
تھا۔

20 ِنایاہ ب بن یہویدع بھی زبردست فوجی تھا۔ وہ
قبضئیل کا ہنے ر والا تھا، اور اُس نے بہت دفعہ اپنی
مردانگی دکھائی۔ موآب کے دو بڑے سورما اُس کے
ہلاکہاتھوں ایکہوئے۔ بار برفبہتجب پڑ گئی
تو اُس حوضایکنے میں اُتر ایککر ببر شیر کو مار
ڈالا جو اُس میں گر گیا تھا۔ ایک21 اَور موقع پر اُس کا
ایکواسطہ قامتدیو مصری سے پڑا۔ مصری کے ہاتھ
میں نیزہ تھا جبکہ اُس لاٹھیصرفپاسکے تھی۔ لیکن
ِنایاہ ب نے اُس پر حملہ کر اُسکے ہاتھکے سے نیزہ چھین
لیا اور اُسے اُس کے اپنے ہتھیار سے مار ڈالا۔ ایسی22
بہادری دکھانے کی بنا پر ِنایاہ ب بن یہویدع مذکورہ تین
آدمیوں کے برابر مشہور ہوا۔ تیس23 افسروں کے دیگر
مردوں کی نسبت اُس کی یادہ ز عزت کی جاتی تھی،
لیکن وہ مذکورہ تین آدمیوں میں گنا نہیں جاتا تھا۔ داؤد
نے اُسے اپنے محافظوں پر مقرر کیا۔

ذیل24 آدمیکے بادشاہ تھے۔شاملمیںسورماؤں30کے
یوآب کا بھائی بیتعساہیل، لحم اِلحنانکا بن دودو،

25 سمّہ حرودی، اِلیقہ حرودی، خلِص26 فلطی، تقوع کا
عیرا بن عقیس، عنتوت27 کا ابی عزر، مبونی حوساتی،
28 ضلمون اخوحی، مَہری نطوفاتی، 29 حلِب بن بعنہ
نطوفاتی، بن یمینی شہر ِجبعہ کا اِتّی بن ریبی، 30 ِنایاہ ب
فِرعاتونی، نحلے جعس کا ہِّدی، 31 ابی علبون عرباتی،
عزماوت برحومی، 32-33 اِلیَحبا سعلبونی، بنی یسین، یونتن
بن سمّہ ہراری، اخی آم بن سرار ہراری، 34 اِلی فلط بن
احسبی معکاتی، اِلی عام بن اخی تُفل جلونی، 35 حصرو
کرملی، فعری اربی، 36 ضوباہ کا اِجال بن ناتن، بانی
جادی، ِصلق37 یوآبعمونی، بن یاہ ضرو سلاحکا بردار
نحری بیروتی، 38 عیرا اِتری، جریب اِتری 39 اور یاہ اُور
ِحتّی۔ آدمیوں کی کُل تعداد 37 تھی۔

24
داؤد کی شماریمردم

ایک1 بار پھر رب کو اسرائیل پر غصہ آیا، اور اُس
نے داؤد کو اُنہیں مصیبت میں لنے ڈا پر اُکسا کر اُس
ذہنکے میں شماریمردم کرنے کا خیال ڈال دیا۔

چنانچہ2 داؤد فوجنے کے یوآبکمانڈر کو حکم دان”دیا، سے لے کر بیرسبع تک اسرائیل کے تمام قبیلوں
میں سے گزرتے جنگہوئے کرنے کے قابل مردوں
کو گن لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اُن کی کُل تعداد
کیا “ہے۔ لیکن3 یوآب اعتراضنے کیا، اے” بادشاہ
میرے آپربکاشآقا، کا دیکھتےکےآپخدا دیکھتے
فوجیوں کی تعداد َسو گُنا بڑھائے۔ لیکن میرے آقا اور
بادشاہ اُن کی مردم شماری کیوں کرنا ہتے چا “ہیں؟
4 لیکن بادشاہ یوآب اور فوج کے بڑے افسروں کے
اعتراضات کے باوجود اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ وہ
دربار سے روانہ ہو کر اسرائیل کے مردوں فہرستکی
تیار کرنے لـگے۔

5 یائے در یردن کو عبور کر کے اُنہوں نے عروعیر
اور وادٔی ارنون کے بیچ کے شہر میں شروع کیا۔ وہاں
سے وہ جد اور یعزیر سے ہو کر 6 ِجلعاد اور ِحتّیوں کے
ملـک کے تکقادسشہر پہنچے۔ پھر آگے ھتے بڑ ھتے بڑ
وہ دان اور صیدا کے گرد و نواح کے علاقے 7 اور قلعہ
بند شہر صور اور یوں ِحوّ اور کنعانیوں کے تمام شہروں
تک پہنچ گئے۔ آخرکار اُنہوں نے یہوداہ جنوبکے کی
شماریمردم تکبیرسبع کی۔

میںملـکپورےیوں8 مہینوں9وہکرتےکرتےسفر
اور 20 دنوں کے بعد یروشلم واپس آئے۔ یوآب9 نے
بادشاہ کو مردم شماری کی پوری رپورٹ پیش کی۔
اسرائیل میں تلوار چلانے کے قابل 8 لاکھ افراد تھے
جبکہ یہوداہ کے 5 لاکھ مرد تھے۔

داؤدابلیکن10 کا اُسضمیر ملامتکو لگا۔کرنے
اُس ربنے سے دعا کی، مجھ” سے سنگین گناہ سرزد
ہوا اےہے۔ ابرب، اپنے خادم کا معافقصور کر۔
مجھ حماقتبڑیسے ہوئی “ہے۔

اگلے11 صبحداؤدجبدن وقتکے اُٹھا تو اُس کے
غیب بین جاد نبی کو رب طرفکی سے پیغام مل گیا،
12 داؤد” پاسکے جا کر اُسے بتا دینا، رب’ تجھے تین
سزائیں پیش کرتا ہے۔ اِن میں سے ایک چن “۔‘لے
جاد13 داؤد پاسکے گیا اور رباُسے کا پیغام سنا دیا۔
اُس سزاکسآپ”کیا،سوالنے ترجیحکو ہیں؟دیتے
ملـکاپنے سالساتمیں دورانکے کال؟ یا یہ آپکہ
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کے دشمن آپ کو بھگا کر تین ماہ تک آپ کا تعاقب
کرتے رہیں؟ یا یہ کہ آپ ملـککے میں تین دن تک
وبا پھیل جائے؟ دھیان سے اِس بارےکے میں سوچیں
مَیںتاکہ آپاُسے جوابکا مجھےنےجسسکوںپہنچا
بھیجا “ہے۔

داؤد14 جوابنے مَیںہائے،”دیا، کیا مَیںکہوں؟
بہت پریشان ہوں۔ لیکن آدمیوں کے ہاتھ میں پڑنے کی
نسبت بہتر ہے کہ مَیں رب ہی کے ہاتھ میں پڑ جاؤں،
کیونکہ اُس کا رحم عظیم “ہے۔

ربتب15 نے اسرائیل میں وبا پھیلنے دی۔ وہ اُسی
صبح شروع ہوئی اور تین تکدن لوگوں کو موت کے
گھاٹ اُتارتی گئی۔ شمال میں دان سے لے کر جنوب
میں بیرسبع تک کُل 70,000 افراد ہلاک ہوئے۔
جبلیکن16 وبا کا فرشتہ چلتے چلتے پہنچتکیروشلم گیا
اور اُس پر ہاتھ اُٹھانے لگا ربتو لوگوںنے مصیبتکی
کو دیکھ ترسکر کھایا اور تباہ کرنے والے فرشتے کو
حکم دیا، بس” اب!کر باز “آ۔ ربوقتاُس کا فرشتہ
وہاں کھڑا تھا جہاں ارَوناہ یبوسی اپنا اناج گاہتا تھا۔

داؤدجب17 نے فرشتے لوگوںکو کو مارتے ہوئے
دیکھا تو اُس ربنے التماسسے کی، مَیں” ہی نے کیاگناہ ہے، یہ میرا ہی قصور ہے۔ اِن بھیڑوں سے کیا غلطی
ہوئی ہے؟ براہِ کرم اِن کو چھوڑ کر مجھے اور میرے
خاندان کو سزا “دے۔

اُسی18 دن جاد داؤد پاسکے آیا اور اُس سے ارَوناہ”کہا، یبوسی کی ہنے گا کی جگہ پاسکے جا کر اُس
پر رب کی قربان گاہ بنا “لے۔ 19 چنانچہ داؤد چڑھ کر
ہنے گا کی جگہ پاسکے ربطرحجسآیا جادنے کی
معرفت فرمایا تھا۔

جب20 ارَوناہ نے بادشاہ اور اُس کے یوں دربار
کو اپنی طرف چڑھتا ہوا دیکھا تو وہ نکل کر بادشاہ
کے منے سا اوندھے جھکمنہ گیا۔ 21 اُس نے میرے”پوچھا، آقا اور پاسمیرےبادشاہ کیوں آ “گئے؟ داؤد
نے جواب دیا، مَیں” آپ کی ہنے گا کی جگہ خریدنا
چاہتا ہوں تاکہ رب کے لئے قربان گاہ تعمیر کروں۔
کیونکہ یہ کرنے سے وبا رُک جائے “گی۔

22 ارَوناہ نے کہا، میرے” آقا اور بادشاہ، جو کچھ
آپ کو اچھا لـگے اُسے لے کر چڑھائیں۔ یہ بَیل بھسم
ہونے والی قربانی کے لئے حاضر ہیں۔ اور اناج کو

ہنے گا اور بَیلوں کو جوتنے کا سامان قربان گاہ پر رکھ
دیں۔جلاکر بادشاہ23 آپسےخوشیمَیںسلامت، کو
یہ سب دےکچھ دیتا ہوں۔ دعا ہے ربآپکہ اپنے
خدا کو پسند “آئیں۔

لیکن24 بادشاہ نے انکار کیا، نہیں،” مَیں ضرور ہر
چیز کی پوری قیمت ادا کروں گا۔ مَیں رب اپنے خدا
ایسیکو کوئی بھسم ہونے والی پیشقربانی نہیں کروں
گا جو مفتمجھے میں مل “جائے۔
چنانچہ داؤد نے بَیلوں سمیت ہنے گا کی چاندیجگہ

کے 50 ِسکوں عوضکے خرید لی۔ 25 اُس نے وہاں
رب کی تعظیم میں قربان گاہ تعمیر کر کے اُس پر بھسم
ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں۔ تب رب
ملـکنے کے لئے دعا سن کر وبا روککو دیا۔
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سلاطِین-۱
ادونیاہ سازشکی

1 داؤد بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اُسے ہمیشہ
سردی لـگتی تھی، اور اُس پر مزید بستر لنے ڈا سے کوئی
فائدہ نہ ہوتا تھا۔ 2 یہ دیکھ کر ملازموں نے بادشاہ سے
اجازتاگر”کہا، ہو تو ہم بادشاہ لئےکے نوجوانایک
کنواری ڈھونڈ لیں آپجو خدمتکی میں حاضر رہے
اور آپ کی دیکھ بھال کرے۔ لڑکی آپ کے ساتھ لیٹ
کر آپ کو گرم “رکھے۔ 3 چنانچہ وہ پورے ملـک
میں کسی خوب صورت لڑکی کی تلاش کرنے لـگے۔
ڈھونڈتے ڈھونڈتے شونیمیشاگابی چنکو کر بادشاہ
کے پاس لایا گیا۔ اب4 سے وہ اُس کی خدمت میں
حاضر ہوتی اور اُس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ لڑکی
نہایت صورتخوب تھی، لیکن بادشاہ نے کبھی اُس
صحبتسے نہ کی۔

5 -6 اُن دنوں میں ادونیاہ بادشاہ بننے سازشکی کرنے
لگا۔ وہ داؤد حجیتبیویکی کا بیٹا تھا۔ یوں وہ ابی سلوم
بھائیسوتیلاکا اور اُس مرنےکے پر داؤد بڑاسےسبکا
بیٹا تھا۔ شکل صورتو لحاظکے لوگسے اُس بڑیکی
یف تعر کیا کرتے تھے، اور بچـپن سے اُس باپکے نے
نہیںکبھیاُسے ڈانٹا تھا کہ تُو کیا کر ادونیاہابہے۔رہا
آپاپنے لوگوںکو منےکے پیشسا اعلانکےکر کرنے
بنوںبادشاہہیمَیں”لگا، اُستحتکےمقصداِس“گا۔
نے اپنے لئے رتھ گھوڑےاور خرید کر 50 آدمیوں کو
رکھ لیا تاکہ بھیجہاںوہ اُسجائے آگےکے آگے چلتے
اُس7رہیں۔ بنیوآبنے یاہ اورضرو ابیاتر امام باتسے
کی تو وہ اُس بنساتھیکے کر اُس حمایتکی کرنے کے
لئے تیار ہوئے۔ امام،صدوقلیکن8 ِنایاہ ب بن یہویدع اور
ناتن نبی اُس کے ساتھ نہیں تھے، نہ ِسمعی، یعی ر یا داؤد
کے محافظ۔

ایک9 دن ادونیاہ نے عین راجل چشمے کے قریب
زُحلتچٹانکی کافیکی۔ضیافتپاسکے یاں، بکر بھیڑ
گائےبَیل اور موٹے تازے بچھڑے ذبح کئے گئے۔
ادونیاہ نے بادشاہ کے تمام بیٹوں اور یہوداہ کے تمام
شاہی افسروں کو دعوت دی تھی۔ 10 کچھ لوگوں کو

جان بوجھ کر اِس میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اُن میں
اُس کا بھائی سلیمان، ناتن نبی، ِنایاہ ب اور داؤد محافظکے
شامل تھے۔

داؤد سلیمان کو بادشاہ قرار دیتا ہے
ناتنتب11 سلیمان بتماںکی سبع ملاسے اور کیا”بولا، یہ پہنچینہیںتکآپخبر حجیتکہ بیٹےکے ادونیاہ

نے آپاپنے کو بادشاہ بنا لیا ہے؟ ہمارےاور آقا داؤد
کو اِس کا علم تک !نہیں آپ12 کی اور آپ کے بیٹے
سلیمان میںخطرےبڑےزندگیکی اِسہے۔ لئے لازم
ہے مشورےمیرےآپکہ ًپر فورا عمل کریں۔ داؤد13
بادشاہ پاسکے جا کر اُسے بتا دینا، میرےاے’ آقا اور
بادشاہ، کیا آپ نے قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ نہیں کیا
تھا کہ تیرا بیٹا میرےسلیمان نشینتختبعد ہو گا؟ تو پھر
ادونیاہ کیوں بادشاہ بن گیا ‘ہے؟ آپ14 کی بادشاہ سے
ابھیگفتگو نہیںختم ہو گی داخلمَیںکہ ہو کیآپکر
بات کی تصدیق کروں “گا۔

بت15 ًسبع فورا بادشاہ پاسکے گئی جو سونے کے
کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اُس وقت تو وہ بہت عمر رسیدہ
ہو چکا تھا، اور ابی شاگ اُس کی دیکھ بھال کر رہی
تھی۔ بت16 کمرےسبع میں داخل ہو کر بادشاہ کے
منے سا منہ کے بل جھک گئی۔ داؤد نے پوچھا، کیا”
بات “ہے؟ بت17 سبع نے کہا، میرے” آقا، آپ نے
ربتو اپنے خدا قَسمکی کھا مجھکر سے وعدہ کیا تھا کہ
تیرا بیٹا نشینتختبعدمیرےسلیمان گا۔ہو ابلیکن18
ادونیاہ بادشاہ بن بیٹھا ہے میرےاور آقا اور بادشاہ کو
اِس کا تکعلم نہیں۔ اُس19 ضیافتنے کے لئے بہت
سے گائےبَیل، بچھڑےتازےموٹے اور یاں بکر بھیڑ ذبح
کر تمامکے شہزادوں دیدعوتکو ہے۔ ابیاتر امام اور
فوج کا کمانڈر یوآب بھی اِن میں شامل ہیں، لیکن آپ
کے خادم سلیمان دعوتکو نہیں ملی۔ اے20 بادشاہ
میرے آقا، وقتاِس تمام اسرائیل کی آپآنکھیں پر لـگی
آپسبہیں۔ سے یہ جاننے کے لئے تڑپتے ہیں آپکہ
کے بعد تختکون نشین ہو گا۔ 21 آپاگر نے جلد ہی
قدم نہ اُٹھایا تو آپ کوچکے کر جانے ًکے فورا بعد مَیں
اور میرا بیٹا ادونیاہ کا نشانہ بن کر مجرم ٹھہریں “گے۔



سلاطِین-۱ 1:22 -23 355 سلاطِین-۱ 1:47

بت23- 22 سبع ابھی بادشاہ باتسے کر ہی رہی تھی
کہ داؤد کو اطلاع دی گئی کہ ناتن نبی آپ سے ملنے
آیا ہے۔ کمرےنبی میں داخل ہو کر بادشاہ کے منے سا
اوندھے منہ جھک گیا۔ 24 پھر اُس نے کہا، میرے”
آقا، لگتا ہے کہ آپ اِس حق میں ہیں کہ ادونیاہ آپ
نشینتختبعدکے ہو۔ 25 آجکیونکہ اُس راجلعیننے
جا کر بہت سے گائےبَیل، موٹے تازے بچھڑے اور
یوں بکر بھیڑ کو ذبح کیا ضیافتہے۔ لئےکے اُس تمامنے
شہزادوں، تمام فوجی افسروں اور ابیاتر امام کو دعوت
دی وقتاِسہے۔ وہ اُس کے ساتھ کھانا کھا کھا کر
اور َمے پی پی کر نعرہ لگا رہے ہیں، ادونیاہ’ بادشاہ زندہ
‘!باد کچھ26 لوگوں کو جان بوجھ دعوتکر نہیں دی۔
اُن میں مَیں آپ کا خادم، صدوق امام، ِنایاہ ب بن یہویدع
آپاور کا خادم سلیمان بھی شامل ہیں۔ میرے27 آقا،
کیا آپ نے واقعی اِس کا حکم دیا ہے؟ آپکیا نے اپنے
خادموں کو اطلاع دیئے بغیر فیصلہ کیا ہے کہ شخصیہ
بادشاہ بنے “گا؟

میںجواب28 داؤد نے کہا، بت” سبع “!بُلائیںکو
وہ واپس آئی اور بادشاہ کے منے سا کھڑی ہو گئی۔
29 بادشاہ بولا، حیاتکیرب” کی جسقَسم نے فدیہ
دے کر مجھے ہر مصیبت سے بچایا ہے، آپ30 کا بیٹا
میرےسلیمان بعد بادشاہ ہو گا بلـکہ آج تختمیرےہی
پر بیٹھ جائے گا۔ ہاں، آج ہی مَیں وہ وعدہ پورا کروں
گا مَیںجو اسرائیلربنے کے قَسمکیخدا کھا آپکر
سے کیا “تھا۔ 31 یہ سن کر بت سبع اوندھے جھکمنہ
گئی اور کہا، مالـکمیرا” داؤد بادشاہ زندہ “!باد

32 پھر داؤد نے حکم دیا، صدوق” امام، ناتن نبی اور
ِنایاہ ب بن یہویدع کو بُلا “لائیں۔ تینوں آئے 33 تو بادشاہ
اُن مخاطبسے میرے”ہوا، سلیمانبیٹے میرےکو خچر پر
بٹھائیں۔ افسروںمیرےپھر ساتھکو جیحوناُسےکرلے
تکچشمے پہنچا دیں۔ 34 وہاں صدوق اور ناتن اُسے
مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیں۔ نرسنگے کو
بجا بجا کر نعرہ لگانا، سلیمان’ بادشاہ زندہ ‘!باد 35 اِس
کے میرےبعد بیٹے کے ساتھ یہاں واپس آ جانا۔ وہ محل
میں داخل ہو کر میرے تخت پر بیٹھ جائے اور میری
حکومتجگہ کرے، کیونکہ مَیں نے اُسے اسرائیل اور
یہوداہ کا حکمران مقرر کیا “ہے۔

36 ِنایاہ ب بن یہویدع نے جواب دیا، آمین،” ایسا ہی
!ہو رب میرے آقا کا خدا اِس فیصلے پر اپنی برکت
دے۔ 37 اور جس طرح رب آپ کے ساتھ رہا اُسی
طرح وہ سلیمان کے ساتھ بھی ہو، بلـکہ وہ اُس کے
تخت آپکو تختکے کہیںسے یادہ ز “!کرےسربلند
38 پھر صدوق امام، ناتن نبی، ِنایاہ ب بن یہویدع اور بادشاہ
کے محافظ کریتیوں اور فلیتیوں نے سلیمان کو بادشاہ
کے خچر پر بٹھا کر اُسے جیحون تکچشمے پہنچا دیا۔
صدوق39 پاسکے تیل سے بھرا مینڈھے کا سینگوہ
تھا جو مُقّدس خیمے میں پڑا رہتا تھا۔ اب اُس نے یہ
تیل لے کر سلیمان کو مسح کیا۔ پھر نرسنگا بجایا گیا اور
مللوگ کر نعرہ لگانے سلیمان”لـگے، بادشاہ زندہ !باد
سلیمان بادشاہ زندہ بانسریلوگتمام40“!باد بجاتے اور
خوشی مناتے ہوئے سلیمان پیچھےکے چلنے جبلـگے۔
وہ دوبارہ یروشلم میں داخل ہوا تو اِتنا شور تھا کہ زمین
لرز اُٹھی۔

ادونیاہ شکستکی
41 لوگوں کی یہ آوازیں ادونیاہ اور اُس کے مہمانوں

تھوڑیگئیں۔پہنچبھیتک پہلےدیر وہ فارغسےکھانے
ہوئے تھے۔ نرسنگے کی آواز سن کر یوآب چونک اُٹھا
اور پوچھا، یہ” کیا ہے؟ شہر سے اِتنا شور کیوں سنائی
دے رہا “ہے؟ 42 وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ
ابیاتر کا بیٹا یونتن پہنچ گیا۔ یوآب بولا، ہمارے” پاس
لائقجیسےآپآئیں۔ اچھیآدمی خبر کرلے آ ہوںرہے
“گے۔

43 یونتن نے جواب دیا، افسوس،” ایسا نہیں ہے۔
ہمارے آقا داؤد بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا
ہے۔ 44 اُس نے اُسے صدوق امام، ناتن نبی، ِنایاہ ب بن
یہویدع اور بادشاہ کے محافظ کریتیوں اور فلیتیوں کے
ساتھ جیحون چشمے کے پاس بھیج دیا ہے۔ سلیمان
بادشاہ کے خچر پر سوار تھا۔ جیحون45 چشمے پاسکے
صدوق امام اور ناتن نبی نے اُسے مسح کر کے بادشاہ
بنا دیا۔ پھر وہ خوشی مناتے ہوئے شہر میں واپس چلے
پورےگئے۔ شہر میں ہل چل مچ گئی۔ یہی وہ شور ہے
آپجو کو دےسنائی رہا ہے۔ تختسلیماناب46 پر
بیٹھ ہمارےدرباریاور47ہے،چکا آقا داؤد بادشاہ کو
مبارک باد دینے کے لئے اُس پاسکے پہنچ گئے ہیں۔
وہ کہہ رہے ہیں، آپ’ کا کرےخدا کہ سلیمان کا
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نام آپ کے نام سے بھی یادہ ز مشہور ہو جائے۔ اُس
کا تخت آپ کے تخت سے کہیں یادہ ز سربلند ‘ہو۔
بادشاہ نے اپنے بستر پر جھک کر الله کی پرستش کی
48 اور کہا، رب’ اسرائیل کے خدا کی تمجید ہو جس
میرےنے بیٹوں میں ایکسے کو میری جگہ تخت پر
بٹھا دیا اُسہے۔ کا شکر ہے مَیںکہ اپنی آنکھوں سے یہ
دیکھ “۔‘سکا

49 یونتن کے منہ سے یہ خبر سن کر ادونیاہ کے تمام
مہمان گھبرا گئے۔ سب اُٹھ کر چاروں طرف منتشر ہو
خیمےمُقّدسکرکھاخوفسےسلیمانادونیاہ50گئے۔
کے پاس گیا اور قربان گاہ کے سینگوں سے لپٹ گیا۔
کسی51 نے سلیمان پاسکے جا کر اُسے اطلاع ادونیاہ”دی، کو سلیمان بادشاہ سے خوف ہے، اِس لئے
وہ قربان گاہ کے سینگوں سے لپٹے ہوئے کہہ رہا سلیمان’ہے، بادشاہ پہلے قَسم کھائے کہ وہ موتمجھے کے
گھاٹ نہیں اُتارے “۔‘گا 52 سلیمان نے وعدہ اگر”کیا، ثابتلائقوہ ہو تو اُس بالایککا بھی بیکا نہیں ہو
گا۔ لیکن جب بھی اُس میں بدی پائی جائے وہ ضرور
مرے “گا۔

سلیمان53 نے اپنے لوگوں کو ادونیاہ پاسکے بھیج
دیا تاکہ وہ اُسے بادشاہ پاسکے پہنچائیں۔ ادونیاہ آیا اور
سلیمان کے منے سا اوندھے گیا۔جھکمنہ سلیمان اپنے”بولا، گھر چلے “!جاؤ

2
داؤد ہدایاتآخریکی

جب1 داؤد کو محسوس ہوا کہ کوچ کر جانے
کا وقت قریب ہے تو اُس نے اپنے بیٹے سلیمان کو
ہدایت کی، 2 اب” مَیں وہاں جا رہا ہوں جہاں دنیا
کے ہر شخص کو جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ مضبوط ہوں
اور مردانگی دکھائیں۔ 3 جو کچھ رب آپ کا خدا آپ
سے چاہتا ہے وہ کریں اور اُس کی راہوں پر چلتے رہیں۔
الله کی شریعت میں درج ہر حکم اور ہدایت پر پورے
طور پر عمل کریں۔ پھر جو کچھ بھی کریں گے اور جہاں
بھی جائیں آپگے کو نصیبکامیابی ہو گی۔ 4 ربپھر
میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ کیونکہ اُس نے
فرمایا ہے، تیریاگر’ اولاد چلنچالاپنے دےدھیانپر

پورےکر دل و جان میریسے وفادار رہے تو اسرائیل پر
اُس حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے ‘گی۔

5 دو ایک اَور باتیں بھی ہیں۔ آپ کو خوب معلوم
ہے یوآبکہ بن یاہ ضرو میرےنے ساتھ سلوککیسا
کیا اسرائیلہے۔ کمانڈروںدوکے ابنیر بن نیر اور بنعماسا
یتر کو اُس نے قتل کیا۔ جنگجب نہیں تھی اُس نے
جنگ کا خون بہا کر اپنی پیٹی اور جوتوں کو بےقصور
خون سے آلودہ کر لیا ہے۔ اُس6 ساتھکے وہ کچھ کریں
جو آپ کو مناسب لـگے۔ یوآب بوڑھا تو ہے، لیکن
دھیان دیں کہ وہ طبعی موت نہ مرے۔ 7 تاہم برزلی
ِجلعادی کے بیٹوں پر مہربانی کریں۔ وہ آپ کی میز کے
مستقل مہمان رہیں، کیونکہ اُنہوں میرےنے ساتھ بھی
ایسا سلوکہی مَیںجبکیا آپنے کے بھائی ابی سلوم
کی وجہ سے یروشلم کی۔ہجرتسے 8 بحوریم بنکے یمینی
ِسمعی بن جیرا پر بھی دھیان دیں۔ جس دن مَیں ہجرت
کرتے ہوئے محنائم سے گزر رہا تھا تو اُس نے مجھ پر
لعنتیں بھیجیں۔ لیکن میری واپسی پر وہ یائے در یردن پر
مجھ سے ملنے آیا اور مَیں نے رب کی قَسم کھا کر اُس
سے وعدہ کیا کہ موتاُسے گھاٹکے نہیں اُتاروں گا۔
لیکن9 آپ اُس کا جرم نظرانداز نہ یں کر بلـکہ اُس کی
مناسب منددانشآپدیں۔سزا اِسہیں، لئے ضرورآپ
سزا دینے کا کوئی نہ کوئی یقہ طر ڈھونڈ نکالیں گے۔
وہ بوڑھا تو ہے، لیکن دھیان دیں کہ وہ طبعی موت “مرے۔نہ

10 پھر داؤد مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ اُسے
یروشلم کے اُس میںحصے دفن کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا ہے۔ 11 وہ کُل اسرائیلتکسال40 کا بادشاہ
رہا، سات سال حبرون میں اور 33 سال یروشلم میں۔
سلیمان12 اپنے باپ داؤد کے بعد تخت نشین ہوا۔ اُس
مضبوطیحکومتکی سے قائم ہوئی۔

ادونیاہ موتکی
13 ایک دن داؤد کی بیوی حجیت کا بیٹا ادونیاہ

سلیمان کی ماں بت سبع کے پاس آیا۔ بت سبع نے
پوچھا، کیا” آپ امن پسند ارادہ رکھ کر آئے “ہیں؟
ادونیاہ بولا، جی،” 14 بلـکہ میری آپ سے “ہے۔گزارش
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بت سبع نے جواب دیا، تو” پھر “!بتائیں 15 ادونیاہ
نے کہا، آپ” تو جانتی ہیں اصلکہ میں بادشاہ بننے کا
حق میرا تھا۔ اور یہ تمام اسرائیل کی توقع بھی تھی۔ لیکن
اب بدلحالاتتو ہیں۔گئے بھائیمیرا بنبادشاہ گیا ہے،
کیونکہ ربیہی کی مرضی تھی۔ آپمیریاب16 سے
انکارسےاِسہے۔درخواست نہ “بتائیں۔”بولی،سبعبت“کریں۔ 17 ادونیاہ نے کہا، مَیں” ابی شاگ شونیمی
شادیسے کرنا چاہتا ہوں۔ براہِ کرم سلیمان بادشاہ کے
منے کریںسفارشمیریسا باتتاکہ بن جائے۔ آپاگر
کریںبات تو وہ انکار “گا۔کرےنہیں راضیسبعبت18
ہوئی، ٹھیکچلیں،” ہے۔ آپمَیں کا یہ معاملہ بادشاہ
پیشکو کروں “گی۔

بتچنانچہ19 سلیمانسبع بادشاہ پاسکے گئی تاکہ
اُسے ادونیاہ کا معاملہ پیش کرے۔ جب دربار میں
پہنچی تو بادشاہ اُٹھ اُسکر سے ملنے آیا اور اُس منےکے سا
گیا۔جھک پھر وہ تختدوبارہ پر بیٹھ گیا اور حکم دیا کہ
ماں کے لئے بھی تخت رکھا جائے۔ بادشاہ کے ہنے د
ہاتھ بیٹھ کر 20 اُس نے اپنا معاملہ پیش کیا، میری”
آپ ایکسے گزارشسیچھوٹی اِسہے۔ سے انکار نہ
“کریں۔ بادشاہ جوابنے دیا، امی،” بتائیں اپنی بات،
مَیں انکار نہیں کروں “گا۔ بت21 سبع بولی، اپنے” بھائی
ادونیاہ کو شاگابی شونیمی شادیسے کرنے “دیں۔

22 یہ سن کر سلیمان بھڑک اُٹھا، ادونیاہ” کی ابی
شاگ سے !!شادی یہ کیسی بات ہے جو آپ پیش
کر رہی ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو کیوں نہ براہِ
راست تقاضا کریں کہ ادونیاہ میری جگہ تخت پر بیٹھ
جائے۔ آخر وہ میرا بڑا بھائی اورہے، ابیاتر امام یوآباور
بن یاہ ضرو بھی اُس کا ساتھ دے رہے “ہیں۔ 23 پھر
سلیمان بادشاہ نے رب کی قَسم کھا کر کہا، اِس”
درخواست سے ادونیاہ نے اپنی موت پر مُہر لگائی ہے۔
الله سختمجھے دےسزا اگر مَیں اُسے موت گھاٹکے
نہ اُتاروں۔ رب24 کی قَسم جس نے میری تصدیق کر
کے میرےمجھے باپ داؤد تختکے پر بٹھا دیا اور اپنے
وعدے میرےمطابقکے لئے گھر تعمیر کیا ادونیاہہے،
آجکو ہی مرنا “!ہے

25 پھر سلیمان بادشاہ نے ِنایاہ ب بن یہویدع کو حکم دیا
کہ وہ ادونیاہ موتکو اُتارگھاٹکے چنانچہدے۔ وہ

نکلا اور اُسے مار ڈالا۔

یوآب اور ابیاتر کی سزا
26 ابیاتر امام بادشاہسے یہاںاب”کہا،نے چلےسے

جائیں۔ عنتوت میں اپنے گھر میں رہیں اور وہاں اپنی
زمینیں سنبھالیں۔ گو آپ سزائے موت کے لائق ہیں
توبھی مَیں اِس وقت آپ کو نہیں مار دوں گا، کیونکہ
آپ میرے باپ داؤد کے منے سا رب قادرِ مطلق کے
عہد کا صندوق اُٹھائے ہر جگہ اُن کے ساتھ آپگئے۔
باپمیرے تکلیفتمامکے میںلمحاتترینمشکلاوردہ
شریک رہے “ہیں۔ 27 یہ کہہ کر سلیمان نے ابیاتر کا
رب کے حضور امام کی خدمت سرانجام دینے کا حق
منسوخ کر دیا۔ یوں رب کی پیشوہ گوئی پوری ہوئی
جو اُس نے َسیلا میں عیلی کے گھرانے بارےکے میں
کی تھی۔

یوآب28 کو جلد ہی پتا چلا کہ ادونیاہ اور ابیاتر سے
کیا کچھ ہوا وہہے۔ ابی سلوم میںسازشوںکی شریکتو
نہیں ہوا لیکنتھا بعد میں ادونیاہ بنساتھیکا گیا تھا۔ اِس
لئے اب بھاگوہ ربکر مُقّدسکے خیمے میں داخل
ہوا اور قربان گاہ کے سینگوں کو پکڑ لیا۔ 29 سلیمان
بادشاہ کو اطلاع دی گئی، بھاگیوآب” ربکر کے
مُقّدس خیمے میں گیا ابہے۔ وہ وہاں قربان گاہ کے
پاس کھڑا “ہے۔ یہ سن کر سلیمان نے ِنایاہ ب بن یہویدع
کو حکم دیا، یوآبجاؤ،” کو مار “!دو

30 ِنایاہ ب رب خیمےکے میں جا یوآبکر مخاطبسے
ہوا، بادشاہ” فرماتا ہے کہ خیمے سے نکل “!آؤ لیکن
یوآب جوابنے دیا، نہیں،” اگر مرنا ہے تو یہیں مروں
“گا۔ ِنایاہ ب بادشاہ پاسکے واپس آیا اور اُسے یوآب کا
جواب سنایا۔ تب31 بادشاہ نے حکم دیا، چلو،” اُس
کی !مرضی اُسے وہیں مار کر دفن کر دو تاکہ مَیں اور
باپمیرے کا گھرانا اُن قتلوں جوابکے دہ نہ ٹھہریں
اُسجو بلاوجہنے ہیں۔کئے اُسےرب32 اُن آدمیوںدو
کے قتل کی دےسزا جو اُس سے کہیں یادہ ز شریف
اور اچھے تھے یعنی اسرائیلی فوج کا کمانڈر ابنیر بن نیر اور
یہوداہ کی فوج کا کمانڈر عماسا بن یتر۔ یوآب نے دونوں
تلوارکو مارسے ڈالا، باپمیرےحالانکہ اِسکو کا علم
نہیں تھا۔ یوآب33 اور اُس کی اولاد تکہمیشہ اِن قتلوں
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کے قصوروار ٹھہریں۔ لیکن رب داؤد، اُس کی اولاد،
گھرانے تختاور کو تکہمیشہ سلامتی عطا “کرے۔

تب34 ِنایاہ ب مُقّدسنے خیمے میں جا کر یوآب کو
مار دیا۔ اُسے یہوداہ بیابانکے میں اُس کی اپنی زمین میں
دفنا دیا گیا۔ یوآب35 کی جگہ بادشاہ نے ِنایاہ ب بن یہویدع
فوجکو کا کمانڈر بنا دیا۔ ابیاتر کا عُہدہ اُس صدوقنے
امام دیا۔دےکو

ِسمعی موتکی
اِس36 کے بعد بادشاہ نے ِسمعی کو بُلا کر اُسے حکم

دیا، یہاں” یروشلم میں اپنا گھر بنا کر رہنا۔ آپآئندہ کو
شہر سے نکلنے اجازتکی نہیں ہے، آپخواہ کہیں بھی
جانا چاہیں۔ 37 یقین جانیں کہ جوں ہی آپ شہر کے
دروازے سے نکل کر وادٔی قدرون کو پار کریں گے تو
آپ کو مار دیا جائے گا۔ آپتب خود اپنی موت کے
ذمہ دار ٹھہریں “گے۔ ِسمعی38 جوابنے ٹھیک”دیا،
ہے، جو میرےکچھ آقا نے فرمایا مَیںہے کروں “گا۔
ِسمعی تکدیر بادشاہ کے حکم کے مطابق یروشلم میں

رہا۔ تین39 سال یوں ہی گزر گئے۔ ایکلیکن دن اُس
کے دو بھاگغلام گئے۔ چلتے چلتے جاتوہ کے بادشاہ
اَکیس بن معکہ پاسکے پہنچ کسیگئے۔ نے ِسمعی کو
اطلاع دی، آپ” کے غلام جات میں ٹھہرے ہوئے
“ہیں۔ 40 ًوہ فورا اپنے گدھے پر ین زِ کس کر غلاموں
کو ڈھونڈنے کے لئے جات میں اَکیس پاسکے چلا
گیا۔ دونوں تکابغلام وہیں تھے تو ِسمعی اُنہیں پکڑ کر
واپسیروشلم لے آیا۔

سلیمان41 کو خبر ملی کہ جاتِسمعی جا لوٹکر آیا
ہے۔ تب42 اُس نے اُسے بُلا کر پوچھا، کیا” مَیں نے
آپ کو آگاہ کر نہیںکے کہا تھا یقینکہ جانیں جوںکہ
آپہی یروشلم سے نکلیں آپگے کو مار دیا جائے گا،
آپخواہ بھیکہیں جانا چاہیں۔ اور آپکیا جوابنے
ربمیں کی قَسم کھا کر نہیں کہا تھا، ٹھیک’ مَیںہے،
ایسا ہی کروں ‘گا؟ لیکن43 اب آپ نے اپنی قَسم توڑ
میرےکر حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ آپ نے
کیوں کیا “ہے؟ 44 پھر بادشاہ نے کہا، آپ” خوب
جانتے ہیں آپکہ باپمیرےنے داؤد کے ساتھ کتنا

بُرا سلوک کیا۔ اب آپرب کو اِس کی دےسزا گا۔
لیکن45 سلیمان بادشاہ کو وہ برکت دیتا رہے گا، اور
داؤد ربتختکا کے حضور تکابد قائم رہے “گا۔

46 پھر بادشاہ نے ِنایاہ ب بن یہویدع کو حکم دیا کہ وہ
ِسمعی کو مار دے۔ ِنایاہ ب نے اُسے باہر لے جا کر تلوار
مارسے یوںدیا۔ سلیمان اسرائیلکی مضبوطحکومتپر
ہو گئی۔

3
ربسلیمان حکمتسے مانگتا ہے

1 سلیمان فرعون کی بیٹی سے شادی کر کے مصری
بادشاہ کا داماد بن گیا۔ شروع میں اُس بیویکی شہر کے
اُس میںحصے رہتی تھی جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا تھا۔
وقتاُسکیونکہ نیا ربمحل، کا اورگھر شہر زیرِفصیلکی تعمیر تھے۔

2 اُن دنوں ربمیں نامکے کا گھر تعمیر نہیں ہوا تھا،
اِس لئے اسرائیلی اپنی قربانیاں مختلف اونچی جگہوں پر
پیارسےربسلیمان3تھے۔چڑھاتے کرتا تھا اِساور لئے
باپاپنے داؤد کی تمام ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا
لیکنتھا۔ قربانیاںاپنیکیجانوروںبھیوہ اور ایسےبخور
ہی مقاموں ربپر پیشکو کرتا تھا۔

ایک4 دن بادشاہ ِجبعون گیا اور وہاں بھسم ہونے
والی 1,000 قربانیاں چڑھائیں، کیونکہ اُس شہر کی
اونچی جگہ قربانیاں چڑھانے سبکا اہمسے مرکز تھی۔
جب5 وہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو رب خواب میں اُس پر
ظاہر ہوا اور فرمایا، تیرا” دل کیا چاہتا ہے؟ مجھے بتا
دے تو مَیں پوریخواہشتیری کروں “گا۔

سلیمان6 جوابنے باپمیرےتُو”دیا، داؤد بڑیپر
مہربانی کر وجہہے۔چکا یہ تھی کہ تیرا خادم وفاداری،
انصاف اور خلوص دلی سے تیرے حضور چلتا رہا۔
تیری اُس پر مہربانی تکآج جاری رہی ہے، کیونکہ تُو
اُسنے کا بیٹا اُس نشینتختجگہکی کر اے7ہے۔دیا
میرےرب خدا، تُو نے اپنے خادم باپمیرےکو داؤد
کی جگہ تخت پر بٹھا دیا ہے۔ لیکن مَیں ابھی چھوٹا بچہ
ہوں جسے اپنی ذمہ یاں دار صحیح طور پر لنے سنبھا کا
تجربہ نہیں ہوا۔ تیرےتوبھی8 خادم تیریکو چنی ہوئی
قوم کے بیچ میں کھڑا کیا گیا ہے، اِتنی عظیم قوم کے
درمیان کہ اُسے گنا نہیں جا سکتا۔ 9 چنانچہ مجھے سننے
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والا دل عطا فرما تاکہ مَیں تیری قوم کا انصاف کروں
اور صحیح اور غلط باتوں میں امتیاز کر سکوں۔ کیونکہ
تیریکون اِس عظیم قوم انصافکا کر سکتا “ہے؟

10 سلیمان کی یہ درخواست رب کو پسند آئی،
11 اِس لئے اُس نے جواب دیا، مَیں” خوش ہوں کہ
تُو نے نہ عمر کی درازی، نہ دولت اور نہ اپنے دشمنوں
ہلاکتکی بلـکہ امتیاز کرنے صلاحیتکی مانگی ہے
تاکہ سن کر انصاف کر سکے۔ 12 اِس لئے مَیں تیری
درخواست پوری کر کے تجھے اِتنا دانش مند اور سمجھ
دار بنا دوں گا کہ اُتنا نہ ماضی میں کوئی تھا، نہ مستقبل
میں کبھی کوئی ہو گا۔ 13 بلـکہ تجھے وہ کچھ دےبھی
دوں گا جو تُو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت۔
تیرے جیتے جی کوئی اَور بادشاہ تیرے برابر نہیں پایا
جائے گا۔ 14 اگر تُو میری راہوں پر چلتا رہے اور اپنے
باپ داؤد کی طرح میرے احکام کے مطابق زندگی
گزارے تو پھر مَیں تیری عمر دراز کروں “گا۔

جاگسلیمان15 اُٹھا تو معلوم ہوا مَیںکہ خوابنے
وہہے۔دیکھا یروشلم چلاواپسکو گیا عہدکےرباور
کے صندوق کے منے سا کھڑا ہوا۔ وہاں اُس نے بھسم
ہونے والی اور سلامتی کی پیشقربانیاں کیں، پھر بڑی
ضیافت میںجسکی تمام شریکدرباری ہوئے۔

دو کسبیوں کے بچے کے بارے میں سلیمان فیصلہکا
16 ایک دن دو کسبیاں بادشاہ کے پاس آئیں۔

باتایک17 کرنے لـگی، میرے” آقا، ہم ایکدونوں
ہی گھر میں بستی ہیں۔ کچھ دیر پہلے اِس کی موجودگی
میں میرےمیںگھر بچہ پیدا ہوا۔ دندو18 بعدکے اِس
کے بھی بچہ ہوا۔ ہم اکیلی ہی تھیں، ہمارے سوا گھر
میں کوئی اَور نہیں تھا۔ ایک19 رات کو میری ساتھی
کا بچہ مر گیا۔ ماں نے سوتے میں کروٹیں لتے بد لتے بد
اپنے بچے کو دبا دیا تھا۔ راتوں20 رات اِسے معلوم ہوا
کہ بیٹا مر گیا نیندگہریابھیمَیںہے۔ سو رہی تھی۔ یہ
دیکھ کر اِس میرےنے بچے کو اُٹھایا اور مُردےاپنے
بیٹے کو میری گود میں رکھ دیا۔ پھر میرےوہ بیٹے کے
ساتھ سو گئی۔ صبح21 مَیںجبوقتکے اپنے بیٹے کو
دودھ پلانے کے لئے اُٹھی تو دیکھا کہ اُس سے جان

نکل گئی ہے۔ لیکن جب دن مزید چڑھا اور مَیں غور
اُسےسے دیکھ سکی تو کیا دیکھتی ہوں کہ یہ وہ بچہ نہیں
مَیںجسےہے نے جنم دیا “!ہے

دوسری22 عورت نے اُس کی بات کاٹ کر ہرگز”کہا، !نہیں جھوٹیہ ہے۔ میرا بیٹا زندہ ہے اور تیرا تو
مر گیا “ہے۔ پہلی عورت چیخ اُٹھی، کبھی” بھی !نہیں
زندہ بچہ میرا اور مُردہ بچہ تیرا “ہے۔ ایسی باتیں کرتے
کرتے دونوں بادشاہ کے منے سا جھگڑتی رہیں۔

23 پھر بادشاہ بولا، سیدھی” سی بات یہ ہے کہ
دونوں ہی دعوٰی کرتی ہیں کہ زندہ بچہ میرا ہے اور
مُردہ بچہ دوسری کا ہے۔ ٹھیک24 ہے، پھر میرے
پاس تلوار لے “!آئیں اُس کے پاس تلوار لائی گئی۔
تب25 اُس نے حکم دیا، زندہ” بچے کو برابر کے دو
حصوں میں کاٹ کر ہر عورت کو ایک ایک حصہ
“دیں۔دے یہ26 سن بچےکر کی ماںحقیقی جسنے
کا دل اپنے بیٹے کے لئے پتا تڑ تھا بادشاہ التماسسے کی،
میرےنہیں” آقا، !ماریںمتاُسے ِ براہ کرم اِسیاُسے کو
“دیجئے۔دے
لیکن عورتدوسری بولی، ٹھیک” ہے، اُسے کاٹ

دیں۔ اگر یہ میرا نہیں ہو گا تو کم از کم تیرا بھی نہیں ہو
“گا۔

27 یہ دیکھ کر بادشاہ نے حکم دیا، !رُکیں” بچے پر
تلوار مت چلائیں بلـکہ اُسے پہلی عورت کو دے دیں
جو چاہتی ہے کہ زندہ رہے۔ وہی اُس کی ماں “ہے۔
سلیمانہیجلد28 فیصلےاِسکے کی ملـکپورےخبر
میں پھیل گئی، اور لوگوں پر بادشاہ کا خوف چھا گیا،
اُنہوںکیونکہ جاننے لیا کہ الله انصافاُسےنے کرنے
حکمتخاصکی عطا کی ہے۔

4
سلیمان سرکاریکے افسروں فہرستکی

اسرائیلپورےسلیماناب1 یہ2تھا۔کرتاحکومتپر
اُس کے اعلٰی افسر :تھے
اماِم :اعظم یاہ عزر بن صدوق،
:میرمنشی3 سیسہ کے بیٹے حورفاِلی اور اخیاہ،
بادشاہ کا یہوسفط:خاصمشیرِ بن اخی لُود،
فوج4 کا :کمانڈر ِنایاہ ب بن یہویدع،
:امام صدوق اور ابیاتر،
ضلعوں5 پر مقرر افسروں کا :سردار یاہ عزر بن ناتن،
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بادشاہ کا قریبی :مشیر امام زبود بن ناتن،
محل6 کا :انچارج اخی سر،
یوں بےگار :انچارجکا ادونیرام بن عبدا
7 سلیمان نے ملـِک اسرائیل کو بارہ ضلعوں میں

تقسیم کر کے ہر ضلع پر ایک افسر مقرر کیا تھا۔ اِن
افسروں کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ دربار کی
یات ضرور پوری کریں۔ ہر افسر کو سال ایکمیں ماہ
یاتکی پوریضرور کرنی تھیں۔ 8 درِج ذیل اِن افسروں
اور اُن کے علاقوں فہرستکی بنہے۔ :حور افرائیم کا
پہاڑی علاقہ،

9 بن :دِقر مقص، سعلبیم، بیت شمس اور ایلون بیت
حنان،

بن10 :حصد ُبّوت، ار سوکہ اور ِحفر کا علاقہ،
11 سلیمان کی بیٹی طافت کا شوہر بن ابی :نداب

ساحلی شہر دور پہاڑیکا علاقہ،
12 بعنہ بن اخی :لُود تعنک، مجِّدو اور اُس بیت شان

کا پورا علاقہ جو ضرتان پڑوسکے میں یزرعیل کے نیچے
واقع ہے، بیتنیز شان سے لے ابیلکر تکمحولہ کا پورا
علاقہ بشمول یُقمعام،

بن13 :جبر ِجلعاد راماتمیں کا علاقہ بشمول یائیر بن
منسّی کی بستیاں، پھر بسن میں ارجوب کا علاقہ۔ اِس
دارفصیلایسے60میں دروازوںکےجنتھےشاملشہر
پر پیتل لـگےکنڈےکے تھے،

نداباخی14 بن :عِّدو محنائم،
سلیمان15 کی باسمتبیٹی کا :معضاخیشوہر نفتالی

کا قبائلی علاقہ،
16 بعنہ بن :حوسی آشر کا قبائلی علاقہ اور بعلوت،
یہوسفط17 بن :فروح اِشکار کا قبائلی علاقہ،
ِسمعی18 بن :ایلہ بن یمین کا قبائلی علاقہ،
19 جبر بن :اُوری ِجلعاد کا وہ علاقہ جس پر پہلے

اموری بادشاہ سیحون اور بسن کے بادشاہ عوج کی
حکومت تھی۔ اِس پورے علاقے پر صرف یہی ایک
افسر مقرر تھا۔

سلیمان حکومتکی عظمتکی
20 اُس زمانے میں اسرائیل اور یہوداہ کے لوگ

ساحل کی ریت کی مانند بےشمار تھے۔ لوگوں کو
کھانے اور پینے یابدستچیزیںسبکی تھیں، اور وہ
خوش تھے۔

21 سلیمان یائے در فرات سے لے کر فلستیوں کے
علاقے اور مصری سرحد تک تمام ممالـک پر حکومت
کرتا تھا۔ اُس کے جیتے جی ممالـکیہ اُس کے تابع رہے
اور اُسے خراج دیتے تھے۔

سلیمان22 کے دربار کی روزانہ یات ضرور یہ :تھیں
ً تقریبا 5,000 کلو گرام باریک ًمیدہ، تقریبا 10,000
کلو گرام عام میدہ، 2310 تازےموٹے بَیل، چراگاہوں
میں پلے ہوئے 20 عام بَیل، 100 یاں، بکر بھیڑ اور اِس
علاوہکے ہرن، مِرگغزال، قسممختلفاور موٹےکے
تازے مرغ۔

24 ممالـکجتنے یائے فراتدر مغربکے میں تھے اُن
سب پر سلیمان حکومتکی تھی، یعنی تِفسَح سے لے کر
غزہ تک۔ کسی بھی پڑوسی ملـک سے اُس کا جھگڑا
نہیں تھا، سببلـکہ تھی۔صلحساتھکے اُس25 کے جیتے
پورےجی یہوداہ اور اسرائیل میں صلح سلامتی رہی۔
شمال میں دان سے لے کر جنوب میں بیرسبع تک ہر
ایک سلامتی سے انگور کی اپنی بیل اور انجـیر کے اپنے
درخت کے سائے میں بیٹھ سکتا تھا۔

26 اپنے رتھوں کے گھوڑوں کے لئے سلیمان نے
تھان4,000 بنوائے۔ اُس تھے۔گھوڑے12,000کے
27 بارہ ضلعوں پر مقرر افسر باقاعدگی سے سلیمان بادشاہ
اور اُس کے دربار یاتکی پوریضرور رہے۔کرتے ہر
ایک کو سال ایکمیں ماہ کے لئے سب کچھ مہیا کرنا
تھا۔ اُن کی محنت کی وجہ سے دربار میں کوئی کمی نہ
ہوئی۔ 28 بادشاہ کی ہدایت کے مطابق وہ رتھوں کے
گھوڑوں دوسرےاور گھوڑوں کے لئے درکار َجو اور
بھوسا براہِ راست اُن تکتھانوںکے پہنچاتے تھے۔

29 الله نے سلیمان بہتکو یادہ ز حکمت اور سمجھ
عطا کی۔ اُسے ساحل کی ریت جیسا وسیع علم حاصل
ہوا۔ 30 اُس کی حکمت اسرائیل کے مشرق میں ہنے ر
والے اور مصر ِموںکے عال سے کہیں یادہ ز تھی۔ اِس31
لحاظ سے کوئی بھی اُس کے برابر نہیں تھا۔ وہ ایتان
اِزراحی اور محول کے بیٹوں ہیمان، کلـکول اور دردع
پر بھی سبقت لے گیا تھا۔ اُس کی شہرت ارد گرد
کے تمام ممالـک میں پھیل گئی۔ 32 اُس نے 3,000
کہاوتیں اور 1,005 گیت لـکھ دیئے۔ 33 وہ تفصیل
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سے مختلف قسم کے پودوں کے بارے میں بات کر
سکتا تھا، لبنان میں دیودار کے بڑے درخت سے لے
کر پودےچھوٹے تکزوفا جو دیوار کی دراڑوں میں
اُگتا ہے۔ مہارتوہ سے چوپایوں، پرندوں، رینگنے والے
جانوروں مچھلیوںاور بیانبھیتفصیلاتکی کر تھا۔سکتا
34 چنانچہ تمام ممالـک کے بادشاہوں نے اپنے سفیروں
سلیمانکو بھیجپاسکے دیا تاکہ اُس سنیں۔حکمتکی

5
حیرام بادشاہ کے ساتھ سلیمان کا معاہدہ

1 صور کا بادشاہ حیرام ہمیشہ داؤد کا اچھا دوست
رہا جبتھا۔ اُسے خبر ملی کہ داؤد کے بعد سلیمان کو
مسح کر کے بادشاہ بنایا گیا ہے تو اُس نے اپنے سفیروں
بادمبارکاُسےکو لئےکےدینے سلیمانتب2دیا۔بھیج
حیرامنے کو پیغام بھیجا، آپ”3 ہیںجانتے میرےکہ
باپ داؤد رب اپنے خدا کے نام کے لئے گھر تعمیر
کرنا ہتے چا تھے۔ لیکن یہ اُن بسکے باتکی نہیں تھی،
کیونکہ اُن کے جیتے جی ارد گرد کے ممالـک اُن سے
جنگ کرتے رہے۔ ربگو نے داؤد کو تمام دشمنوں
پر فتح بخشی تھی، لیکن لڑتے لڑتے وہ رب کا گھر نہ
بنا سکے۔ حالاتاب4 فرق میرےرب:ہیں خدا نے
مجھے پورا سکون عطا کیا ہے۔ چاروں طرف نہ کوئی
مخالف نظر آتا ہے، نہ کوئی خطرہ۔ اِس5 لئے مَیں رب
اپنے خدا کے نام کے لئے گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔
میرےکیونکہ باپ داؤد کے جیتے ربجی نے اُن سے
وعدہ کیا تھا، جستیرے’ بیٹے تیرےمَیںکو تختبعد پر
بٹھاؤں گا میرےوہی نام کے لئے گھر بنائے ‘گا۔ اب6
گزارش آپکہہے لـکڑہارےکے لبنان میرےمیں لئے
دیودار لوگمیرےدیں۔کاٹدرختکے اُن ساتھکے
مل کر کام کریں آپگے۔ لوگوںکے مزدوریکی مَیں
ہی ادا کروں گا۔ جو کچھ بھی آپ کہیں گے مَیں اُنہیں
دوں آپگا۔ خوبتو ہیںجانتے ہمارےکہ ہاں صیدا
لـکڑہاروںکے جیسے ماہر نہیں “ہیں۔

جب7 حیرام کو سلیمان کا پیغام ملا تو وہ بہت
خوش ہو کر بول اُٹھا، آج” رب کی حمد ہو جس نے
داؤد کو اِس بڑی قوم پر حکومت کرنے کے لئے اِتنا
دانش مند بیٹا عطا کیا “!ہے 8 سلیمان کو حیرام نے

جواب بھیجا، مجھے” آپ کا پیغام مل گیا ہے، اور مَیں
دیودارگا۔کروںمددضرورکیآپ اور جتنیکیجونیپر
آپلـکڑی کو ہئے چا آپمَیںوہ پاسکے پہنچا دوں گا۔
لوگمیرے9 درختوں کے تنے لبنان پہاڑیکے علاقے
سے نیچے تکساحل لائیں گے جہاں ہم اُن بیڑےکے
باندھ کر سمندر پر اُس جگہ پہنچا دیں گے آپجو مقرر
کریں وہاںگے۔ ہم تنوں کے دیںکھولرسّے گے، اور
آپ اُنہیں لے معاوضےگے۔سکیںجا مجھےآپمیں اِتنی
خوراک کریںمہیا میرےکہ یاتکیدربار پوریضرور
ہو “جائیں۔

سلیماننےحیرامچنانچہ10 دیودارکو اور کیجونیپر
اُتنی لـکڑی مہیا کی جتنی ضرورتاُسے تھی۔ معاوضے11
میں سلیمان اُسے ًسالانہ تقریبا 32,50,000 کلو گرام
گندم اور ً تقریبا 4,40,000 لٹر زیتون کا تیل بھیجتا
رہا۔ اِس12 کے علاوہ سلیمان اور حیرام آپسنے میں
صلح کا معاہدہ کیا۔ یوں رب نے سلیمان کو حکمت
عطا طرحجسکی اُس نے اُس سے وعدہ کیا تھا۔

رب کا گھر بنانے کی پہلی یاں تیار
سلیمان13-14 بادشاہ لبناننے میں یہ کام کرنے کے

لئے اسرائیل میں آدمیوں30,000سے کی بیگار پر بھرتی
کی۔ اُس ادونیرامنے کو اُن پر مقرر کیا۔ ہر ماہ باریوہ
باری 10,000 افراد کو لبنان میں بھیجتا رہا۔ یوں ہر
مزدور ایک ماہ لبنان میں اور دو ماہ گھر میں رہتا۔
آدمیوں80,000نےسلیمان15 میںکانوںکو لگایا تاکہ
وہ پتھر 70,000نکالیں۔ افراد یہ پتھر یروشلم لاتے تھے۔
16 اُن لوگوں پر 3,300 نگران مقرر تھے۔ 17 بادشاہ کے
حکم پر وہ کانوں سے بہترین پتھر ٹکڑےبڑےبڑےکے
نکال لائے اور تراشاُنہیں بنیادکیگھرکےربکر کے
لئے تیار کیا۔ جبل18 کاریکے گروں نے سلیمان اور
حیرام کے کاری گروں کی مدد کی۔ اُنہوں نے مل کر
پتھر ٹکڑےبڑےبڑےکے اور لـکڑی تراشکو ربکر
کے گھر کی تعمیر کے لئے تیار کیا۔

6
رب کے گھر کی تعمیر

1 سلیمان نے اپنی حکومت کے چوتھے سال کے
دوسرے مہینے زیب میں رب کے گھر کی تعمیر شروع
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کی۔ اسرائیل کو مصر سے نکلے 480 سال گزر تھے۔چکے
عمارت2 کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور

اونچائی فٹ45 تھی۔ 3 منے سا ایک برآمدہ بنایا گیا جو
عمارت جتنا چوڑا یعنی فٹ30 اور آگے طرفکی 15
فٹ لمبا تھا۔ عمارت4 دیواروںکی میں تھیںکھڑکیاں جن
پر جنگلے لـگے تھے۔ عمارت5 سے باہر آ کر سلیمان نے
دائیں بائیں کی دیواروں اور پچھلی دیوار کے ساتھ ایک
ڈھانچا کھڑا کیا جس کی تین منزلیں تھیں اور جس میں
مختلف کمرے تھے۔ 6 نچلی منزل کی اندر کی چوڑائی
7ساڑھے منزلدرمیانیفٹ، اورفٹ9کی اوپر منزلکی
کی ساڑھے فٹ10 تھی۔ وجہ یہ تھی ربکہ کے گھر
کی بیرونی دیوار کی موٹائی منزل بہ منزل کم ہوتی گئی۔
اِس یقے طر سے بیرونی ڈھانچے کی دوسری اور تیسری
منزل کے شہتیروں کے لئے رب کے گھر کی دیوار میں
سوراخ بنانے کی ضرورت نہیں تھی بلـکہ اُنہیں دیوار پر
ہی رکھا گیا۔

7 جو پتھر رب کے گھر کی تعمیر کے لئے استعمال
ہوئے اُنہیں پتھر کی کان کے اندر تراشہی کر تیار کیا
گیا۔ اِس لئے اُنہیںجب ِ زیر عمارتتعمیر پاسکے لا کر
جوڑا گیا تو نہ ہتھوڑوں، نہ چھینی نہ لوہے کسیکے اَور
اوزار کی آواز سنائی دی۔

8 اِس ڈھانچے میں داخل ہونے کے لئے عمارت کی
دہنی دیوار میں دروازہ بنایا گیا۔ وہاں ایکسے سیڑھی
پرستار کو درمیانی اور اوپر کی تکمنزل پہنچاتی تھی۔
یوں9 سلیمان عمارتنے کو تکتکمیل چھتپہنچایا۔
کو دیودار کے شہتیروں اور تختوں سے بنایا گیا۔ 10 جو
عمارتڈھانچا کے تینوں طرف کھڑا کیا گیا اُسے دیودار
کے شہتیروں سے عمارت کی باہر والی دیوار کے ساتھ
گیا۔جوڑا اُس تینوںکی منزلوں کی اونچائی ساتساڑھے
فٹسات تھی۔

11 ایک دن رب سلیمان سے ہم کلام ہوا،
12 تکجہاں” میری سکونت گاہ کا تعلق ہے جو تُو
میرے لئے بنا رہا ہے، اگر تُو میرے تمام احکام اور
ہدایات کے مطابق گزارےزندگی تو تیرےمَیں لئے وہ
کچھ کروں جسگا کا وعدہ مَیں تیرےنے باپ داؤد
سے کیا ہے۔ تب13 مَیں اسرائیل کے درمیان رہوں گا
اور اپنی قوم کو ترککبھی نہیں کروں “گا۔

رب کے گھر کا اندرونی حصہ

جب14 عمارت کی دیواریں اور چھت مکمل ہوئیں
15 تو اندرونی دیواروں پر فرش سے لے کر تکچھت
دیودار کے تختے لگائے گئے۔ فرش پر جونیپر کے تختے
لگائے گئے۔ تکاب16 عمارت ایککا ہی کمرا تھا،
لیکن اب اُس نے دیودار کے تختوں فرشسے سے لے
کر چھت تک دیوار کھڑی کر کے پچھلے حصے میں
الـگ کمرا بنا کیجسدیا تھی۔فٹ30لمبائی مُقّدسیہ
ترین کمرا بن گیا۔ 17 جو حصہ منے سا رہ گیا مُقّدساُسے
کمرا مقرر کیا گیا۔ اُس کی تھی۔فٹ60لمبائی عمارت18
کی تمام اندرونی دیواروں پر دیودار کے تختے یوں لـگے تھے
کہ کہیں بھی پتھر نظر نہ آیا۔ تختوں پر تُونبے اور پھول
کندہ کئے گئے تھے۔

کمرےپچھلے19 ربمیں عہدکے صندوقکا رکھنا
تھا۔ 20 اِس کمرے کی لمبائی 30 فٹ، چوڑائی 30
فٹ اور اونچائی فٹ30 تھی۔ سلیمان نے اِس کی تمام
دیواروں اور فرش پر خالص سونا چڑھایا۔ مُقّدس ترین
کمرے کے منے سا دیودار کی قربان گاہ تھی۔ اُس پر
بھی سونا منڈھا گیا 21 بلـکہ عمارت کے منے سا والے
کمرے کی دیواروں، چھت اور فرش پر بھی سونا منڈھا
گیا۔ مُقّدس ترین کمرے کے دروازے پر سونے کی
زنجـیریں لگائی گئیں۔ 22 عمارتچنانچہ کی تمام اندرونی
فرشاورچھتدیواروں، پر سونا منڈھا گیا، طرحاِسیاور
مُقّدس کمرےترین کے منے سا کی قربان گاہ پر بھی۔

23 پھر سلیمان نے زیتون کی لـکڑی سے دو کروبی
فرشتے بنوائے مُقّدسجنہیں کمرےترین میں رکھا گیا۔
اِن مجسموں کا قد 15 فٹ تھا۔ 24-25 دونوں شکل و
تھے۔جیسےایکمیںصورت ایکہر دوکے پَر تھے، اور
ہر پَر لمبائیکی تھی۔فٹساتساتساڑھے ایکچنانچہ
پَر سرےکے دوسرےسے پَر تکسرےکے کا فاصلہ
15 فٹ تھا۔ 26 ہر ایک کا قد 15 فٹ تھا۔ 27 اُنہیں
مُقّدس ترین کمرے میں یوں ایک دوسرے کے ساتھ
کھڑا کیا گیا کہ ہر فرشتے ایککا دوسرےپَر کے پَر سے
لگتا دائیںجبکہ اور طرفبائیں ایکہر کا دوسرا پَر دیوار
کے ساتھ لگتا تھا۔ 28 اِن فرشتوں پر بھی سونا منڈھا گیا۔

مُقّدس29 اور مُقّدس ترین کمروں کی دیواروں پر
کروبی فرشتے، کھجور درختکے اور پھول کندہ کئے
گئے۔ دونوں30 کمروں فرشکے پر بھی سونا منڈھا گیا۔
سلیمان31 مُقّدسنے کمرےترین کا دروازہ زیتون کی
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لـکڑی بنوایا۔سے اُس دوکے کواڑ تھے، کیچوکھٹاور
لـکڑی کے پانچ کونے تھے۔ دروازے32 کواڑوںکے پر
کروبی فرشتے، کھجور درختکے اور پھول کندہ کئے
فرشتوںبھیپرکواڑوںاِنگئے۔ اور درختوںکےکھجور
سمیت سونا منڈھا گیا۔ سلیمان33 عمارتنے میں داخل
ہونے دروازےوالے کے لئے بھی زیتون لـکڑیکی سے
چوکھٹ بنوائی، لیکن اُس کی لـکڑی کے چار کونے
تھے۔ 34 اِس دروازے کے دو کواڑ جونیپر کی لـکڑی
کے بنے ہوئے تھے۔ دونوں کواڑ تکدیوار گھوم سکتے
تھے۔ 35 اِن کواڑوں پر بھی کروبی فرشتے، کھجور کے
درخت اور پھول کندہ کئے گئے تھے۔ پھر اُن پر سونا یوں
منڈھا گیا کہ وہ اچھی طرح اِن بیل بوٹوں کے لـگساتھ
گیا۔

عمارت36 منےکے ایکسا صحناندرونی بنایا جسگیا
چاردیواریکی یوں تعمیر ہوئی کہ پتھر کے ہر تین ردّوں
کے بعد دیودار شہتیروںکے ایککا ردّا لگایا گیا۔

رب37 کے گھر کی بنیاد سلیمان کی حکومت کے
چوتھے سال دوسرےکے مہینے *زیب میں ڈالی گئی،
38 اور اُس کی حکومت کے گیارھویں سال کے آٹھویں
مہینے †بُول میں عمارت مکمل ہوئی۔ سب کچھ نقشے کے
عین مطابق بنا۔ اِس کام پر ساتکُل لـگسال گئے۔

7
سلیمان کا محل

1 محلجو سلیمان نے بنوایا سال13وہ کے بعد مکمل
ہوا۔

اُس2-3 عمارتایککی کا نام لبنان’ تھا۔‘جنگلکا
عمارت کی 150لمبائی فٹ، فٹ75چوڑائی اور اونچائی
ایکمنزلنچلیتھی۔فٹ45 ہالبڑا دیودارکےجستھا
لـکڑیکی تھے۔ستون45کے پندرہ ستونوںپندرہ تینکو
قطاروں میں کھڑا کیا گیا تھا۔ ستونوں پر شہتیر تھے جن پر
دوسری منزل فرشکے کے لئے دیودار کے تختے لگائے
گئے تھے۔ دوسری منزل کے مختلف کمرے تھے، اور
چھت بھی دیودار کی لـکڑی سے بنائی گئی تھی۔ ہال4
کی دونوں لمبی دیواروں میں تین تین کھڑکیاں تھیں، اور
ایک دیوار کی دوسریکھڑکیاں دیوار کی کھڑکیوں کے
بالکل مقابل تھیں۔ 5 اِن دیواروں کے تین تین دروازے

دوسرےایکبھی مقابلکے تھے۔ اُن کیچوکھٹوںکی
لـکڑی کے چار چار کونے تھے۔

6 اِس کے علاوہ سلیمان نے ستونوں کا ہال بنوایا
جس کی لمبائی فٹ75 اور چوڑائی فٹ45 تھی۔ ہال
کے منے سا ستونوں کا برآمدہ تھا۔ 7 اُس نے دیوان بھی
تعمیر کیا جو عدلدیواِن تھا۔کہلاتا اُس میں اُس تختکا
تھا، اور وہاں وہ لوگوں کی عدالت کرتا تھا۔ دیوان کی
چاروں دیواروں پر فرش سے لے کر تکچھت دیودار
کے تختے لـگے ہوئے تھے۔

8 دیوان کے پیچھے صحن تھا جس میں بادشاہ کا
رہائشی محل تھا۔ محل کا ڈیزائن دیوان جیسا تھا۔ اُس کی
فرعونبیویمصری بیٹیکی دیوانمیںڈیزائنبھیمحلکا
مطابقتسے رکھتا تھا۔

9 یہ تمام عمارتیں بنیادوں سے لے کر تکچھت اور
باہر سے لے کر بڑے صحن تک اعلٰی قسم کے پتھروں
سے بنی ہوئی تھیں، ایسے پتھروں سے جو چاروں طرف
آری ناپسے مطابقعینکے کاٹے بنیادوں10تھے۔گئے
کے لئے عمدہ قسم بڑےبڑےکے پتھر استعمال ہوئے۔
بعض کی لمبائی 12 اور بعض کی فٹ15 تھی۔ 11 اِن
پر اعلٰی قسم کے پتھروں کی دیواریں کھڑی کی گئیں۔
دیواروں میں دیودار کے شہتیر بھی لگائے گئے۔ بڑے12
یوںچاردیواریکیصحن بنائی گئی پتھروںکہ تینہرکے
ردّوں کے بعد دیودار کے شہتیروں ایککا ردّا لگایا گیا
تھا۔ جو اندرونی ربصحن کے گھر اردکے گرد تھا اُس
کی چاردیواری بھی اِسی طرح ہی بنائی گئی، اور اِسی
ربطرح کے گھر برآمدےکے کی دیواریں بھی۔

رب کے گھر کے منے سا کے ستونخاصدو
بادشاہسلیمانپھر13 آدمیایککےصورنے کو بُلایا

جس کا نام حیرام تھا۔ 14 اُس کی ماں اسرائیلی قبیلے
نفتالی کی بیوہ تھی جبکہ اُس باپکا صور کا ہنے ر والا
اور پیتل کا کاری گر تھا۔ حیرام بڑی حکمت، سمجھ
داری اور مہارت سے پیتل کی ہر چیز بنا سکتا تھا۔ اِس
قسم کا کام کرنے کے لئے وہ سلیمان بادشاہ پاسکے
آیا۔

پہلے15 اُس نے پیتل کے دو ستون ڈھال دیئے۔ ہر
ستون کی اونچائی فٹ27 اور گھیرا فٹ18 تھا۔ 16 پھر

* 6:37 دوسرے مہینے :زیب یل اپر تا مئی۔ † 6:38 آٹھویں مہینے :بُول اکتوبر تا نومبر۔
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اُس نے ہر ستون کے لئے پیتل کا بالائی حصہ ڈھال
دیا جس کی اونچائی ساڑھے فٹ7 تھی۔ 17 ہر بالائی
حصے ایککو دوسرے کے ساتھ خوب صورتی سے
ملائی ساتگئی زنجـیروں سے آراستہ کیا گیا۔ 18-20 اِن
زنجـیروں اوپرکے بالائیہرنےحیرام پیتلکوحصے کے
200 اناروں سے سجایا جو دو قطاروں میں لگائے گئے۔
پھر بالائی حصے ستونوں پر لگائے گئے۔ بالائی حصوں
کی سوسن کے پھول کی سی شکل تھی، اور یہ پھول 6
اونچےفٹ تھے۔ حیرام21 گھرکےربستوندونوںنے
برآمدےکے کے منے سا کھڑے کئے۔ ہنے د ہاتھ کے
ستون کا نام اُس نے ‘یکین’ اور بائیں ہاتھ کے ستون کا
نام رکھا۔‘بوعز’ بالائی22 سوسنحصے نما تھے۔ چنانچہ
کام مکمل ہوا۔

پیتل حوضکا
23 اِس کے بعد حیرام نے پیتل کا بڑا حوضگول

ڈھال جسدیا کا نام ‘سمندر’ رکھا گیا۔ اُس کی اونچائی
ساڑھے 7 فٹ، اُس کا منہ 15 فٹ چوڑا اور اُس کا
ًگھیرا تھا۔فٹ45تقریبا کنارےکےحوض24 نیچےکے
تُونبوں کی دو قطاریں تھیں۔ فی ًفٹ تقریبا 6 تُونبے تھے۔
تُونبے اور حوض مل کر ڈھالے گئے تھے۔ حوض25
کو بَیلوں کے 12 مجسموں پر رکھا گیا۔ تین بَیلوں کا رُخ
شمال کی تینطرف، کا مغربرُخ کی تینطرف، کا رُخ
جنوب کی طرف اور تین کا رُخ مشرق کی طرف تھا۔
اُن کے پچھلے حوضحصے طرفکی تھے، حوضاور
اُن کندھوںکے پر پڑا تھا۔ حوض26 کا کنارہ پیالے بلـکہ
پھولکےسوسن باہرطرحکی طرفکی مُڑا تھا۔ہوا اُس
کی ًدیوار تقریبا تین انچ موٹی تھی، میںحوضاور پانی کے
ً تقریبا 44,000 لٹر سما جاتے تھے۔

پانی باسنکے اُٹھانے کی ہتھ یاں گاڑ
27 پھر حیرام نے پانی کے باسن اُٹھانے کے لئے

پیتل کی ہتھ یاں گاڑ بنائیں۔ ہر گاڑی کی لمبائی 6 فٹ،
چوڑائی 6 فٹ اور اونچائی ساڑھے 4 فٹ تھی۔ 28 ہر
گاڑی کا اوپر کا حصہ سریوں سے مضبوط کیا گیا فریم
تھا۔ 29 فریم کے بیرونی پہلو ببروں، شیر بَیلوں اور کروبی
فرشتوں سے سجے ہوئے تھے۔ شیروں اور بَیلوں کے اوپر
اور نیچے پیتل لـگےسہرےکے ہوئے تھے۔ 30 گاڑیہر

کے چار پہئے اور دُھرےدو تھے۔ یہ بھی پیتل کے تھے۔
چاروں کونوں پر پیتل کے ٹکڑےایسے لـگے تھے جن پر
باسن رکھے جاتے تھے۔ ٹکڑےیہ بھی سہروں سے سجے
ہوئے تھے۔ 31 فریم کے جساندر جگہ باسن کو رکھا
جاتا تھا تھی۔گولوہ اُس کی اونچائی فٹڈیڑھ تھی، اور
اُس کا منہ سوا دو فٹ چوڑا تھا۔ اُس کے بیرونی پہلو پر
گاڑیتھیں۔گئیکیکندہچیزیں کا نہیںگولفریم بلـکہ
چورس تھا۔ گاڑی32 کے فریم کے نیچے مذکورہ چار
پہئے تھے جو دُھروں جُڑےسے تھے۔ دُھرے فریم کے
ساتھ ہی ڈھل گئے تھے۔ ہر پہیہ سوا دو فٹ چوڑا تھا۔
33 پہئے رتھوں کے پہیوں کی مانند تھے۔ اُن کے دُھرے،
کنارے، تار اور نابھیں سب کے سب پیتل سے ڈھالے
گئے تھے۔ یوں34 گاڑ کے چار کونوں پر دستے لـگے تھے
جو فریم کے ساتھ مل کر ڈھالے گئے تھے۔ 35-36 ہر
گاڑی کے اوپر کا کنارہ نو انچ اونچا تھا۔ کونوں پر لـگے
دستے اور فریم کے پہلو ہر کروبیجگہ ببروںفرشتوں، شیر
اور کھجور کے درختوں سے سجے ہوئے تھے۔ چاروں
سہرےطرف بھی کندہ کئے گئے۔ 37 حیرام نے دسوں
یوں گاڑ ایککو ہی سانچے میں ڈھالا، اِس لئے سب
ایک جیسی تھیں۔

38 حیرام نے ہر گاڑی کے لئے پیتل کا باسن ڈھال
دیا۔ ہر باسن 6 فٹ چوڑا تھا، اور اُس میں 880 لٹر
پانی سما جاتا تھا۔ 39 اُس نے پانچ یاں گاڑ رب کے گھر
کے دائیں ہاتھ اور پانچ اُس کے بائیں ہاتھ کھڑی کیں۔
حوض بنام سمندر کو اُس ربنے کے گھر جنوبکے
مشرق میں رکھ دیا۔

اُس سامان فہرستکی جو حیرام نے بنایا
حیرام40 نے باسن، بیلچے اور چھڑکاؤ کٹورےکے

بھی بنائے۔ یوں اُس ربنے کے گھر میں وہ سارا کام
مکمل لئےکےجسکیا سلیمان بادشاہ اُسےنے بُلایا تھا۔
اُس ذیلنے کی چیزیں :بنائیں

41 دو ستون،
ستونوں پر لـگے پیالہ نما بالائی حصے،
بالائی حصوں پر لـگی زنجـیروں کا ڈیزائن،
42 زنجـیروں کے اوپر لـگے انار فی) بالائی حصہ

200 ،(عدد
4310 ہتھ یاں، گاڑ
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اِن پر کے پانی کے 10 باسن،
بنامحوض44 سمندر،
اِسے اُٹھانے والے بَیل کے 12 مجسمے،
45 بالٹیاں، بیلچے اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔
یہ تمام سامان جو حیرام نے سلیمان کے حکم پر رب

کے گھر کے لئے بنایا پیتل سے ڈھال کر پالش کیا گیا
تھا۔ 46 بادشاہ نے اُسے وادٔی یردن میں ُسکات اور
ضرتان کے درمیان ڈھلوایا۔ وہاں ایک فونڈری تھی
جہاں حیرام گارےنے سانچےکے بنا کر ہر چیز ڈھال
لئےکےساماناِس47دی۔ بادشاہسلیمان اِتنانے یادہ ز
پیتل استعمال کیا کہ اُس کا کُل وزن معلوم نہ ہو سکا۔

رب کے گھر کے اندر سونے کا سامان
رب48 کے گھر کے اندر کے لئے سلیمان نے درِج

ذیل سامان :بنوایا
سونے کی قربان گاہ،
سونے کی وہ میز جس پر رب کے لئے مخصوص

پڑیروٹیاں رہتی تھیں،
خالص49 سونے کے 10 شمع دان مُقّدسجو ترین

کمرے کے منے سا رکھے گئے، دروازےپانچ کے ہنے د
ہاتھ اور پانچ اُس کے بائیں ہاتھ،
سونے کے وہ پھول جن سے شمع دان آراستہ تھے،
سونے چراغکے اور بتی کو بجھانے کے اوزار،
خالص50 سونے کے باسن، چراغ کو کترنے کے

اوزار، چھڑکاؤ کٹورےکے اور پیالے،
جلتے ہوئے کوئلے کے لئے خالص سونے کے برتن،
مُقّدس کمرےترین بڑےاور ہال دروازوںکے قبضے۔کے
رب51 کے گھر کی تکمیل پر سلیمان بادشاہ نے وہ

چاندیسونا اور باقی تمام قیمتی ربچیزیں کے گھر کے
خزانوں میں رکھوا دیں جو اُس باپکے داؤد ربنے
کے لئے مخصوص کی تھیں۔

8
عہد ربصندوقکا کے گھر میں لایا جاتا ہے

1 پھر سلیمان اسرائیلنے کے تمام بزرگوں اور قبیلوں
اور کنبوں کے تمام سرپرستوں کو اپنے پاس یروشلم میں

بُلایا، ربکیونکہ کے عہد کا تکابصندوق یروشلم
میںحصےاُسکے تھا جو داؤد’ کا ‘شہر یا صیون کہلاتا
سلیمانہے۔ چاہتا تھا کہ قوم نمائندےکے حاضر ہوں
جب صندوق کو وہاں سے رب کے گھر میں پہنچایا
جائے۔ 2 چنانچہ اسرائیل کے تمام مرد سال کے ساتویں
مہینے *اِتانیم میں سلیمان بادشاہ پاسکے یروشلم میں جمع
ہوئے۔ اِسی مہینے میں یوں جھونپڑ کی عید منائی تھی۔جاتی

سبجب3 جمع ہوئے تو امام رب کے صندوق کو
اُٹھا کر رب4 کے گھر میں لائے۔ یوں لاو کے ساتھ
مل کر اُنہوں نے ملاقات کے خیمے کو بھی اُس کے
تمام مُقّدس سامان سمیت رب کے گھر میں پہنچایا۔
5 وہاں صندوق کے منے سا سلیمان بادشاہ اور باقی تمام
جمع ہوئے اسرائیلیوں نے اِتنی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل
قربان کئے کہ اُن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی تھی۔

6 اماموں نے رب کے عہد کا صندوق پچھلے یعنی
مُقّدس کمرےترین میں لا کر کروبی فرشتوں کے پَروں
نیچےکے دیا۔رکھ فرشتوں7 کے صندوقپورےپَر پر اُس
کی اُٹھانے یوںکی پھیلےسمیتلـکڑ توبھی8رہے۔ اُٹھانے
کی یہ یاں لـکڑ اِتنی لمبی تھیں کہ اُن کے سرے منے سا
والے یعنی مُقّدس کمرے سے نظر آتے تھے۔ لیکن وہ
باہر سے دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ آج تک وہ وہیں
موجود ہیں۔ صرفمیںصندوق9 پتھر کی وہ دو تختیاں
تھیں جن کو موسٰی حوربنے یعنی کوہِ سینا دامنکے
میں اُس میں رکھ دیا تھا، اُس ربجبوقت نے مصر
نکلےسے ہوئے اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا تھا۔

نکلسےکمرےمُقّدسامامجب10-11 میںصحنکر
آئے تو رب کا گھر ایک بادل سے بھر گیا۔ امام اپنی
خدمت انجام نہ دے سکے، کیونکہ رب کا گھر اُس
کے جلال کے بادل سے معمور ہو گیا تھا۔ 12 یہ دیکھ
کر سلیمان نے دعا کی، رب” نے فرمایا ہے کہ مَیں
بادلگھنے اندھیرےکے میں رہوں گا۔ 13ً یقینا مَیں نے
تیرے لئے عظیم سکونت گاہ بنائی ایکہے، مقام جو
تیری ابدی سکونت لائقکے “ہے۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی تقریر
* 8:2 ساتویں مہینے :اِتانیم ستمبر تا اکتوبر
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14 پھر بادشاہ نے مُڑ کر رب کے گھر کے منے سا
اسرائیلکھڑی جماعتپوریکی طرفکی رُخ کیا۔ اُس
نے اُنہیں دےبرکت کر کہا،

15 رب” اسرائیل کے خدا تعریفکی جسہو نے
وہ وعدہ پورا کیا ہے جو اُس میرےنے باپ داؤد سے
کیا تھا۔ کیونکہ اُس نے فرمایا، 16 جس’ دن مَیں اپنی
قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لایا اُس دن سے لے کر
تکآج مَیں نے کبھی نہ فرمایا کہ اسرائیلی قبیلوں کے
کسی شہر میرےمیں نام کی تعظیم میں گھر بنایا جائے۔
لیکن مَیں نے داؤد کو اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنایا
‘ہے۔

میرے17 باپ داؤد کی بڑی خواہش تھی کہ رب
اسرائیل کے خدا کے نام کی تعظیم میں گھر بنائے۔
18 لیکن رب نے اعتراض کیا، مَیں’ خوش ہوں کہ
تُو میرے نام کی تعظیم میں گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے،
لیکن19 تُو نہیں بلـکہ تیرا بیٹا ہی اُسے بنائے ‘گا۔

20 اور واقعی، رب نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ مَیں
رب وعدےکے عینکے مطابق باپاپنے داؤد کی جگہ
اسرائیل کا بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ اور اب
مَیں اسرائیلربنے کے خدا نامکے کی تعظیم میں گھر
بھی بنایا ہے۔ اُس21 میں مَیں نے اُس صندوق کے لئے
مقام تیار کر رکھا شریعتمیںجسہے کی تختیاں پڑی
ہیں، اُس عہد کی تختیاں ربجو باپہمارےنے دادا
سے مصر سے لتے وقتنکا باندھا “تھا۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی دعا
22 پھر سلیمان اسرائیل کی پوری جماعت کے دیکھتے

قربانکیربدیکھتے گاہ کے منے سا ہوا۔کھڑا اُس نے
اپنے ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھا کر 23 دعا کی،

اے” رب اسرائیل کے خدا، تجھ جیسا کوئی خدا
نہیں آسماننہہے، اور پر۔زمیننہ تُو اپنا عہدوہ قائم رکھتا
ہے جسے تُو نے اپنی قوم کے ساتھ باندھا ہے اور اپنی
مہربانی سباُن پر ظاہر کرتا ہے پورےجو دل تیریسے
راہ پر چلتے ہیں۔ 24 تُو نے اپنے خادم داؤد سے کیا ہوا
وعدہ پورا کیا ہے۔ باتجو تُو نے اپنے منہ میرےسے
باپ سے کی وہ تُو نے اپنے ہاتھ سے آج ہی پوری کی

ہے۔ رباے25 اسرائیل کے خدا، اب اپنی دوسری
بات بھی پوری کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد سے کی
تھی۔ کیونکہ تُو میرےنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اگر’
تیری اولاد تیری طرح اپنے چال چلن پر دےدھیان کر
میرے حضور چلتی رہے تو اسرائیل پر اُس حکومتکی
ہمیشہ تک قائم رہے ‘گی۔ اے26 اسرائیل کے خدا،
اب براہِ کرم اپنا یہ وعدہ پورا کر جو تُو نے اپنے خادم
باپمیرے داؤد سے کیا ہے۔

27 لیکن کیا الله واقعی زمین پر سکونت کرے گا؟
نہیں، تُو تو بلندترین آسمان میں بھی سما نہیں !سکتا تو پھر
یہ مکان جو مَیں نے بنایا کسہے طرح تیری سکونت
گاہ بن سکتا ہے؟ میرےرباے28 خدا، توبھی اپنے
خادم کی دعا اور التجا سن جب مَیں آج تیرے حضور
پکارتے التماسہوئے کرتا ہوں 29 کہ براہِ کرم راتدن
عمارتاِس کی نگرانی !کر کیونکہ یہ وہ جگہ جسہے
بارےکے میں تُو نے خود فرمایا، یہاں’ میرا نام سکونت
کرے ‘گا۔ چنانچہ اپنے خادم گزارشکی سن جو مَیں
اِس مقام طرفکی رُخ کئے ہوئے کرتا ہوں۔ جب30
رُخطرفکیمقاماِسہم کریںدعاکےکر تو خادماپنے
اور اپنی قوم کی التجا آسمانسن۔ پر تختاپنے ہماریسے
سن۔ جباور سنے گا ہمارےتو گناہوں معافکو !کر

31 اگر کسی پر الزام لگایا جائے اور اُسے یہاں تیری
قربان گاہ کے منے سا لایا جائے حلفتاکہ اُٹھا کر وعدہ
کرے کہ مَیں ہوںبےقصور 32 تو براہِ کرم آسمان پر سے
سن کر اپنے خادموں انصافکا کر۔ قصوروار کو مجرم
ٹھہرا کر اُس کے اپنے سر پر وہ کچھ دےآنے جو اُس
سے سرزد ہوا ہے، اور بےقصور کو بےالزام دےقرار
کر اُس بازیراستکی کا بدلہ دے۔

33 ہو سکتا تیریوقتکسیہے قوم اسرائیل تیرا گناہ
منےکےدشمنمیںنتیجےاورکرے کھائے۔شکستسا
اگر اسرائیلی تیرےآخرکار پاس لوٹ آئیں اور تیرے نام
تمجیدکی کر یہاںکے اِس تجھمیںگھر سے دعا التماساور
یں کر 34 تو آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اپنی قوم
اسرائیل کا گناہ معاف کر کے اُنہیں دوبارہ اُس ملـک
میں واپس لانا جو تُو نے اُن باپکے دادا دےکو دیا
تھا۔
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35 ہو سکتا ہے اسرائیلی تیرا اِتنا سنگین گناہ کریں کہ
پڑےکال بڑیاور بارشتکدیر نہ برسے۔ اگر وہ آخرکار
اِس گھر طرفکی رُخ کر تیرےکے نام کی تمجید کریں
اور تیری سزا باعثکے اپنا گناہ چھوڑ لوٹکر آئیں 36 تو
آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اپنے خادموں اور اپنی
قوم اسرائیل معافکو کر، کیونکہ تُو اُنہیںہی اچھی راہ
کی تعلیم دیتا ہے۔ تب اُس ملـک پر دوبارہ بارش برسا
دے جو تُو نے اپنی قوم میراثکو دےمیں دیا ہے۔

37 ہو سکتا ہے اسرائیل میں کال پڑ جائے، اناج کی
کسیفصل بیماری، پھپھوندی، ٹڈیوں یا کیڑوں سے متاثر
ہو جائے، یا شہرکسیدشمن کا محاصرہ بھیجوکرے۔
مصیبت یا بیماری ہو، 38 اگر کوئی اسرائیلی یا تیری پوری
قوم اُس کا سبب جان کر اپنے ہاتھوں کو اِس گھر کی
طرف بڑھائے اور تجھ التماسسے کرے 39 تو آسمان پر
تختاپنے سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ معافاُنہیں کر کے
وہ کچھ کر جو ضروری ہے۔ ایکہر کو اُس کی تمام
حرکتوں بدلہکا صرفکیونکہدے، تُو ہی انسانہر کے
دل کو جانتا ہے۔ 40 پھر جتنی دیر وہ اُس ملـک میں
زندگی گزاریں گے جو تُو ہمارےنے باپ دادا کو دیا
تھا اُتنی دیر وہ خوفتیرا مانیں گے۔

پردیسیآئندہ41 تیرےبھی نام دُوردرازسےسببکے
ممالـک سے آئیں گے۔ اگرچہ وہ تیری قوم اسرائیل کے
نہیں ہوں گے 42 توبھی وہ تیرے عظیم نام، تیری بڑی
قدرت اور تیرے زبردست کاموں بارےکے میں سن
کر آئیں گے اور اِس گھر طرفکی رُخ کر کے دعا کریں
گے۔ تب43 آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ جو بھی
درخواست کریںپیشوہ پوریوہ کرنا تاکہ دنیا کی تمام
اقوام تیرا نام جان کر تیری قوم اسرائیل کی طرح ہی تیرا
خوف مانیں اور جان لیں کہ جو عمارت مَیں نے تعمیر
کی اُسہے تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔

44 ہو سکتا ہے تیری قوم کے مرد تیری ہدایت کے
مطابق لڑنےسےدشمناپنے لئےکے نکلیں۔ اگر تیرےوہ
چنے ہوئے شہر اور عمارتاُس طرفکی رُخ کر کے دعا
کریں جو مَیں تیرےنے نام کے لئے تعمیر کی ہے 45 تو
آسمان پر سے اُن کی دعا التماساور سن کر اُن میںحقکے

انصاف قائم رکھنا۔
46 ہو سکتا ہے وہ تیرا گناہ کریں، ایسی حرکتیں تو ہم

سرزدسےسب ہوتی رہتی ہیں، اور نتیجے میں ناراضتُو
ہو کر اُنہیں دشمن کے حوالے دےکر جو اُنہیں قید کر
کے کسیاپنے دُوردراز یا ملـکقریبی میں لے جائے۔
شاید47 وہ میںجلاوطنی توبہ کر طرفتیریدوبارہکے
رجوع کریں اور تجھ التماسسے کریں، ہم’ نے گناہ کیا
ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے بےدین حرکتیں
کی ‘ہیں۔ 48 اگر وہ ایسا کر کے دشمن ملـککے میں
اپنے پورے دل و جان سے دوبارہ تیری طرف رجوع
کریں باپسےطرفتیریاور دادا کو دیئے گئے ملـک،
تیرے چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت طرفکی رُخ کر
مَیںجوکریںدعاکے تیرےنے نام لئےکے تعمیر کی ہے
49 تو آسمان پر اپنے تخت سے اُن کی دعا اور التماس سن
لینا۔ اُن کے حق میں انصاف قائم کرنا، 50 اور اپنی قوم
گناہوںکے معافکو کر بھیجسدینا۔ جرم اُنہوںسے
نے تیرا گناہ کیا ہے وہ معاف کر دینا۔ دےبخش کہ
اُنہیں گرفتار کرنے والے اُن پر رحم کریں۔ 51 کیونکہ
یہ تیری ہی قوم کے افراد تیریہیں، میراثہی جسے تُو
مصر کے بھڑکتے بھٹے نکالسے لایا۔

اے52 الله، تیری آنکھیں میری التجاؤں اور تیری قوم
اسرائیل کی یادوں فر کے لئے کھلی جبرہیں۔ بھی وہ
مدد کے لئے تجھے پکاریں تو اُن کی سن !لینا 53 کیونکہ
تُو، اے رب قادرِ مطلق نے اسرائیل کو دنیا کی تمام
قوموں الـگسے کر کے ملـکیتخاصاپنی بنا لیا ہے۔
باپہمارے دادا مصرکو سے لتے وقتنکا تُو نے موسٰی
معرفتکی حقیقتاِس کا اعلان “کیا۔

آخری دعا برکتاور
اِس54 دعا سلیمانبعدکے کھڑا ہوا، کیونکہ دعا کے

دوران اُس قربانکیربنے گاہ کے منے سا اپنے گھٹنے
ٹیکے اور اپنے ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھائے ہوئے تھے۔
اب55 اسرائیلوہ جماعتپوریکی کے منے سا کھڑا ہوا
اور بلند آواز سے برکتاُسے دی،

کیرب”56 تمجید نےجسہو وعدےاپنے عینکے
مطابق اپنی قوم اسرائیل کو آرام و فراہمسکون کیا ہے۔
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جتنے بھی خوب صورت وعدے اُس نے اپنے خادم
موسٰی کی معرفت کئے ہیں وہ سب پورےسبکے ہو
گئے ہیں۔ جس57 طرح رب ہمارا خدا ہمارے باپ
دادا کے ساتھ تھا اُسی طرح ہمارےوہ ساتھ بھی رہے۔
نہ وہ ہمیں چھوڑے، نہ ترک کرے 58 بلـکہ ہمارے
دلوں کو اپنی طرف مائل کرے تاکہ ہم اُس کی تمام
راہوں پر چلیں اور اُن تمام احکام اور ہدایات کے تابع
رہیں جو اُس باپہمارےنے دادا دیکو ہیں۔

59 رب کے حضور میری یہ یاد فر دن رات رب
ہمارے خدا کے قریب رہے تاکہ وہ میرا اور اپنی قوم
انصافکا قائم رکھے ہماریاور یاتروزانہ پوریضرور
کرے۔ تب60 تمام اقوام جان لیں گی ربکہ ہی خدا
ہے اور کہ اُس کے سوا کوئی اَور معبود نہیں ہے۔

61 لیکن لازم ہے کہ آپ رب ہمارے خدا کے
پورے دل سے وفادار رہیں۔ ہمیشہ اُس ہدایاتکی اور
احکام کے مطابق زندگی گزاریں، بالکل اُسی جسطرح
آجآپطرح کر رہے “ہیں۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر جشن
پھر62-63 بادشاہ اور اسرائیلتمام حضورکےربنے

قربانیاں پیش کر کے رب کے گھر مخصوصکو کیا۔
اِس سلسلے میں سلیمان نے 22,000 گائےبَیلوں اور
یوں1,20,000 بھیڑبکر قربانیوںکیسلامتیکو طورکے
پر ذبح کیا۔ اُسی64 دن بادشاہ صحننے کا درمیانی حصہ
قربانیاں چڑھانے کے لئے مخصوص کیا۔ وجہ یہ تھی کہ
پیتل کی قربان گاہ اِتنی قربانیاں پیش کرنے کے لئے
تھی،چھوٹی بھسمکیونکہ قربانیوںوالیہونے اور غلہ کی
نذروں بہتتعدادکی یادہ ز تھی۔ اِس علاوہکے سلامتی
کی قربانیوںبےشمار کی چربی کو بھی جلانا تھا۔

منائیتکدن14عید65 پہلےگئی۔ سلیمانمیںہفتے
اور تمام اسرائیل ربنے کے گھر مخصوصیتکی منائی
دوسرےاور ہفتے میں یوں جھونپڑ کی عید۔ بہت یادہ ز
لوگ شریک ہوئے۔ وہ دُوردراز علاقوں سے یروشلم
آئے میںشمالتھے، حماتلبو اُسمیںجنوبکرلےسے
وادی تک جو مصر کی سرحد تھی۔ 66 دو ہفتوں کے
بعد سلیمان نے اسرائیلیوں کو رُخصت کیا۔ بادشاہ کو
وہکردےبرکت اپنے اپنے شادمانسبگئے۔چلےگھر

اور دل تھےخوشسے ربکہ نے اپنے خادم داؤد اور
اپنی قوم اسرائیل پر اِتنی مہربانی کی ہے۔

9
سلیمانرب سے ہم کلام ہوتا ہے

1 چنانچہ سلیمان نے رب کے گھر اور شاہی محل
کو تکتکمیل پہنچایا۔ جو کچھ بھی اُس نے ٹھان لیا تھا
وہ پورا ہوا۔ 2 اُس وقت رب دوبارہ اُس پر ظاہر ہوا،
طرحجسطرحاُس ِجبعونوہ میں اُس پر ظاہر ہوا تھا۔
اُس3 سلیماننے سے جو”کہا، دعا اور التجا تُو میرےنے حضور کی اُسے مَیں
سننے کر عمارتاِس کو جو تُو نے بنائی ہے اپنے لئے
مخصوص و مُقّدس کر لیا ہے۔ اُس میں مَیں اپنا نام ابد
تک قائم رکھوں میریگا۔ آنکھیں اور دل تکابد وہاں
حاضر رہیں گے۔ تکجہاں4 تیرا تعلق ہے، باپاپنے
داؤد داریدیانتطرحکی اور راستی میرےسے حضور
رہ۔چلتا کیونکہ اگر میرےتُو تمام احکام کیہدایاتاور
پیروی کرتا رہے 5 تو تیریمَیں اسرائیل ہمیشہحکومتپر
تک قائم رکھوں گا۔ پھر میرا وہ وعدہ قائم رہے گا جو
مَیں تیرےنے باپ داؤد سے کیا تھا کہ اسرائیل پر تیری
اولاد حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے گی۔

6 لیکن !خبردار اگر تُو یا تیری اولاد مجھ سے دُور
ہو کر میرے دیئے گئے احکام اور ہدایات کے تابع نہ
رہے بلـکہ دیگر معبودوں کی طرف رجوع کر کے اُن
خدمتکی کرےپرستشاور 7 تو مَیں اسرائیل کو اُس
ملـک میں سے مٹا دوں گا جو مَیں نے اُن دےکو دیا
تھا۔ نہ صرف یہ بلـکہ مَیں اِس گھر کو بھی رد کر دوں
گا جو مَیں نے اپنے نام کے لئے مخصوص مُقّدسو کر
لیا ہے۔ اُس وقت اسرائیل تمام اقوام میں مذاق اور لعن
طعن کا نشانہ بن جائے گا۔ 8 اِس شاندار گھر کی بُری
حالت دیکھ کر یہاں سے گزرنے والے تمام لوگوں کے
رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اپنی حقارت کا
اظہار کر پوچھیںکے گے، ملـکاِسنےرب’ اور اِس
گھر سے سلوکایسا کیوں ‘کیا؟ جوابلوگتب9 دیں
گے، اِس’ لئے کہ ربگو اُن کا خدا اُن باپکے دادا
کو مصر سے نکال کر یہاں لایا توبھی لوگیہ ترکاُسے
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کر کے دیگر معبودوں چمٹسے گئے ہیں۔ چونکہ وہ اُن
کی پرستش اور خدمت کرنے سے باز نہ آئے اِس لئے
رب اُنہیںنے اِس مصیبتساری میں ڈال دیا “۔‘ہے

حیرام کی مدد کا صلہ
رب10 کے گھر اور شاہی محل کو تعمیر کرنے میں

20 سال صَرف ہوئے تھے۔ 11 اُس دوران صور کا
بادشاہ سلیمانحیرام دیودارکو اور لـکڑیاُتنیکیجونیپر
اور اُتنا سونا بھیجتا رہا جتنا سلیمان چاہتا تھا۔ جب
عمارتیں تکمیل تک پہنچ گئیں تو سلیمان نے حیرام کو
معاوضے میں گلیل کے 20 شہر دے دیئے۔ 12 لیکن
حیرامجب اُن معائنہکا لئےکےکرنے گلیلسےصور آیا
تو وہ اُسے پسند نہ آئے۔ اُس13 نے سوال کیا، میرے”
بھائی، یہ کیسے شہر ہیں آپجو نے مجھے دیئے “ہیں؟
اُساور اُسنے علاقے یعنیکابولنامکا ‘نہیںبھیکچھ’
رکھا۔ یہ نام تکآج رائج ہے۔ بات14 یہ تھی کہ حیرام
اسرائیلنے کے بادشاہ ًکو 4,000تقریبا کلو گرام سونا
بھیجا تھا۔

سلیمان مہماتمختلفکی
15 سلیمان نے اپنے تعمیری کام کے لئے بیگاری

لگائے۔ ایسے ہی لوگوں کی مدد سے اُس نے صرفنہ
رب کا گھر، اپنا محل، ارد گرد چبوترےکے اور یروشلم
بنوائیفصیلکی بلـکہ تینوں شہر مجِّدوحصور، اور جزر بھی۔کو

جزر16 شہر پر مصر بادشاہکے فرعون حملہنے کر کے
قبضہ کر لیا تھا۔ اُس کے کنعانی باشندوں کو قتل کر
کے اُس پورےنے شہر کو جلا دیا تھا۔ جب سلیمان
فرعونکی کی بیٹی شادیسے ہوئی مصریتو بادشاہ نے
جہیزکے طور پر اُسے یہ دےعلاقہ دیا۔ اب17 سلیمان
نے جزر کا شہر دوبارہ تعمیر کیا۔ اِس کے علاوہ اُس
بیتنشیبینے َحورون، بعلات18 یگستاناور ر شہرکے
تدمور بہتمیں تعمیریسا کام کرایا۔

سلیمان19 لئےکےگوداموںاپنےنے اور رتھوںاپنے
لئےکےرکھنےکوگھوڑوںاور بھی بنوائے۔شہر کچھجو
بھی وہ یروشلم، لبنان یا اپنی سلطنت کی کسی اَور جگہ
بنوانا چاہتا تھا وہ اُس نے بنوایا۔

جن20-21 آدمیوں کی سلیمان نے بیگار پر بھرتی کی
تھےنہیںاسرائیلیوہ بلـکہ اموری، ِحتّی، فرِزّی، ِحوّی اور

یبوسی یعنی کنعان باشندوںپہلےکے کی وہ اولاد تھے جو
باقی رہ گئے ملـکتھے۔ پر قبضہ وقتکرتے اسرائیلی اِن
قوموں پورےکو طور پر مٹا نہ سکے، اور تکآج اِن کی
اولاد اسرائیلکو کے لئے میںبےگار کام کرنا پڑتا ہے۔
لیکن22 سلیمان نے اسرائیلیوں میں سے کسی کو بھی
ایسے کام کرنے پر مجبور نہ کیا بلـکہ وہ اُس کے فوجی،
سرکاری افسر، فوج کے افسر اور رتھوں کے فوجی بن
گئے، اور اُنہیں اُس کے رتھوں اور گھوڑوں پر مقرر کیا
گیا۔ 23 سلیمان کے تعمیری کام پر بھی 550 اسرائیلی
مقرر تھے جو ضلعوں پر مقرر افسروں کے تابع تھے۔ یہ
تعمیریلوگ کام کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔

فرعونجب24 کی بیٹی یروشلم کے پرانے حصے بنام
داؤد’ کا ‘شہر سے اُس محل میں منتقل ہوئی جو سلیمان
اُسنے کے لئے تعمیر کیا تھا تو وہ ارد گرد چبوترےکے
بنوانے لگا۔ 25 سلیمان سال میں تین بار رب کو بھسم
ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کرتا تھا۔ وہ
اُنہیں رب کے گھر کی اُس قربان گاہ پر چڑھاتا تھا جو
اُس نے رب کے لئے بنوائی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ بخور
بھی جلاتا تھا۔ یوں اُس ربنے کے گھر تکتکمیلکو
پہنچایا۔

اِس26 کے علاوہ سلیمان بادشاہ بحرینے جہازوں
کا بیڑا بھی بنوایا۔ اِس کام کا ایلاتمرکز قریبکے شہر
عصیون جابر تھا۔ یہ بندرگاہ ملـِک ادوم میں بحرِ ُلزم ق
کے ساحل پر ہے۔ 27 حیرام بادشاہ نے اُسے تجربہ کار
ملاح بھیجے تاکہ وہ سلیمان کے آدمیوں کے ساتھ مل
جہازوںکر چلائیں۔کو اُنہوں28 نے تکاوفیر سفر کیا
اور وہاں ًسے 14,000تقریبا کلو گرام سونا سلیمان کے
پاس لے آئے۔

10
سبا کی ملـکہ سلیمان سے ملتی ہے

1 سلیمان کی شہرت سبا کی ملـکہ تک پہنچ گئی۔
اُسجب اُسنے بارےکے میں سنا اور یہ بھی کہ اُس
نامکےربنے کے لئے کیا کچھ کیا توہے سلیمانوہ سے
ملنے کے لئے روانہ ہوئی تاکہ اُسے پیشپہیلیاںمشکل کر
کے اُس کی دانش مندی جانچ لے۔ 2 وہ نہایت بڑے
قافلے کے ساتھ یروشلم پہنچی جس کے اونٹ بلسان،
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کثرت کے سونے اور قیمتی جواہر سے لدے تھے۔ہوئے
ملـکہ کی سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اُس نے اُس

تماموہسے پوچھےسوالاتمشکل اُسجو میںذہنکے
تھے۔ سلیمان3 اُس کے ہر سوال دےجوابکا سکا۔
کوئی بھی بات اِتنی پیچیدہ نہیں تھی کہ بادشاہ اُس کا
مطلب ملـکہ کو بتا نہ سکتا۔ 4 سبا کی ملـکہ سلیمان کی
حکمتوسیع اور اُس کے محلنئے بہتسے متاثر ہوئی۔
اُس5 بادشاہنے میزوںکی پر مختلفکے دیکھےکھانے
اور یہ کہ اُس کے ترتیبکسافسر سے اُس پر بٹھائے
جاتے تھے۔ اُس نے بیروں کی خدمت، اُن کی شاندار
وردیوں ساقیوںاور بھیپر اُسجبکیا۔غور باتوںاِننے
کے علاوہ بھسم ہونے والی وہ قربانیاں بھی دیکھیں جو
سلیمان رب کے گھر میں چڑھاتا تھا تو ملـکہ ہکا بکا رہ
گئی۔

6 وہ بول اُٹھی، واقعی،” جو کچھ مَیں نے ملـکاپنے
میں آپ کے شاہکاروں اور حکمت بارےکے میں سنا
تھا ہے۔درستوہ مَیںتکجب7 خودنے آ کر سبیہ
اپنیکچھ آنکھوں نہسے یقینمجھےدیکھا نہیں آتا تھا۔ بلـکہ
حقیقت میں آپمجھے بارےکے میں آدھا بھی نہیں بتایا
گیا آپتھا۔ حکمتکی دولتاور اُن رپورٹوں کہیںسے
یادہ ز پہنچیتکمجھجوہے تھیں۔ لوگکےآپ8 کتنے
مبارک آپ!ہیں افسرکے مبارککتنے ہیں مسلسلجو
آپ کے منے سا کھڑے ہتے ر اور آپ کی دانش بھری
باتیں سنتے !ہیں رب9 آپ کے خدا کی تمجید ہو جس
آپنے کو پسند کر اسرائیلکے تختکے پر بٹھایا ہے۔
رب اسرائیل سے ابدی محبت رکھتا ہے، اِسی لئے اُس
نے آپ کو بادشاہ بنا دیا ہے تاکہ انصاف اور راست
بازی قائم “رکھیں۔

10 پھر ملـکہ نے سلیمان ًکو تقریبا 4,000 کلو گرام
بہتسونا، یادہ ز بلسان اور جواہر دیئے۔ بعد میں کبھی
بھی اُتنا بلسان اسرائیل میں نہیں لایا گیا وقتاُسجتنا سبا
کی ملـکہ لائی۔

11 حیرام کے جہاز اوفیر سے نہ صرف سونا لائے
اُنہوںبلـکہ لـکڑیقیمتینے اور بڑیبھیجواہر میںمقدار
اسرائیل تک پہنچائے۔ 12 جتنی قیمتی لـکڑی اُن دنوں
میں درآمد ہوئی اُتنی تکآج کبھی یہوداہ میں نہیں لائی
گئی۔ اِس لـکڑی سے بادشاہ ربنے کے گھر اور اپنے

محل کے لئے کٹہرے بنوائے۔ یہ موسیقاروں کے سرود
اور ستار بنانے کے لئے بھی استعمال ہوئی۔

بادشاہسلیمان13 ملـکہکیسباسےطرفاپنینے کو
بہت سے تحفے دیئے۔ نیز، جو کچھ بھی ملـکہ چاہتی تھی
یا اُس نے مانگا وہ اُسے دیا گیا۔ پھر وہ اپنے نوکر چاکروں
اور افسروں کے ہمراہ اپنے واپسوطن چلی گئی۔

سلیمان دولتکی شہرتاور
14 جو سونا سلیمان کو سالانہ ملتا تھا اُس کا وزن

ً تقریبا 23,000 کلو گرام تھا۔ 15 اِس میں وہ ٹیکس
شامل نہیں تھے جو اُسے سوداگروں، تاجروں، عرب
بادشاہوں اور ضلعوں افسروںکے سے ملتے تھے۔

سلیمان16-17 بادشاہ بڑی200نے 300اور چھوٹی
ڈھالیں بنوائیں۔ اُن پر سونا منڈھا گیا۔ ہر بڑی ڈھال کے
لئے ً تقریبا 7 کلو گرام سونا استعمال ہوا اور ہر چھوٹی
ڈھال کے لئے ً تقریبا ساڑھے 3 کلو گرام۔ سلیمان نے
اُنہیں لبنان’ کا ‘جنگل نامی محل محفوظمیں رکھا۔

18 اِن کے علاوہ بادشاہ نے ہاتھی دانت سے آراستہ
ایک بڑا تخت بنوایا جس پر خالص سونا چڑھایا گیا۔
تخت19-20 پشتکی کا اوپر کا گولحصہ تھا، اور اُس
کے ہر بازو کے ساتھ ببر شیر کا مجسمہ تھا۔ تخت کچھ
اونچا تھا، اور بادشاہ چھ پائے والی سیڑھی پر چڑھ کر
اُس پر بیٹھتا تھا۔ دائیں اور بائیں طرف ہر پائے پر ببر شیر
کا مجسمہ تھا۔ اِس قسم کا تخت کسی اَور سلطنت میں
نہیں پایا جاتا تھا۔

21 سلیمان کے تمام پیالے سونے کے تھے، لبنان’بلـکہ کا ‘جنگل نامی محل میں تمام برتن خالص سونے
کے تھے۔ کوئی بھی چیز چاندی کی نہیں تھی، کیونکہ
سلیمان کے زمانے چاندیمیں کی کوئی قدر نہیں تھی۔
22 بادشاہ کے اپنے بحری جہاز تھے جو حیرام کے
جہازوں ملساتھکے مختلفکر جگہوں پر جاتے تھے۔
ہر تین سال کے بعد وہ سونے چاندی، ہاتھی دانت،
بندروں اور موروں لدےسے واپسہوئے آتے تھے۔

23 سلیمان کی دولت اور حکمت دنیا کے تمام
بادشاہوں سے کہیں یادہ ز تھی۔ پوری24 دنیا اُس سے
ملنے کوششکی کرتی رہی تاکہ حکمتوہ سن لے جو
الله نے اُس کے دل میں ڈال دی تھی۔ سال25 بہ سال
جو بھی سلیمان کے دربار میں آتا وہ کوئی نہ کوئی تحفہ
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لاتا۔ یوں اُسے سونے چاندی کے برتن، قیمتی لباس،
ہتھیار، گھوڑےبلسان، اور خچر ملتے رہے۔

سلیمان26 کے 1,400 رتھ اور گھوڑے12,000
تھے۔ کچھ اُس نے رتھوں کے لئے مخصوص کئے گئے
شہروں میں اور کچھ یروشلم میں اپنے پاس رکھے۔
بادشاہ27 سرگرمیوںکی چاندیباعثکے عامجیسیپتھر
ہو اورگئی دیودار لـکڑیقیمتیکی یہوداہ مغربکے کے
پہاڑینشیبی انجـیرتوتکیعلاقے جیسیلـکڑیسستیکی
عام ہو گئی۔ 28 بادشاہ اپنے گھوڑے مصر اور قوے
یعنی کلـِکیہ درآمدسے تھا۔کرتا اُس تاجرکے اِن جگہوں
پر جا کر اُنہیں خرید لاتے تھے۔ 29 بادشاہ کے رتھ مصر
سے درآمد ہوتے تھے۔ ہر رتھ کی قیمت چاندی کے
ِسکے600 اور چاندیقیمتکیگھوڑےہر 150کے
ِسکے تھی۔ سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے
ہوئے تمام ِحتّی اور اَرامی بادشاہوں تک بھی تھے۔پہنچاتے

11
ربسلیمان سے دُور ہو جاتا ہے

لیکن1 سلیمان بہت سی غیرملـکی خواتین سے محبت
تھا۔کرتا فرعون بیٹیکی اُسعلاوہکے شادیکی موآبی،
عمونی، ادومی، صیدانی اور ِحتّی عورتوں ہوئی۔سے 2 اِن
قوموں بارےکے میں رب نے اسرائیلیوں کو حکم دیا
تھا، نہ” تم اِن کے گھروں میں جاؤ اور نہ یہ تمہارے
گھروں میں آئیں، ورنہ تمہارےیہ دل اپنے دیوتاؤں کی
طرف مائل کر دیں “گے۔ توبھی بڑےسلیمان پیار سے
اپنی یوںاِن بیو سے لپٹا سےخاندانوںشاہیکیاُس3رہا۔
تعلق رکھنے والی 700 یاں بیو اور 300 داشتائیں تھیں۔
اِن عورتوں نے آخرکار اُس کا ربدل سے دُور کر دیا۔
جب4 وہ بوڑھا ہو گیا تو اُنہوں نے اُس کا دل دیگر
معبودوں مائلطرفکی یوںدیا۔کر وہ بُڑھاپے میں اپنے
باپ داؤد پورےطرحکی دل ربسے کا وفادار نہ رہا
5 بلـکہ صیدانیوں کی دیوی عستارات اور عمونیوں کے
دیوتا ملـکوم کی پوجا کرنے لگا۔ غرض6 اُس نے ایسا
کام کیا ربجو ناپسندکو تھا۔ وفاداریوہ نہ جسرہی
اُسسے باپکے داؤد ربنے خدمتکی کی تھی۔

7 یروشلم مشرقکے میں سلیمان پہاڑیایکنے پر دو
مندر ایکبنائے، موآب کے گھنونے دیوتا کموس کے

لئے ایکاور عمون گھنونےکے ـِکدیوتا مَل یعنی ملـکوم
کے لئے۔ ایسے8 مندر اُس نے اپنی تمام غیرملـکی یوں بیو
کے لئے تعمیر کئے تاکہ وہ اپنے دیوتاؤں کو بخور اور ذبح
کی پیشقربانیاں کر سکیں۔

رب9 کو سلیمان پر بڑا غصہ آیا، کیونکہ وہ اسرائیل
کے خدا سے دُور ہو گیا تھا، حالانکہ رب اُس پر دو بار
ظاہر تھا۔ہوا اُسگو10 اُسےنے معبودوںدیگر کی پوجا
کرنے صافسے منع کیا تھا توبھی سلیمان نے اُس کا
حکم نہ مانا۔ اِس11 لئے رب اُسنے سے کہا، چونکہ”
میرےتُو عہد اور احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا،
اِس لئے مَیں بادشاہی تجھکو چھینسے کسیتیرےکر
افسر باتیہگا۔دوںکو یقینی ہے۔ باپتیرےلیکن12
داؤد کی مَیںخاطر تیرےیہ جیتے نہیںجی کروں گا بلـکہ
بادشاہی تیرےکو بیٹے ہی سے چھینوں گا۔ 13 اور مَیں
پوری مملـکت اُس کے ہاتھ سے نہیں لوں گا بلـکہ اپنے
خادم داؤد اور اپنے چنے ہوئے شہر یروشلم کی خاطر اُس
کے لئے ایک قبیلہ چھوڑ دوں “گا۔

سلیمان دشمنکے ہدد اور رزون
14 ربپھر ادومنے خاندانشاہیکے میں ایکسے

آدمی بنام ہدد کو برپا کیا جو سلیمان مخالفسختکا بن
گیا۔ 15 وہ یوں سلیمان کا دشمن بن گیا کہ سالچند پہلے
جب داؤد نے ادوم کو شکست دی تو اُس کا فوجی
کمانڈر یوآب میداِن جنگ میں پڑی تمام اسرائیلی لاشوں
کو دفنانے کے لئے ادوم آیا۔ جہاں بھی گیا وہاں اُس
نے ہر ادومی مرد کو مار ڈالا۔ 16 وہ چھ تکماہ اپنے
فوجیوں ساتھکے ہر جگہ پھرا اور تمام ادومی مردوں کو
مارتا گیا۔ ہدد17 وقتاُس بچ گیا اور باپاپنے کے چند
افسروںسرکاریایک ساتھکے فرار ہو میںمصرکر پناہ
لے سکا۔

18 راستے میں اُنہیں دشِت فاران ملـِککے مِدیان سے
گزرنا پڑا۔ وہاں وہ مزید کچھ آدمیوں کو جمع کر سکے
اور سفر کرتے کرتے مصر پہنچ گئے۔ ہدد مصر کے
بادشاہ فرعون کے پاس گیا تو اُس نے اُسے گھر، کچھ
خوراکاورزمین فرعونہدد19کی۔مہیا کو اِتنا پسند آیا
کہ اُس نے اُس کی شادی اپنی بیوی تحفنیسملـکہ کی
بہن کے ساتھ کرائی۔ اِس20 بہن کے بیٹا پیدا جسہوا
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جنوبتنامکا تحفنیسگیا۔رکھا میںمحلشاہیاُسےنے
پالا جہاں وہ فرعون بیٹوںکے کے ساتھ پروان چڑھا۔

ایک21 دن ہدد کو خبر ملی کہ داؤد اور اُس کا
یوآبکمانڈر فوت ہو گئے ہیں۔ تب اُس نے فرعون سے
اجازت مانگی، مَیں” ملـکاپنے لوٹ جانا چاہتا ہوں،
براہِ کرم مجھے جانے “دیں۔ فرعون22 اعتراضنے یہاں”کیا، کیا کمی ہے کہ تم اپنے ملـک واپس جانا ہتے چا
“ہو؟ ہدد نے جواب دیا، مَیں” کسی بھی چیز سے
محروم نہیں رہا، لیکن پھر بھی مجھے جانے “دیجئے۔

23 الله ایکنے اَور آدمی بھیکو سلیمان خلافکے
برپا کیا۔ اُس کا نام بنرزون اِلیَدع تھا۔ پہلے وہ ضوباہ کے
بادشاہ ہدد عزر کی خدمت انجام دیتا تھا، لیکن ایک
دن اُس نے مالـکاپنے بھاگسے کر 24 کچھ آدمیوں
کو اپنے گرد جمع کیا اور ڈاکوؤں کے جتھے کا سرغنہ
بن گیا۔ جب داؤد نے ضوباہ کو دےشکست دی تو
رزون اپنے آدمیوں کے ساتھ دمشق گیا اور وہاں آباد ہو
کر حکومتاپنی قائم کر لی۔ 25 ہوتے ہوتے پورےوہ
شام کا حکمران بن گیا۔ وہ اسرائیلیوں نفرتسے کرتا تھا
اسرائیلجیجیتےکےسلیماناور دشمنخاصکا بنا رہا۔
ہدد طرحکی وہ بھی اسرائیل تنگکو کرتا رہا۔

ُبعام یر اور اخیاہ نبی
26 سلیمان کا ایک سرکاری افسر بھی اُس کے

خلاف اُٹھ کھڑا ہوا۔ اُس کا نام ُبعام یر بن نباط تھا، اور
وہ افرائیم کے شہر صریدہ کا تھا۔ اُس کی ماں صروعہ
بیوہ تھی۔ ُبعامجب27 یر باغی ہوا تو اُن دنوں میں سلیمان
ارد گرد چبوترےکے اور فصیل کا آخری حصہ تعمیر
کر رہا تھا۔ 28 اُس نے دیکھا کہ ُبعام یر ماہر اور محنتی
جوان ہے، اِس لئے اُس نے اُسے افرائیم اور منسّی کے
قبیلوں تمامکے میںبےگار کام والوںکرنے پر مقرر کیا۔

ایک29 دن ُبعام یر شہر سے نکل رہا تھا تو اُس کی
ملاقات َسیلا کے نبی اخیاہ سے ہوئی۔ اخیاہ نئی چادر
اوڑھے پھر اَورکوئیجہاںمیںمیدانکھلےتھا۔رہا نظر
نہ آیا 30 اخیاہ نے اپنی چادر کو پکڑ کر بارہ ٹکڑوں میں
پھاڑ لیا 31 اور ُبعام یر سے کہا،

چادر” کے ٹکڑےدس اپنے پاس !رکھیں کیونکہ
اسرائیلرب کا خدا فرماتا ہے، وقتاِس’ مَیں اسرائیل
کی بادشاہی سلیمانکو سے چھیننے والا جبہوں۔ ایسا
ہو گا تو مَیں اُس دسکے تیرےقبیلے حوالے کر دوں
گا۔ ایک32 ہی قبیلہ اُس پاسکے رہے گا، اور یہ بھی
صرف اُس باپکے داؤد اور اُس شہر کی خاطر جسے
مَیں نے تمام قبیلوں میں سے چن لیا ہے۔ 33 اِس طرح
سلیمانمَیں کو اُساوروہکیونکہگا،دوںسزا لوگکے
مجھے ترک کر کے صیدانیوں کی دیوی عستارات کی،
موآبیوں کے کموسدیوتا کی اور عمونیوں کے دیوتا ملـکوم
کی پوجا کرنے لـگے ہیں۔ وہ میری راہوں پر نہیں چلتے
بلـکہ وہی کچھ کرتے ہیں جو مجھے بالکل ناپسند ہے۔
جس طرح داؤد میرے احکام اور ہدایات کی پیروی
کرتا تھا اُس طرح اُس کا بیٹا نہیں کرتا۔

34 لیکن مَیں اِس وقت پوری بادشاہی سلیمان کے
ہاتھ سے نہیں چھینوں گا۔ اپنے خادم داؤد کی خاطر
مَیںجسے چننے لیا اور میرےجو احکام ہدایاتاور
کے تابع رہا مَیں سلیمان کے جیتے جی یہ نہیں کروں گا۔
وہ خود بادشاہ رہے گا، لیکن35 اُس کے بیٹے سے مَیں
بادشاہی چھین تیرےقبیلےدسکر حوالے گا۔دوںکر
ایکصرف36 قبیلہ سلیمان کے بیٹے کے سپرد رہے گا
تاکہ میرے خادم داؤد کا چراغ ہمیشہ میرے حضور
یروشلم میں جلتا رہے، اُس شہر میں جو مَیں نے اپنے نام
کی سکونت کے لئے چن لیا ہے۔ لیکن37 اےتجھے،
ُبعام، یر مَیں اسرائیل پر بادشاہ بنا دوں گا۔ جو کچھ بھی
تیرا جی چاہتا ہے اُس پر تُو کرےحکومت گا۔ اُس38
وقت اگر تُو میرے خادم داؤد کی طرح میری ہر بات
مانے گا، میری راہوں پر چلے گا میرےاور احکام اور
ہدایات کے تابع رہ کر وہ کرےکچھ گا جو مجھے پسند
ہے تو پھر تیرےمَیں ساتھ رہوں گا۔ پھر مَیں تیرا شاہی
خاندان اُتنا ہی قائم و دائم کر دوں گا جتنا مَیں نے داؤد
کا کیا ہے، اور تیرےاسرائیل ہی حوالے رہے گا۔

یوں39 مَیں سلیمان کے گناہ باعثکے داؤد کی اولاد
کو سزا دوں گا، اگرچہ یہ ابدی سزا نہیں ہو “۔‘گی

40 اِس کے بعد سلیمان نے ُبعام یر کو مروانے کی
لیکنکی،کوشش ُبعام یر فرارنے ہو بادشاہکےمصرکر
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سیسق پاسکے پناہ لی۔ وہاں وہ سلیمان تکموتکی
رہا۔

سلیمان موتکی
سلیمان41 کی زندگی حکمتاور بارےکے میں مزید

باتیں سلیمان’ کے ‘اعمال کی کتاب میں بیان کی گئی
ہیں۔ 42 سلیمان 40 سال پورے اسرائیل پر حکومت
کرتا رہا۔ اُس کا دار الحکومت یروشلم تھا۔ جب43 وہ
مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس
دفنمیںحصے کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر پھرہے۔کہلاتا
اُس کا بیٹا تخترحبعام نشین ہوا۔

12
شمالی الـگقبیلے ہو جاتے ہیں

1 رحبعام ِسکم گیا، کیونکہ وہاں تمام اسرائیلی اُسے
بادشاہ مقرر کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ 2 ُبعام یر
بن نباط یہ خبر سنتے ہی مصر جہاںسے اُس سلیماننے
بادشاہ سے بھاگ کر پناہ لی تھی اسرائیل واپس آیا۔
3 اسرائیلیوں نے اُسے بُلایا تاکہ اُس کے ساتھ ِسکم
پہنچاجبجائیں۔ ُبعامجماعتپوریکیاسرائیلتو یر کے
ملساتھ کر رحبعام سے ملنے اُنہوںگئی۔ نے بادشاہ سے
کہا، جو”4 آپجوا باپکے ہمنے پر ڈال دیا تھا اُسے
اُٹھانا مشکل تھا، اور وقتجو اور پیسے ہمیں بادشاہ کی
خدمت میں صَرف کرنے تھے وہ ناقابِل برداشت تھے۔
اب دونوں کو کم کر دیں۔ پھر ہم خوشی سے آپ کی
خدمت کریں “گے۔

5 رحبعام نے جواب دیا، مجھے” تین دن کی مہلت
دیں، پھر دوبارہ میرے پاس “آئیں۔ لوگچنانچہ چلے
گئے۔

6 پھر رحبعام بادشاہ نے اُن بزرگوں سے مشورہ کیا
جو سلیمان کے جیتے جی بادشاہ خدمتکی کرتے رہے
تھے۔ اُس نے پوچھا، آپ” کا کیا خیال ہے؟ مَیں اِن
لوگوں کو کیا جواب “دوں؟ بزرگوں7 جوابنے ہمارا”دیا، مشورہ ہے کہ اِس وقت اُن کا خادم بن کر اُن
خدمتکی کریں اور اُنہیں جوابنرم دیں۔ آپاگر ایسا
یں کر تو وہ آپہمیشہ کے وفادار خادم بنے رہیں “گے۔

لیکن8 رحبعام بزرگوںنے کا مشورہ رد کر اُسکے
میںخدمتکی حاضر اُن جوانوں سے مشورہ کیا جو اُس
کے ساتھ پروان چڑھے تھے۔ 9 اُس نے پوچھا، مَیں”
اِس قوم کو کیا جواب دوں؟ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ
مَیں وہ جوا ہلکا کر دوں میرےجو باپ نے اُن پر ڈال
“دیا۔ 10 اُسجوانجو پروانساتھکے تھےچڑھے اُنہوں
نے کہا، اچھا،” یہ لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ
کے باپ کا جوا ہلکا کیا جائے؟ اُنہیں بتا دینا، میری’
چھوٹی اُنگلی میرے باپ کی کمر سے یادہ ز موٹی !ہے
بےشک11 جو جوا اُس نے آپ پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا
مشکل تھا، لیکن میرا جوا اَور بھی بھاری ہو گا۔ جہاں
میرے باپ نے آپ کوڑےکو لگائے وہاں مَیں آپ
کی بچھوؤں تادیبسے کروں “!‘گا

12 تین دن کے بعد جب ُبعام یر تمام اسرائیلیوں کے
رحبعامساتھ فیصلہکا سننے لئےکے واپس آیا تو13 بادشاہ
جوابسختاُنہیںنے دیا۔ بزرگوں کا مشورہ رد کر کے
14 اُس نے اُنہیں جوانوں جوابکا دیا، بےشک” جو
باپمیرےجوا آپنے پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا،
لیکن میرا جوا اَور بھی بھاری ہو گا۔ باپمیرےجہاں
نے آپ کوڑےکو لگائے وہاں مَیں آپ کی بچھوؤں
تادیبسے کروں “!گا پوریمرضیکیربیوں15 ہوئی
کہ رحبعام لوگوں کی بات نہیں مانے گا۔ کیونکہ اب
ہوئیپوریگوئیپیشوہکیرب َسیلاجو نبیکے اخیاہ
نے ُبعام یر بن نباط کو بتائی تھی۔

اسرائیلیوںجب16 نے دیکھا کہ بادشاہ باتہماری
سننے کے لئے تیار نہیں توہے اُنہوں اُسنے نہ”کہا،سے
ہمیں داؤد میراثسے میں کچھ ملے گا، نہ یسّی کے بیٹے
کچھسے ملنے کی اُمید اےہے۔ سباسرائیل، اپنے اپنے
واپسگھر !چلیں اے ابداؤد، اپنا گھر خود سنبھال
“!لو یہ کہہ کر چلےسبوہ گئے۔

یہوداہصرف17 قبیلےکے میںشہروںکے ہنے ر والے
اسرائیلی رحبعام تحتکے رہے۔ 18 پھر رحبعام بادشاہ
نے یوں بےگار پر مقرر افسر ادونیرام کو شمالی قبیلوں
پاسکے بھیج دیا، لیکن اُسے دیکھ کر تمام لوگوں نے
اُسے سنگسار کیا۔ تب رحبعام جلدی سے اپنے رتھ پر
سوار ہوا بھاگاور کر یروشلم پہنچ گیا۔ یوں19 اسرائیل
کے شمالی قبیلے داؤد کے شاہی گھرانے الـگسے ہو
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گئے اور تکآج اُس حکومتکی نہیں مانتے۔
جب20 خبر شمالی اسرائیل میں پھیلی کہ ُبعام یر مصر

واپسسے آ گیا ہے تو لوگوں نے اجلاسقومی منعقد کر
کے اُسے بُلایا اور وہاں اُسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ صرف
یہوداہ کا قبیلہ رحبعام اور اُس کے گھرانے کا وفادار
رہا۔

رحبعام کو اسرائیل سے جنگ کرنے کی اجازت
نہیں ملتی

جب21 رحبعام یروشلم پہنچا تو اُس نے یہوداہ اور
بن یمین کے قبیلوں کے چیدہ چیدہ فوجیوں کو اسرائیل
جنگسے کرنے کے لئے بُلایا۔ 1,80,000 مرد جمع
ہوئے تاکہ سلیمانبنرحبعام لئےکے اسرائیل پر دوبارہ
قابو پائیں۔ 22 لیکن عین اُس وقت مردِ خدا سمعیاہ کو
الله کی طرف سے پیغام ملا، 23 یہوداہ” کے بادشاہ
رحبعام بن سلیمان، یہوداہ اور بن یمین کے تمام افراد
اور باقی لوگوں کو اطلاع دے، 24 رب’ فرماتا ہے کہ
اپنے اسرائیلی بھائیوں کرنا۔متجنگسے ایکہر اپنے
اپنے واپسگھر چلا جائے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ
میرے حکم پر ہوا “۔‘ہے
تب وہ رب کی سن کر اپنے اپنے گھر واپس چلے

گئے۔
ُبعام یر کے سونے بچھڑےکے

25 ُبعام یر افرائیم کے پہاڑی علاقے کے شہر ِسکم کو
مضبوط کر کے وہاں آباد ہوا۔ بعد میں اُس نے فنوایل
شہر بھیکی بندیقلعہ کی اور منتقلوہاں ہوا۔ لیکن26
دل میں اندیشہ رہا کہ کہیں اسرائیل دوبارہ داؤد کے
گھرانے کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ 27 اُس نے لوگ”سوچا، باقاعدگی سے یروشلم آتے جاتے ہیں تاکہ وہاں
میںگھرکےرب اپنی پیشقربانیاں کریں۔ اگر یہ سلسلہ
توڑا نہ جائے تو آہستہ آہستہ اُن کے دل دوبارہ یہوداہ
بادشاہکے مائلطرفکیرحبعام آخرکارگے۔جائیںہو
وہ مجھے قتل کر کے رحبعام کو اپنا بادشاہ بنا لیں “گے۔

28 اپنے افسروں مشورےکے پر اُس نے سونے کے
دو بچھڑے بنوائے۔ لوگوں کے منے سا اُس نے اعلان

کیا، ہر” قربانی کے لئے یروشلم جانا مشکل !ہے اے
اسرائیل دیکھ، یہ تیرے دیوتا ہیں جو تجھے مصر سے
نکال “لائے۔ ایک29 بُت اُس نے جنوبی بیتشہر ایل
میں کھڑا کیا اور شمالیدوسرا میں۔دانشہر یوں30 ُبعام یر
نے اسرائیلیوں کو گناہ کرنے پر لوگاُکسایا۔ تکدان
سفر کیا کرتے تھے تاکہ وہاں کے بُت کی پوجا کریں۔

اِس31 کے علاوہ ُبعام یر بہتنے سی اونچی جگہوں
پر مندر بنوائے۔ اُنہیں لنے سنبھا کے لئے اُس نے ایسے
لوگ مقرر کئے جو لاوی کے قبیلے کے نہیں بلـکہ عام
لوگ تھے۔ 32 اُس ایکنے نئی عید بھی رائج کی جو
یہوداہ میں منانے یوںوالی مانندکیعیدکیجھونپڑ تھی۔
یہ عید آٹھویں *ماہ کے پندرھویں دن منائی جاتی تھی۔
اُسمیںایلبیت قربانخودنے گاہ پر جا کر اپنے بنوائے
بچھڑوںہوئے پیشقربانیاںکو کیں، اور وہیں اُس نے
اپنے اُن مندروں کے اماموں کو مقرر کیا جو اُس نے
اونچی جگہوں پر تعمیر کئے تھے۔

نبی ُبعام یر بُریکو خبر پہنچاتا ہے
33 چنانچہ ُبعام یر کے مقرر کردہ دن یعنی آٹھویں مہینے

اسرائیلیوںدنپندرھویںکے منائی۔عیدمیںایلبیتنے
تمام مہمانوں کے منے سا ُبعام یر قربان گاہ پر چڑھ گیا تاکہ
پیشقربانیاں کرے۔

13
1 وہ ابھی قربان گاہ پاسکے کھڑا اپنی پیشقربانیاں

کرنا ہی چاہتا تھا ایککہ مردِ خدا آن پہنچا۔ رب نے
اُسے یہوداہ بیتسے ایل بھیج دیا تھا۔ بلند2 آواز سے وہ
قربان گاہ مخاطبسے ہوا، قرباناے” قرباناے!گاہ
!گاہ رب فرماتا ہے، داؤد’ کے گھرانے سے بیٹا پیدا
ہو گا جس کا نام یوسیاہ ہو گا۔ تجھ پر وہ اُن اماموں
کو قربان کر دے گا جو اونچی جگہوں کے مندروں
پیشقربانیاںیہاںاورکرتےخدمتمیں لئےکےکرنے
آتے ہیں۔ تجھ پر انسانوں ہڈیاںکی جائیںجلائی “۔‘گی
3 پھر مردِ خدا نے الٰہی نشان بھی پیش کیا۔ اُس نے
اعلان کیا، ایک” نشان ثابت کرے گا کہ رب میری
باتمعرفت کر رہا !ہے یہ قربان پھٹگاہ جائے گی،

* 12:32 آٹھویں :ماہ اکتوبر تا نومبر
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اور اِس پر موجود چربی ملی راکھ زمین پر بکھر جائے
“گی۔

ُبعام4 یر قربانتکاببادشاہ گاہ پاسکے تھا۔کھڑا
جب اُس نے بیت ایل کی قربان گاہ کے خلاف مردِ
خدا کی بات سنی تو وہ ہاتھ سے اُس کی طرف اشارہ
کر کے گرجا، اُسے” “!پکڑو لیکن جوں ہی بادشاہ نے
اپنا ہاتھ بڑھایا وہ سوکھ گیا، اور وہ واپساُسے نہ کھینچ
سکا۔ اُسی5 لمحے قربان پھٹگاہ گئی اور اُس پر موجود
راکھ زمین پر بکھر گئی۔ بالکل وہی کچھ جسہوا کا
اعلان مردِ خدا ربنے طرفکی سے کیا تھا۔

تب6 بادشاہ التماس کرنے لگا، رب” اپنے خدا کا
غصہ ٹھنڈا کر میرےکے لئے دعا کریں تاکہ میرا ہاتھ
بحال ہو “جائے۔ مردِ خدا نے اُس کی شفاعت کی تو
ُبعام یر کا ًہاتھ فورا بحال ہو گیا۔

تب7 ُبعام یر بادشاہ نے مردِ خدا کو دعوت میرےآئیں،”دی، گھر میں کھانا کھا کر تازہ دم ہو جائیں۔
مَیں آپ کو تحفہ بھی دوں “گا۔ لیکن8 اُس نے انکار
کیا، مَیں” آپ کے پاس نہیں آؤں گا، چاہے آپ مجھے
اپنی ملـکیت کا آدھا حصہ کیوں نہ دیں۔ مَیں یہاں نہ
روٹی کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا۔ 9 کیونکہ رب نے
مجھے حکم دیا ہے، راستے’ میں نہ کچھ کھا اور نہ کچھ
پی۔ واپساور وقتجاتے وہ راستہ نہ جسلے پر سے
بیتتُو ایل پہنچا “۔‘ہے

10 یہ کہہ کر وہ فرق راستہ اختیار کر کے اپنے گھر
کے لئے روانہ ہوا۔

نبی کی نافرمانی
ایکمیںایلبیت11 بوڑھا نبی اُسجبتھا۔رہتا کے

بیٹے اُس دن واپسگھر آئے تو اُنہوں نے اُسے سب کچھ
کہہ سنایا جو مردِ خدا نے بیت ایل میں کیا اور ُبعام یر
بادشاہ کو بتایا تھا۔ باپ12 نے پوچھا، طرفکسوہ”
“گیا؟ بیٹوں نے اُسے وہ راستہ بتایا جو یہوداہ کے مردِ
خدا نے لیا تھا۔ باپ13 نے حکم دیا، میرے” گدھے
پر جلدی سے ین زِ “!کسو بیٹوں نے ایسا کیا تو وہ اُس پر
بیٹھ کر 14 مردِ خدا کو ڈھونڈنے گیا۔
چلتے چلتے مردِ خدا بلوط درختکے کے سائے میں

بیٹھا نظر بزرگآیا۔ نے پوچھا، کیا” آپ وہی مردِ خدا

ہیں جو یہوداہ بیتسے ایل آئے “تھے؟ اُس جوابنے
دیا، جی،” مَیں وہی “ہوں۔ بزرگ15 نبی نے اُسے
دعوت دی، میرےآئیں،” ساتھ۔ مَیں گھر آپمیں کو
کچھ کھانا کھلاتا “ہوں۔

لیکن16 مردِ انکارنےخدا نہیں،”کیا، کےآپمَیںنہ
واپسساتھ جا سکتا ہوں، نہ مجھے یہاں کھانے پینے کی
اجازت ہے۔ 17 ربکیونکہ مجھےنے حکم دیا، راستے’
میں نہ کچھ کھا اور نہ کچھ پی۔ واپساور وقتجاتے وہ
راستہ نہ جسلے پر سے بیتتُو ایل پہنچا “۔‘ہے

بزرگ18 نبی اعتراضنے کیا، مَیں” بھی آپ جیسا
نبی ایک!ہوں فرشتے ربمجھےنے کا نیا پیغام پہنچا کر
کہا، اُسے’ اپنے ساتھ لےگھر جا روٹیکر اورکھلا پانی
بولجھوٹبزرگ“۔‘پلا رہا تھا، لیکن19 مردِ اُسخدا
کے واپسساتھ گیا اور اُس کے گھر میں کچھ کھایا اور
پیا۔

ابھیوہ20 بیٹھےوہاں کھانا کھا تھےرہے بزرگکہ
ربپر نازلکلامکا ہوا۔ اُس21 بلندنے آواز یہوداہسے
کے مردِ فرماتارب”کہا،سےخدا ہے، تُو’ کےربنے
کلام کی خلاف ورزی کی !ہے جو حکم تیرےرب
خدا نے تجھے دیا تھا وہ تُو نے نظرانداز کیا ہے۔ 22 گو
اُس نے فرمایا تھا یہاںکہ نہ کچھ اورکھا نہ توبھیپیکچھ
تُو واپسنے آ کر یہاں روٹی کھائی اور پانی پیا ہے۔ اِس
لئے وقتمرتے باپتیرےتجھے دادا کی قبر میں دفنایا
نہیں جائے “۔‘گا

23 کھانے کے بزرگبعد کے گدھے پر ین زِ کسا گیا
اور مردِ خدا کو اُس پر بٹھایا گیا۔ 24 وہ دوبارہ روانہ ہوا
تو راستے میں ایک ببر شیر نے اُس پر حملہ کر کے اُسے
مار ڈالا۔ لیکن اُس لاشنے کو نہ چھیڑا بلـکہ وہ وہیں
راستے میں پڑی رہی جبکہ گدھا اور شیر دونوں ہی اُس
کھڑےپاسکے رہے۔

25 کچھ لوگ وہاں سے گزرے۔ جب اُنہوں نے
لاش کو راستے میں پڑے اور ببر شیر کو اُس کے پاس
کھڑے دیکھا تو اُنہوں نے بیت ایل بزرگجہاں نبی
رہتا تھا آ کر لوگوں کو اطلاع دی۔ بزرگجب26 کو
خبر ملی تو اُس نے کہا، وہی” مردِ خدا جسہے نے
رب کے فرمان خلافکی ورزی کی۔ اب وہ کچھ ہوا
ہے ربجو نے اُسے فرمایا تھا یعنی اُس نے اُسے ببر شیر
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کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اُسے پھاڑ کر مار “ڈالے۔
بزرگ27 نے اپنے بیٹوں کو گدھے پر ین زِ کسنے کا حکم
دیا، اور28 وہ اُس پر بیٹھ کر روانہ وہاںجبہوا۔ پہنچا
تو دیکھا تکابلاشکہ راستے پڑیمیں ہے اور گدھا
اور شیر دونوں ہی اُس کے پاس کھڑے ہیں۔ ببر شیر
نے لاشنہ کو چھیڑا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا۔

نبیبزرگ29 لاشنے کو اُٹھا کر اپنے پرگدھے رکھا
اور بیتاُسے ایل لایا تاکہ اُس کا ماتم کر اُسےکے وہاں
دفنائے۔ اُس30 لاشنے کو اپنی خاندانی قبر میں دفن
کیا، اور لوگوں نے میرےہائے،” “بھائی کہہ کر اُس
کا نبیبزرگبعدکےجنازے31کیا۔ماتم بیٹوںاپنےنے
سے کوچمَیںجب”کہا، جاؤںکر گا تو مجھے مردِ خدا
کی قبر میں دفنانا۔ میری ہڈیوں کو اُس کی ہڈیوں کے
پاس ہی رکھیں۔ 32 کیونکہ جو باتیں اُس ربنے کے
حکم بیتپر ایل کی قربان گاہ اور سامریہ شہروںکے کی
اونچی جگہوں کے مندروں بارےکے میں کی ہیں وہ
ً یقینا پوری ہو جائیں “گی۔

ُبعام یر پھر بھی نافرمان رہتا ہے
33 اِن واقعات کے باوجود ُبعام یر اپنی شریر حرکتوں

سے باز نہ آیا۔ عام لوگوں کو امام بنانے کا جاریسلسلہ
رہا۔ بھیکوئیجو امام بننا چاہتا اُسے اونچیوہ جگہوں
کے مندروں میں خدمت کرنے کے لئے مخصوص کرتا
تھا۔ ُبعام34 یر کے گھرانے اِسکے سنگین گناہ کی وجہ
سے وہ آخرکار تباہ ہوا اور رُوئے زمین پر مٹسے گیا۔

14
ُبعام یر کو الٰہی سزا ملتی ہے

ایک1 دن ُبعام یر کا بیٹا ابیاہ بہت بیمار ہوا۔ تب2
ُبعام یر نے اپنی بیوی سے کہا، جا” کر اپنا بھیس بدلیں
تاکہ کوئی نہ پہچانے بیویمیریآپکہ ہیں۔ پھر َسیلا
جائیں۔ وہاں اخیاہ نبی رہتا جسہے نے مجھے اطلاع
دی تھی کہ مَیں اِس قوم کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ اُس3
کے پاس دس روٹیاں، کچھ بسکٹ اور شہد کا مرتبان
لے جائیں۔ وہ آپآدمی کو ضرور دےبتا گا کہ لڑکے
کے ساتھ کیا ہو جائے “گا۔

چنانچہ4 ُبعام یر بیویکی بھیساپنا بدل کر روانہ ہوئی
اور چلتے چلتے َسیلا میں اخیاہ کے پہنچگھر گئی۔ اخیاہ
عمر رسیدہ ہونے باعثکے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن5
رب نے اُسے آگاہ کر دیا، ُبعام” یر بیویکی تجھ سے ملنے
آ رہی ہے تاکہ اپنے بیمار بیٹے بارےکے میں معلومات
حاصل لیکنکرے۔ وہ بھیساپنا بدل کر آئے گی تاکہ
اُسے پہچانا نہ “جائے۔ ربپھر نے نبی کو بتایا کہ اُسے
جوابکیا دینا ہے۔

جب6 اخیاہ عورتنے کے قدموں آہٹکی سنی تو
بولا، ُبعام” یر کی بیوی، اندر !آئیں روپ بھرنے کی کیا
ضرورت؟ آپمجھے بُریکو خبر پہنچانی ہے۔ 7 جائیں،
ُبعام یر اسرائیلربکو کے پیغامسےطرفکیخدا مَیں’دیں، نے تجھے لوگوں میں سے چن کر کھڑا کیا اور اپنی
قوم اسرائیل پر بادشاہ بنا دیا۔ 8 مَیں نے بادشاہی کو
داؤد کے گھرانے سے چھین کر دےتجھے دیا۔ لیکن
افسوس، نہیںزندگیطرحکیداؤدخادممیرےتُو گزارتا
میرےجو احکام کے تابع رہ پورےکر دل سے میری
پیروی کرتا رہا اور ہمیشہ وہ کچھ کرتا تھا جو مجھے پسند
تھا۔ 9 جو تجھ سے پہلے تھے اُن کی نسبت تُو نے کہیں
یادہ بدیز کی، کیونکہ تُو ڈھالبُتنے کر اپنے لئے دیگر
معبود بنائے ہیں دلایا۔طیشمجھےیوںاور چونکہ تُو نے
اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا 10 اِس لئے مَیں تیرے خاندان
کو مصیبت میں ڈال دوں گا۔ اسرائیل میں مَیں ُبعام یر
کے تمام مردوں کو ہلاک کر دوں گا، خواہ وہ بچے
ہوں یا طرحجسبالغ۔ گوبر دےجھاڑوکو کر دُور کیا
جاتا ُبعامطرحاُسیہے یر گھرانےکے نامکا و مٹنشان
گا۔جائے 11 تم میں مریںمیںشہرجوسے اُنہیںگے ُکتے
کھا جائیں گے، اور میدانکھلےجو میں مریں اُنہیںگے
پرندے چٹ کر جائیں گے۔ کیونکہ یہ رب کا “۔‘ہےفرمان

12 پھر اخیاہ نے ُبعام یر بیویکی سے کہا، آپ” اپنے
گھر واپس چلی جائیں۔ جوں ہی آپ شہر میں داخل
ہوں گی فوتلڑکا ہو جائے گا۔ 13 پورا اسرائیل اُس کا
ماتم کر کے اُسے کرےدفن گا۔ آپوہ کے خاندان کا
واحد فرد ہو گا جسے صحیح طور سے دفنایا جائے گا۔
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کیونکہ رب اسرائیل کے خدا صرفنے اُسی میں کچھ
پایا اسرائیلرب14تھا۔پسنداُسےجو ایکپر بادشاہ مقرر
کرے گا جو ُبعام یر کے خاندان کرےہلاککو گا۔
یہسےہیآج اسرائیلرب15گا۔جائےہوشروعسلسلہ
بھیکو دیوییسیرتوہکیونکہگا،دےسزا کھمبےکے
بنا کر اُن کی پوجا کرتے ہیں۔ چونکہ ربوہ طیشکو
دلاتے رہے ہیں، اِس لئے وہ اُنہیں مارے گا، اور وہ
پانی سرکنڈےمیں کی طرح ہل جائیں ربگے۔ اُنہیں
اِس اچھے ملـک سے اُکھاڑ کر یائے در فرات کے پار
منتشر گا۔دےکر یوں16 اسرائیلوہ کو اُن گناہوں کے
کرےترکباعث گا جو ُبعام یر نے کئے اور اسرائیل کو
کرنے پر اُکسایا “ہے۔

17 ُبعام یر کی بیوی تِرضہ میں اپنے گھر واپس چلی
گئی۔ اور گھر دروازےکے میں داخل ہوتے ہی اُس
کا بیٹا مر گیا۔ 18 تمام اسرائیل نے اُسے دفنا کر اُس کا
ماتم سبکیا۔ کچھ ویسے ہوا ربجیسے نے اپنے خادم
اخیاہ نبی معرفتکی فرمایا تھا۔

ُبعام یر موتکی
باقی19 جو کچھ ُبعام یر کی زندگی بارےکے میں لـکھا

ہے وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج
ہے۔ کتاباُس میں پڑھا جا سکتا ہے کہ طرحکسوہ
حکومت کرتا تھا اور اُس نے کون کون سی جنگیں
ُبعام20کیں۔ بادشاہسال22یر مروہجبرہا۔ کر اپنے
باپ دادا سے جا ملا تو اُس کا تختندببیٹا نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ رحبعام
21 یہوداہ میں رحبعام بن سلیمان حکومت کرتا تھا۔

اُس کی ماں نعمہ عمونی تھی۔ 41 سال کی عمر میں وہ
تخت نشین ہوا اور 17 سال بادشاہ رہا۔ اُس کا دار
الحکومت یروشلم تھا، وہ شہر ربجسے تمامنے اسرائیلی
قبیلوں میں چنسے لیا تاکہ اُس میں اپنا نام قائم کرے۔

لیکن22 یہوداہ کرتےحرکتیںایسیبھیباشندےکے
تھے جو رب کو ناپسند تھیں۔ اپنے گناہوں سے وہ اُسے
طیش دلاتے رہے، کیونکہ اُن کے یہ گناہ اُن باپکے
دادا کے گناہوں سے کہیں یادہ ز سنگین تھے۔ اُنہوں23
اونچیبھینے جگہوں پر مندر بنائے۔ پہاڑیاونچیہر پر

اور ہر درختگھنے کے سائے میں اُنہوں مخصوصنے
پتھر یا یسیرت دیوی کے کھمبے کھڑے کئے، 24 یہاں
تک کہ مندروں میں فروشجسم مرد اور عورتیں تھے۔
غرض، اُنہوں نے اُن قوموں کے تمام گھنونے رسم و
رواج اپنا لئے جن ربکو اسرائیلیوںنے کے آگے آگے
نکال دیا تھا۔

25 رحبعام بادشاہ حکومتکی کے پانچویں سال میں
مصر کے بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ کر کے رب26
کے گھر اور شاہی محل کے تمام خزانے لُوٹ لئے۔
سونے کی وہ ڈھالیں بھی چھین لی گئیں سلیمانجو نے
بنوائی تھیں۔ 27 اِن کی جگہ رحبعام پیتلنے کی ڈھالیں
بنوائیں اور اُنہیں اُن محافظوں کے افسروں کے سپرد کیا
جو شاہی محل دروازےکے کی پہرا داری کرتے تھے۔
جب28 بھی بادشاہ رب کے گھر میں جاتا تب محافظ
یہ ڈھالیں اُٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ اِس کے بعد وہ اُنہیں
پہرے داروں کمرےکے واپسمیں لے جاتے تھے۔

29 باقی جو کچھ رحبعام بادشاہ کی حکومت کے
دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ
کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہے۔ دونوں30 بادشاہوں
رحبعام اور ُبعام یر کے جیتے جی اُن کے درمیان جنگ
جاری رہی۔ جب31 رحبعام مر کر باپاپنے دادا سے
جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا
‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ اُس کی ماں
نعمہ عمونی تھی۔ پھر رحبعام کا بیٹا ابیاہ تخت نشین ہوا۔

15
یہوداہ کا بادشاہ ابیاہ

ابیاہ1 اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر نباطبن حکومتکی
کے ویں18 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 2 وہ تین
سال بادشاہ رہا، اور اُس کا دار الحکومت یروشلم تھا۔
اُس کی ماں معکہ بنت ابی سلوم تھی۔ 3 ابیاہ سے وہی
گناہ سرزد ہوئے جو اُس باپکے نے کئے تھے، اور وہ
پورے دل ربسے اپنے خدا کا وفادار نہ رہا۔ گو وہ
اِس میں اپنے پردادا داؤد سے فرق تھا توبھی4 رب اُس
کے خدا نے ابیاہ کا یروشلم میں چراغ جلنے دیا۔ داؤد کی
خاطر اُس نے اُسے جانشین عطا کیا اور یروشلم کو قائم
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رکھا، 5 کیونکہ داؤد نے وہ کچھ کیا تھا ربجو پسندکو
تھا۔ جیتے جی وہ رب کے احکام کے تابع رہا، سوائے
اُس جرم جبکے اُس نے یاہ اُور ِحتّی کے سلسلے میں
غلط قدم اُٹھائے تھے۔

6 رحبعام اور ُبعام یر کے درمیان جنگکی ابیاہ کی
باقی7رہی۔جاریبھیدورانکےحکومت ابیاہکچھجو
حکومتکی کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا شاہاِن’وہ یہوداہ کی ہے۔درجمیںکتابکی‘تاریخ جب8
مروہ کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُسے یروشلم اُسکے
دفنمیںحصے کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر پھرہے۔کہلاتا
اُس کا بیٹا تختآسا نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ آسا
9 آسا اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر کے ویں20 سال

میں یہوداہ کا بادشاہ بن گیا۔ 10 اُس کی حکومت کا
دورانیہ 41 سال تھا، اور اُس کا دار الحکومت یروشلم
تھا۔ ماں کا نام معکہ تھا، اور وہ ابی سلوم کی بیٹی تھی۔
11 اپنے پردادا داؤد طرحکی آسا بھی وہ کچھ کرتا رہا جو
رب کو پسند تھا۔ 12 اُس نے اُن جسم فروش مردوں
اور عورتوں نکالکو دیا مندروںجو میں نام خدمتنہاد
کرتے تھے اور اُن تمام بُتوں کو تباہ کر دیا جو اُس کے
باپ دادا نے بنائے تھے۔ 13 اور گو اُس کی ماں بادشاہ
کی ماں ہونے باعثکے بہت اثر و رسوخ رکھتی تھی،
تاہم آسا نے یہ عُہدہ ختم کر دیا جب ماں یسیرتنے
دیوی کا گھنونا کھمبا بنوا لیا۔ آسا نے یہ بُت کٹوا کر
وادٔی قدرون میں جلا دیا۔ افسوس14 کہ اُس نے
اونچی جگہوں کے مندروں کو دُور نہ کیا۔ توبھی آسا
جیتے جی پورے دل سے رب کا وفادار رہا۔ 15 سونا
چاندی اور باقی جتنی چیزیں اُس کے باپ اور اُس نے
رب کے لئے مخصوص کی تھیں اُن سب کو ربوہ کے
گھر میں لایا۔

16 یہوداہ کے بادشاہ آسا اور اسرائیل کے بادشاہ بعشا
کے درمیان زندگی جنگبھر جاری رہی۔ ایک17 دن
بعشا بادشاہ نے یہوداہ پر حملہ کر کے رامہ شہر کی قلعہ
بندی کی۔ مقصد یہ تھا کہ نہ کوئی یہوداہ ملـککے
میں داخل ہو سکے، نہ کوئی وہاں سے نکل سکے۔
جواب18 میں آسا نے شام کے بادشاہ بن ہدد پاسکے

بنبھیجا۔وفد ہدد یونبنرِمّونطابباپکا حز تھا، اور
اُس کا الحکومتدار دمشق تھا۔ آسا ربنے کے گھر
اور محلشاہی خزانوںکے کا تمام بچا ہوا سونا چاندیاور
وفد کے سپرد کر دمشقکے کے بادشاہ کو پیغام بھیجا،
آپمیرا”19 کے ساتھ عہد باپمیرےطرحجسہے
کا آپ کے باپ کے ساتھ عہد تھا۔ گزارش ہے کہ
آپ سونے چاندی کا یہ تحفہ قبول کر کے اسرائیل کے
بادشاہ بعشا کے ساتھ اپنا عہد منسوخ کر دیں تاکہ وہ
ملـکمیرے نکلسے “جائے۔

بن20 متفقہدد ہوا۔ اُس نے اپنے افسروںفوجی کو
اسرائیل کے شہروں پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا تو
اُنہوں نے عِیون، دان، ابیل بیت معکہ، تمام ِکنّرت اور
نفتالی پر قبضہ کر لیا۔ جب21 بعشا کو اِس کی خبر ملی
تو وہ رامہ کی بندیقلعہ بازسےکرنے آیا اور واپستِرضہ
چلا گیا۔

پھر22 آسا بادشاہ یہوداہنے تمامکے مردوں بھرتیکی
کر کے اُنہیں رامہ بھیج دیا تاکہ وہ اُن تمام پتھروں اور
شہتیروں کو اُٹھا کر لے جائیں جن سے بعشا بادشاہ رامہ
کی قلعہ بندی کرنا چاہتا تھا۔ تمام مردوں کو وہاں جانا
ایکپڑا، کو بھی چھٹی نہ ملی۔ اِس سامان سے آسا نے
بن یمین کے شہر ِجبع اور مِصفاہ کی قلعہ بندی کی۔

23 باقی جو کچھ آسا کی حکومت کے دوران ہوا اور
اُسکچھجو نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی کتابکی‘تاریخ
میں درج ہے۔ اُس میں اُس کی کامیابیوں اور اُس کے
تعمیر کئے گئے شہروں کا ذکر ہے۔ بُڑھاپے میں اُس کے
پاؤں کو لـگبیماری گئی۔ جب24 وہ مر کر اپنے باپ
دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں داؤد’جو کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر
اُس کا بیٹا یہوسفط اُس کی تختجگہ نشین ہوا۔

اسرائیل کا ندببادشاہ
ندب25 بن ُبعام یر یہوداہ کے بادشاہ آسا حکومتکی

دوسرےکے سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی
حکومت کا دورانیہ دو سال تھا۔ اُس26 کا طرزِ زندگی
رب کو پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کے نمونے
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پر چلتا رہا۔ جو بدی ُبعام یر نے اسرائیل کو کرنے پر
اُکسایا تھا اُس ندبسے بھی دُور نہ ہوا۔

ایک27-28 دن جب ندب اسرائیلی فوج کے ساتھ
فلستی شہر ِجبّتون کا محاصرہ کئے ہوئے تھا تو اِشکار کے
قبیلے کے بعشا بن اخیاہ نے اُس سازشخلافکے کر
کے اُسے مار ڈالا اور خود اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ یہ
یہوداہ بادشاہکے آسا ہوا۔میںسالتیسرےکےحکومتکی

29 تخت پر بیٹھتے ہی بعشا نے ُبعام یر کے پورے
خاندان کو مروا دیا۔ اُس نے ایک کو بھی زندہ نہ
چھوڑا۔ یوں وہ بات پوری ہوئی جو رب نے َسیلا کے
ہنے ر والے اپنے خادم اخیاہ کی معرفت فرمائی تھی۔
30 کیونکہ جو گناہ ُبعام یر نے کئے اور اسرائیل کو کرنے
پر اُکسایا تھا اُن سے اُس ربنے اسرائیل کے خدا کو
طیش دلایا تھا۔

باقی31 جو ندبکچھ حکومتکی دورانکے ہوا اور
جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی
کتاب میں درج ہے۔

اسرائیل کا بادشاہ بعشا
32-33 بعشا بن اخیاہ یہوداہ کے بادشاہ آسا کی

حکومت تیسرےکے سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔
اُس حکومتکی کا سال24دورانیہ تھا، اور اُس کا دار
الحکومت تِرضہ رہا۔ اُس کے اور یہوداہ کے بادشاہ آسا
کے درمیان زندگی بھر جنگ جاری رہی۔ لیکن34 وہ
بھی ایسا کام کرتا تھا ربجو کو ناپسند تھا، کیونکہ اُس
نے ُبعام یر کے نمونے پر چل کر وہ گناہ جاری رکھے جو
کرنے پر ُبعام یر اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔

16
ایک1 ربدن نے یاہو بن حنانی کو بعشا پاسکے

بھیج کر فرمایا، 2 پہلے” تُو کچھ نہیں تھا، لیکن مَیں نے
میںخاکتجھے سے اُٹھا کر اپنی اسرائیلقوم حکمرانکا
بنا توبھیدیا۔ تُو ُبعامنے یر نمونےکے چلپر میریکر قوم
اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا اور مجھے طیش دلایا
ہے۔ اِس3 لئے تیرےمَیں گھرانے کے ساتھ وہی کچھ
کروں گا جو ُبعام یر بن نباط کے گھرانے کے ساتھ کیا
تھا۔ بعشا پوریکی ہلاکنسل ہو گی۔جائے خاندان4

افرادجوکے مریںمیںشہر اُنہیںگے ُکتے گے،جائیںکھا
اور میدانکھلےجو میں مریں چٹپرندےاُنہیںگے کر
جائیں “گے۔

باقی5 جو کچھ بعشا حکومتکی کے دوران ہوا، جو
کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں
وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہیں۔
جب6 وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے تِرضہ
دفنمیں کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا نشینتختایلہ ہوا۔ رب7
کی سزا کا جو پیغام حنانی کے بیٹے یاہو نبی نے بعشا اور
اُس کے خاندان کو سنایا اُس کی دو وجوہات تھیں۔
پہلے، بعشا ُبعامنے یر خاندانکے طرحکی کچھوہ کیا جو
رب کو ناپسند تھا اور طیشاُسے دلایا۔ دوسرے، اُس
نے ُبعام یر پورےکے خاندان ہلاککو کر دیا تھا۔

اسرائیل کا بادشاہ ایلہ
8 ایلہ بن بعشا یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت

کے ویں26 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی
حکومت کے دو سال کے دوران اُس کا دار الحکومت
تِرضہ رہا۔ 9 ایلہ کا ایک افسر بنام زِمری تھا۔ زِمری
رتھوں کے آدھے حصے پر مقرر تھا۔ اب وہ بادشاہ کے
خلاف سازشیں کرنے ایکلگا۔ دن ایلہ تِرضہ میں محل
انچارجکے ارضہ میںگھرکے بیٹھا َمے پی رہا جبتھا۔
نشے میں دُھت ہوا 10 تو زِمری نے اندر جا کر اُسے مار
ڈالا۔ پھر وہ تختخود پر بیٹھ گیا۔ یہ یہوداہ کے بادشاہ
آسا حکومتکی کے سالویں27 میں ہوا۔

11 تخت پر بیٹھتے ہی زِمری نے بعشا کے پورے
خاندان ہلاککو کر دیا۔ اُس نے کسی بھی مرد کو
زندہ نہ چھوڑا، خواہ وہ دُور کا رشتے دار تھا، خواہ
دوست۔ یوں12 وہی کچھ ہوا ربجو نے یاہو نبی کی
معرفت بعشا کو فرمایا تھا۔ 13 کیونکہ بعشا اور اُس کے
بیٹے ایلہ سنگینسے گناہ سرزد ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ
اُنہوں نے اسرائیل کو بھی یہ کرنے پر اُکسایا تھا۔ اپنے
باطل دیوتاؤں سے اُنہوں نے رب اسرائیل کے خدا کو
طیش دلایا تھا۔

14 باقی جو کچھ ایلہ کی حکومت کے دوران ہوا اور
جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی
کتاب میں درج ہے۔
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اسرائیل کا بادشاہ زِمری
15 زِمری یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے

ویں27 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ لیکن تِرضہ
میں اُس کی ساتصرفحکومت تکدن قائم رہی۔
اُس وقت اسرائیلی فوج فلستی شہر ِجبّتون کا محاصرہ کر
رہی تھی۔ جب16 فوج میں خبر پھیل گئی کہ زِمری
بادشاہنے سازشخلافکے کر قتلاُسےکے کیا توہے
تمام اسرائیلیوں نے لشکرگاہ میں آ کر اُسی دن اپنے کمانڈر
عُمری کو بادشاہ بنا دیا۔ تب17 عُمری تمام فوجیوں کے
ساتھ ِجبّتون کو چھوڑ کر تِرضہ کا محاصرہ کرنے لگا۔
زِمریجب18 کو پتا چلا کہ شہر دوسروں کے قبضے
میں آ گیا توہے اُس محلنے بُرجکے میں جا کر آگاُسے
لگائی۔ یوں وہ جل کر مر گیا۔

اِس19 طرح اُسے بھی مناسب سزا مل گئی، کیونکہ
اُس بھینے وہ کچھ کیا تھا ربجو کو ناپسند تھا۔ ُبعام یر
کے نمونے پر چل کر اُس نے وہ تمام گناہ کئے جو ُبعام یر
نے کئے اسرائیلاور کو کرنے پر اُکسایا تھا۔ 20 کچھجو
زِمری حکومتکی دورانکے ہوا اور جو سازشیں اُس
نے کیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب درجمیں ہیں۔

اسرائیل کا بادشاہ عُمری
زِمری21 موتکی بعدکے اسرائیلی فرقوںدو بٹمیں

ایکگئے۔ فرقہ تِبنی جینتبن کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا،
عُمریدوسرا کو۔ عُمریلیکن22 کا فرقہ تِبنی کے فرقے
کی نسبت یادہ ز طاقت ور نکلا۔ چنانچہ تِبنی مر گیا اور
پوریعُمری قوم پر بادشاہ بن گیا۔

23 عُمری یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے
ویں31 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی
حکومت کا دورانیہ 12 سال تھا۔ پہلے چھ سال دار
الحکومت تِرضہ رہا۔ اِس24 بعدکے اُس ایکنے آدمی
بنام سمر چاندیکو کے 6,000 دےِسکے کر اُس سے
سامریہ پہاڑی خرید لی اور وہاں اپنا نیا دار الحکومت
تعمیر کیا۔ پہلے مالـک سمر کی یاد میں اُس نے شہر کا
نام سامریہ رکھا۔

25 لیکن عُمری نے بھی وہی کچھ کیا جو رب کو
ناپسند تھا، بلـکہ اُس ماضینے کے بادشاہوں نسبتکی
یادہ ز بدی کی۔ اُس26 نے ُبعام یر بن نباط کے نمونے پر
چل کر وہ تمام گناہ کئے جو ُبعام یر نے کئے اور اسرائیل
کو کرنے پر اُکسایا تھا۔ نتیجے میں اسرائیلی رب اپنے
خدا کو اپنے باطل دیوتاؤں سے طیش دلاتے رہے۔
27 باقی جو کچھ عُمری حکومتکی کے دوران ہوا، جو
کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں شاہاِن’وہ اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں بیان کی گئی
ہیں۔ عُمریجب28 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو
اُسے سامریہ میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا تختاباخی
نشین ہوا۔

اسرائیل کا بادشاہ اباخی
29 اخی اب بن عُمری یہوداہ کے بادشاہ آسا کے

ویں38 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی
حکومت کا دورانیہ 22 سال تھا، اور اُس کا دار
الحکومت سامریہ رہا۔ 30 اخی اب نے بھی ایسے کام
کئے جو رب کو ناپسند تھے، بلـکہ ماضی کے بادشاہوں
نسبتکی اُس کے گناہ یادہ ز سنگین تھے۔ ُبعام31 یر کے
نمونے پر چلنا اُس کے لئے کافی نہیں تھا بلـکہ اُس نے
اِس سے بڑھ کر صیدا کے بادشاہ اِتبعال کی بیٹی ایزبل
بھیشادیسے نتیجےکی۔ میں وہ اُس کے بعلدیوتا کے
منے کیاُسکرجھکسا پوجا میںسامریہ32لگا۔کرنے
اُس بعلنے کا مندر تعمیر کیا اور دیوتا لئےکے قربان گاہ
بنا دیا۔رکھمیںاُسکر اباخی33 دیوییسیرتنے کا
بُت بھی بنوا دیا۔ یوں اُس نے اپنے گھنونے کاموں سے
ماضی کے تمام اسرائیلی بادشاہوں نسبتکی کہیں یادہ ز
اسرائیلرب کے خدا طیشکو دلایا۔

34 اخی اب کی حکومت کے دوران بیت ایل کے
ہنے ر والے حی ایل نے یریحو شہر کو نئے سرے سے
تعمیر کیا۔ جب اُس کی بنیاد رکھی گئی تو اُس سبکا
سے بڑا بیٹا ابیرام مر گیا، اور جب اُس نے شہر کے
دروازے لگا دیئے تو اُس کے سب سے چھوٹے بیٹے
پوریباتوہکیربیوںپڑی۔دینیجاناپنیکوسجوب
ہوئی جو اُس نے یشوع بن نون معرفتکی فرمائی تھی۔
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17
الیاسکوّے نبی کو کھانا کھلاتے ہیں

ایک1 الیاسدن نبی نے جو ِجلعاد کے شہر تِشبی کا
تھا اخی اب بادشاہ سے کہا، رب” اسرائیل کے خدا
کی قَسم جس کی خدمت مَیں کرتا ہوں، آنے والے
سالوں میں نہ اوس، پڑےبارشنہ تکجبگی مَیں نہ
“کہوں۔

2 پھر رب الیاسنے سے کہا، یہاں”3 سے چلا !جا
مشرق کی طرف سفر کر کے وادٔی کریت میں چھپ
جسجا کی ندی یائے در یردن میں بہتی ہے۔ 4 پانی تُو
ندی پیسے سکتا اورہے، مَیں کوّوںنے وہاںتجھےکو
کھانا کھلانے کا حکم دیا “ہے۔ الیاس5 رب کی سن
روانہکر اورہوا میںکریتوادٔی ہنے ر ندیکیجسلگا
یائے در یردن میں بہتی ہے۔ صبح6 و شام کوّے اُسے
روٹی اور گوشت پہنچاتے رہے، اور پانی وہ ندی سے
پیتا تھا۔

الیاس صارپت کی بیوہ پاسکے
پورےاِس7 بارشمیںعرصے نہ اِسہوئی، لئے ندی

آہستہ آہستہ اُسجبگئی۔سوکھ پانیکا بالکل ختم ہو
گیا 8 ربتو الیاسدوبارہ ہمسے کلام ہوا، یہاں”9 سے
روانہ ہو کر صیدا کے میںصارپتشہر جا بس۔ مَیں نے
وہاں ایککی بیوہ کو تجھے کھانا کھلانے کا حکم دیا
“ہے۔ 10 الیاسچنانچہ صارپت کے لئے روانہ ہوا۔
سفر کرتے کرتے وہ شہر کے دروازے کے پاس

پہنچ گیا۔ وہاں ایک بیوہ جلانے کے لئے یاں لـکڑ چن
کر جمع کر رہی تھی۔ اُسے بُلا الیاسکر نے کہا، ذرا”
برتنکسی میں پانی بھر کر مجھے تھوڑا سا “پلائیں۔

11 وہ ابھی پانی لانے جا رہی تھی کہ الیاس نے
اُس کے پیچھے دےآواز کر کہا، میرے” لئے روٹی کا
ٹکڑا بھی “!لانا 12 یہ سن کر بیوہ رُک گئی اور آپرب”بولی، کے خدا کی پاسمیرےقَسم، کچھ نہیں ہے۔
بس، ایک برتن میں مٹھی بھر میدہ اور دوسرے میں
تھوڑا سا تیل رہ گیا ابہے۔ مَیں جلانے کے لئے چند
ایک یاں لـکڑ چن رہی ہوں تاکہ اپنے اور اپنے بیٹے کے
لئے آخری کھانا پکاؤں۔ اِس کے بعد موتہماری یقینی
“ہے۔

الیاس13 نے اُسے تسلی دی، بےشک!متڈریں”
وہ کچھ کریں جو آپ نے کہا ہے۔ لیکن پہلے میرے
لئے سیچھوٹی روٹی بنا پاسمیرےکر آئیں۔لے پھر جو
باقی رہ گیا ہو اُس سے اپنے اور اپنے بیٹے کے لئے روٹی
بنائیں۔ 14 اسرائیلربکیونکہ کا خدا فرماتا ہے، جب’
بارشربتک برسنے نہ دے میدےتکتب اور تیل
برتنکے خالی نہیں ہوں “۔‘گے

عورت15-16 نے جا کر ویسا ہی کیا الیاسجیسا نے
اُسے تھا۔کہا واقعی میدہ اور تیل کبھی ختم نہ ہوا۔ روز
بہ روز الیاس، بیوہ اور اُس کے بیٹے کے لئے دستکھانا
یاب رہا۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا رب الیاسنے
معرفتکی فرمایا تھا۔

ایک17 دن بیوہ کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اُس کی طبیعت
بہت خراب ہوئی، اور ہوتے ہوتے اُس کی جان نکل
گئی۔ تب18 الیاسبیوہ شکایتسے کرنے لـگی، مردِ”
خدا، میرا آپ کے ساتھ کیا واسطہ؟ آپ تو صرف اِس
مقصد یہاںسے آئے ہیں ربکہ میرےکو گناہ کی یاد
دلا میرےکر بیٹے کو مار “!ڈالیں

الیاس19 نے جواب میں کہا، اپنے” بیٹے کو مجھے
“دیں۔دے وہ لڑکے میںگودکیعورتکو سے اُٹھا کر
چھت پر کمرےاپنے میں لے گیا اور وہاں اُسے چارپائی
پر رکھ کر 20 دعا کرنے لگا، میرےرباے” خدا، تُو
نے اِس بیوہ جسکو کا مہمان مَیں ہوں ایسی مصیبت
میں کیوں ڈال دیا ہے؟ تُو نے اُس کے بیٹے کو مرنے
کیوں “دیا؟ وہ21 تین لاشبار پر دراز ہوا اور ساتھ ساتھ
رب التماسسے کرتا رہا، میرےرباے” خدا، براہِ
کرم بچے کی جان کو اُس واپسمیں “!دےآنے

رب22 الیاسنے کی سنی، اور لڑکے کی جان اُس
واپسمیں آئی۔ الیاس23 اُسے اُٹھا نیچےکر لے آیا اور اُسے
اُس کی ماں دےواپسکو کر بولا، آپدیکھیں،” کا
بیٹا زندہ “!ہے عورت24 جوابنے مَیںاب”دیا، نے
جان لیا ہے آپکہ الله کے پیغمبر ہیں اور کہ جو کچھ
ربآپ طرفکی سے لتے بو ہیں وہ سچ “ہے۔

18
الیاس واپساسرائیل جاتا ہے

بہت1 دن گزر گئے۔ پھر کال تیسرےکے سال میں
رب الیاس سے ہم کلام ہوا، اب” جا کر اپنے آپ
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کو اخی اب کے منے پیشسا کر۔ مَیں بارش کا سلسلہ
دوبارہ شروع کر دوں “گا۔

2 چنانچہ الیاس اخی اب سے ملنے کے لئے اسرائیل
گیا۔چلا وقتاُس میںگرفتسختکیکالسامریہ تھا،
اِس3 لئے اباخی محلنے انچارجکے عبدیاہ بُلایا۔کو
ربعبدیاہ) خوفکا مانتا تھا۔ ایزبلجب4 نے
رب تمامکے نبیوں قتلکو کرنے تھیکیکوششکی تو
عبدیاہ نبیوں100نے کو میںغاروںدو چھپا دیا تھا۔ ہر
غار میں 50 نبی ہتے ر تھے، اور عبدیاہ اُنہیں کھانے پینے
چیزیںکی پہنچاتا اباخیاب5(تھا۔رہتا عبدیاہنے کو
حکم دیا، پورے” ملـک میں سے گزر کر تمام چشموں
اور وادیوں کا معائنہ کریں۔ شاید کہیں ملگھاسکچھ
جائے جو ہم اپنے گھوڑوں اور خچروں کو کھلا کر
اُنہیں بچا سکیں۔ ایسا نہ ہو ہمیںکہ قلتکیکھانے کے
باعث کچھ جانوروں کو ذبح کرنا “پڑے۔

اُنہوں6 نے مقرر کیا کہ اباخی کہاں جائے گا اور
عبدیاہ کہاں، پھر دونوں ایک دوسرے سے الـگ ہو
گئے۔ 7 چلتے چلتے عبدیاہ الیاساچانککو اُس طرفکی
آتے ہوئے نظر جبآیا۔ عبدیاہ اُسےنے پہچانا تو وہ منہ
کے جھکبل کر بولا، میرے” آقا الیاس، کیا آپ ہی
“ہیں؟

الیاس8 جوابنے دیا، مَیںجی،” ہی ہوں۔ جائیں،
مالـکاپنے کو اطلاع دیں الیاسکہ آ گیا “ہے۔

9 عبدیاہ اعتراضنے کیا، مجھ” سے کیا غلطی ہوئی
ہے کہ آپ مجھے اخی اب سے مروانا ہتے چا ہیں؟
آپرب10 کے کیخدا قَسم، بادشاہ نے اپنے بندوں کو
ہر قوم اور ملـک میں بھیج دیا ہے تاکہ آپ کو ڈھونڈ
نکالیں۔ اور جہاں جواب ملا کہ الیاس یہاں نہیں ہے
وہاں لوگوں قَسمکو پڑیکھانی کہ الیاسہم کھوجکا
لگانے میں ناکام رہے ہیں۔ 11 اور آپاب ہتے چا ہیں
مَیںکہ بادشاہ پاسکے جا کر اُسے بتاؤں الیاسکہ یہاں
ہے؟ 12 عین ممکن ہے کہ جب مَیں آپ کو چھوڑ کر
چلا جاؤں تو رب کا آپروح کو اُٹھا کر کسی نامعلوم
جگہ جائے۔لے اگر میریبادشاہ یہ اطلاع سن یہاںکر
آئے آپاور کو نہ پائے تو مجھے مار ڈالے گا۔ یاد رہے
مَیںکہ جوانی سے لے ربتکآجکر خوفکا مانتا آیا
ہوں۔ 13 میرےکیا تکآقا یہ خبر نہیں پہنچی جبکہ

ایزبل رب کے نبیوں کو قتل کر رہی تھی تو مَیں نے کیا
کِیا؟ مَیں دو غاروں میں پچاس پچاس نبیوں کو چھپا کر
اُنہیں کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتا رہا۔ 14 آپاباور
ہتے چا ہیں کہ مَیں اباخی پاسکے جا کر اُسے اطلاع
دوں الیاسکہ یہاں آ گیا ہے؟ وہ مجھے ضرور مار ڈالے
“گا۔

الیاس15 نے کہا، الافواجرب” حیاتکی قَسمکی
جس کی خدمت مَیں کرتا ہوں، آج مَیں اپنے آپ کو
ضرور بادشاہ پیشکو کروں “گا۔

تب16 عبدیاہ چلا گیا اور بادشاہ کو الیاس کی خبر
پہنچائی۔ یہ سن کر الیاساباخی سے ملنے کے لئے آیا۔

کیا بعل حقیقی معبود ہے یا رب؟
الیاس17 کو اباخیہیدیکھتے اسرائیلاے”بولا،

میںمصیبتکو لنے ڈا والے، واپسآپکیا آ گئے “ہیں؟
الیاس18 نے اعتراض کیا، مَیں” تو اسرائیل کے لئے
مصیبت کا باعث نہیں بنا بلـکہ آپ اور آپ باپکے کا
ربآپگھرانا۔ کے احکام چھوڑ کر بعل بُتوںکے کے
پیچھے لـگ گئے ہیں۔ اب19 مَیں آپ کو چیلنج دیتا
ہوں، تمام اسرائیل کو بُلا کر کرمل پہاڑ پر جمع کریں۔
ساتھ بعلساتھ دیوتا نبیوں450کے کو اور ایزبل کی میز
شریکپر ہونے دیوییسیرتوالے نبیوں400کے کو
بھی “بُلائیں۔

ماناباخی20 گیا۔ اُس تمامنے اسرائیلیوں اور نبیوں
پہاڑکرملوہجببُلایا۔کو پر جمع ہو الیاستو21گئے اُن
کے منے سا جا کھڑا ہوا اور کہا، کبھیتککبآپ”
اِس طرف، کبھی اُس طرف لنگڑاتے رہیں *گے؟ اگر
رب خدا ہے تو صرف اُسی کی پیروی کریں، لیکن اگر
بعل واحد خدا ہے تو اُسی لـگپیچھےکے “جائیں۔
لوگ خاموش رہے۔ 22 الیاس نے بات جاری

باقیہیمَیںصرفسےمیںنبیوںکےرب”رکھی، رہ گیا
بعلطرفدوسریہوں۔ دیوتا کے 450یہ کھڑےنبی
ہیں۔ اب23 دو بَیل لے آئیں۔ بعل کے نبی ایک کو
پسند کریں اور پھر ٹکڑےٹکڑےاُسے کر کے اپنی قربان
گاہ کی یوں لـکڑ پر رکھ دیں۔ لیکن وہ یوں لـکڑ آگکو
نہ لگائیں۔ دوسرےمَیں بَیل کو تیار کر کے اپنی قربان
گاہ یوںکی لـکڑ پر لیکنگا۔دوںرکھ بھیمَیں آگاُنہیں

* 18:21 لنگڑاتے رہیں :گے آیتدیکھئے ۔26
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نہیں لگاؤں گا۔ 24 آپپھر اپنے دیوتا کا نام پکاریں جبکہ
ربمَیں کا نام پکاروں گا۔ جو معبود قربانی کو جلا کر
دےجواب گا وہی خدا “ہے۔ لوگتمام بولے، آپ”
ٹھیک کہتے “ہیں۔

25 پھر الیاس نے بعل کے نبیوں سے کہا، شروع”
کریں، بہتآپکیونکہ ایکہیں۔ بَیل کو چن کر اُسے
تیار لیکنکریں۔ متآگاُسے لگانا بلـکہ اپنے دیوتا نامکا
پکاریں تاکہ بھیجآگوہ اُنہوں26“دے۔ بَیلوںنے میں
ایکسے چنکو اُسےکر تیار کیا، بعلپھر کا نام پکارنے
لـگے۔ صبح سے لے کر دوپہر تک وہ مسلسل چیختے
چلّاتے رہے، اے” بعل، ہماری “!سن ساتھ ساتھ وہ
اُس قربان گاہ کے ارد گرد ناچتے †رہے جو اُنہوں نے
بنائی تھی۔ لیکن نہ کوئی آواز سنائی دی، نہ کسی نے
جواب دیا۔

27 دوپہر کے وقت الیاس اُن کا مذاق اُڑانے یادہ”لگا، ز اونچی آواز سے !بولیں شاید وہ سوچوں میں غرق
ہو یا رفعحاجتاپنی کرنے لئےکے طرفایک گیا ہو۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہا ہو۔ یا شاید
وہ گہری نیند سو گیا ہو اور اُسے جگانے “ہے۔ضرورتکی

تب28 وہ مزید اونچی آواز سے چیخنے چلّانے لـگے۔
معمول مطابقکے یوںوہ نیزوںاورچھر آپاپنےسے کو
زخمی کرنے لـگے، تکیہاں خونکہ بہنے لگا۔ 29 دوپہر
گزر گئی، اور وہ شام کے تکوقتاُس وجد میں رہے
غلہجب کی پیشنذر کی جاتی لیکنہے۔ کوئی آواز نہ
سنائی دی۔ نہ کسی جوابنے دیا، نہ اُن کے تماشے توجہپر دی۔

30 الیاسپھر اسرائیلیوں مخاطبسے ہوا، سبآئیں،”
یہاں میرے پاس “!آئیں سب قریب آئے۔ وہاں رب
ایککی قربان گاہ تھی جو گرائی گئی تھی۔ الیاساب
نے وہ کھڑیدوبارہ کی۔ اُس31 یعقوبنے نکلےسے
ہر قبیلے کے لئے ایکایک پتھر چن لیا۔ بعد) میں
رب نے یعقوب کا نام اسرائیل رکھا ۔(تھا 32 اِن بارہ
پتھروں کو لے الیاسکر ربنے کے نام کی تعظیم میں
قربان بنائی۔گاہ اِس اردکے اُسگرد نے اِتنا چوڑا گڑھا
کھودا اُسکہ ًمیں 15تقریبا لٹر پانی سما سکتا تھا۔ 33 پھر
اُس نے قربان گاہ پر یوں لـکڑ کا ڈھیر لگایا اور بَیل کو

ٹکڑے ٹکڑے کر کے یوں لـکڑ پر رکھ دیا۔ اِس کے بعد
اُس نے حکم دیا، گھڑےچار” پانی سے بھر کر قربانی
اور یوں لـکڑ پر ُنڈیل ا “!دیں جب34 اُنہوں نے ایسا کیا تو
اُس نے دوبارہ ایسا کرنے کا حکم دیا، پھر تیسری بار۔
35 آخرکار اِتنا پانی تھا کہ اُس نے چاروں طرف قربان
گاہ ٹپکسے کر گڑھے کو بھر دیا۔

شام36 غلہجبوقتکے کی پیشنذر کی جاتی ہے
الیاس نے قربان گاہ کے پاس جا کر بلند آواز سے دعا
کی، اے” رب، اے ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے
خدا، آج لوگوں پر ظاہر کر کہ اسرائیل میں تُو ہی خدا
ہے اور کہ مَیں تیرا خادم ہوں۔ ثابت کر کہ مَیں نے یہ
سب تیرےکچھ حکم کے مطابق کیا ہے۔ اے37 رب،
میری دعا !سن میری سن تاکہ لوگیہ جان لیں کہ تُو،
اے رب، خدا اورہے کہ تُو ہی اُن دلوںکے کو دوبارہ
مائلطرفاپنی کر رہا “ہے۔

اچانک38 آسمان ربسے آگکی نازل آگہوئی۔
قربانیصرفنہنے لـکڑیاور بھسمکو کر دیا بلـکہ قربان
گاہ پتھروںکے اور اُس نیچےکے کی مٹی بھی۔کو گڑھے
میں پانی ایکبھی دم سوکھ گیا۔

39 یہ دیکھ کر اسرائیلی اوندھے منہ گر کر پکارنے
لـگے، رب” ہی خدا !ہے رب ہی خدا “!ہے 40 پھر
الیاس نے اُنہیں حکم دیا، بعل” کے نبیوں کو پکڑ لیں۔
ایک بھی بچنے نہ “!پائے لوگوں نے اُنہیں پکڑ لیا الیاستو
اُنہیں نیچے وادٔی قیسون میں لے گیا اور وہاں سب کو
موت گھاٹکے اُتار دیا۔

بارش ہوتی ہے
41 الیاسپھر نے اباخی سے کہا، اب” جا کر کچھ

اورکھائیں پئیں، کیونکہ بارشموسلادھار کا سنائیشور
دے رہا “ہے۔ 42 چنانچہ اخی اب کھانے پینے کے
لئے چلا گیا جبکہ الیاس کرمل پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ
اُسوہاںگیا۔ کرجھکنے سراپنے گھٹنوںدونوںکو
بیچکے میں چھپا لیا۔ 43 اپنے نوکر کو اُس نے حکم جاؤ،”دیا، سمندر طرفکی “دیکھو۔
نوکر گیا اور سمندر کی طرف دیکھا، پھر واپس آ کر

الیاس کو اطلاع دی، کچھ” بھی نظر نہیں “آتا۔ لیکن
† 18:26 ناچتے :رہے لفظی :ترجمہ لنگڑاتے ہوئے ناچتے ًرہے۔ غالبا بعل کی تعظیم خاصایکمیں قسم کا رقص۔ لہٰذا آیت 21 الیاسمیں کا سوال،
…تککبآپ” لنگڑاتے رہیں “گے؟
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الیاس نے اُسے دوبارہ دیکھنے کے لئے بھیج دیا۔ اِس
دفعہ بھی کچھ معلوم نہ ہو ساتسکا۔ الیاسبار نے نوکر
کو دیکھنے کے لئے بھیجا۔ 44 آخرکار جب نوکر ساتویں
دفعہ گیا تو اُس واپسنے آ کر اطلاع دی، ایک” چھوٹا
سا بادل سمندر میں سے نکل کر اوپر چڑھ رہا ہے۔ وہ
آدمی کے ہاتھ کے برابر “ہے۔
تب الیاس نے حکم دیا، جاؤ،” اخی اب کو اطلاع

دو، گھوڑوں’ کو ً فورا رتھ میں جوت کر گھر چلے
جائیں، ورنہ بارش آپ کو روک لے “۔‘گی 45 نوکر
اطلاع چلادینے گیا تو آندھیہیجلد آئی، آسمان پر کالے
کالے بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش برسنے لـگی۔
اخی اب جلدی سے رتھ پر سوار ہو کر یزرعیل کے لئے
روانہ ہو گیا۔ 46 اُس وقت رب نے الیاس کو خاص
دی۔طاقت سفر لئےکے کمربستہ ہو کر وہ اباخی کے
رتھ کے آگے آگے دوڑ کر اُس پہلےسے یزرعیل پہنچ گیا۔

19
بھاگالیاس جاتا ہے

اباخی1 ایزبلنے کچھسبکو سنایا الیاسجو نے
تھا،کہا بھییہ اُسکہ بعلنے نبیوںکے طرحکسکو
تلوار مارسے دیا تھا۔ ایزبلتب2 قاصدنے الیاسکو کے
بھیجپاس کر اُسے اطلاع سختمجھےدیوتا”دی، دیںسزا
اگر مَیں کل آپتکوقتاِس کو اُن نبیوں کی سی سزا
نہ “دوں۔

الیاس3 سخت ڈر گیا اور اپنی جان بچانے کے لئے
بھاگ گیا۔ چلتے چلتے وہ یہوداہ کے شہر پہنچتکبیرسبع
گیا۔ وہاں وہ اپنے نوکر کو چھوڑ کر 4 آگے یگستان ر
میں جا ایکنکلا۔ دن کے سفر کے بعد سینکوہ کی
جھاڑی پاسکے پہنچ گیا اور اُس کے سائے میں بیٹھ
کر دعا کرنے لگا، اے” رب، مجھے مرنے بسدے۔
مَیںکیونکہلے،لےجانمیریہے۔کافیاب باپاپنے
پھر5“ہوں۔نہیںبہترسےدادا میںسائےکےجھاڑیوہ
لیٹ کر سو گیا۔
اچانک ایک فرشتے نے اُسے چھو کر کہا، اُٹھ،”

کھانا کھا “!لے اُسجب6 نے اپنی آنکھیں کھولیں تو
دیکھا کہ سرہانے قریبکے کوئلوں پر بنائی گئی روٹی
اور پانی کی پڑیصراحی اُسہے۔ روٹینے پانیکھائی،
پیا اور دوبارہ سو گیا۔ ربلیکن7 کا ایکفرشتہ بار پھر

آیا اور اُسے ہاتھ لگا کر کہا، اُٹھ،” کھانا کھا لے، ورنہ
آگے کا لمبا بستیرےسفر باتکی نہیں ہو “گی۔

تب8 الیاس نے اُٹھ کر دوبارہ کھانا کھایا اور پانی
پیا۔ اِس خوراک نے اُسے اِتنی تقویت دی کہ وہ
چالیس دن راتچالیساور سفر کرتے کرتے الله کے
پہاڑ حورب یعنی سینا تک پہنچ گیا۔ 9 وہاں وہ رات
گزارنے کے لئے ایک غار میں چلا گیا۔

الیاسرب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے
غار ربمیں اُس سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے پوچھا،

الیاس،” تُو یہاں کیا کر رہا “ہے؟ الیاس10 جوابنے
دیا، مَیں” نے رب، آسمانی لشکروں کے خدا خدمتکی
کرنے کی سرتوڑ کوشش کی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں
تیرےنے عہد ترککو کر دیا ہے۔ اُنہوں نے تیری
قربان گاہوں کو گرا تیرےکر نبیوں کو تلوار سے قتل
کر دیا ہے۔ مَیں اکیلا ہی بچا ہوں، اور وہ مجھے بھی مار
لنے ڈا کے درپَے “ہیں۔

جواب11 ربمیں نے فرمایا، غار” نکلسے کر پہاڑ
منےکےربپر سا ہوکھڑا “!جا گزرا۔سےوہاںربپھر
اُس کے آگے آگے بڑی اور زبردست آندھی آئی جس
پہاڑوںنے کو چیر کر چٹانوں ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا۔
لیکن رب آندھی میں نہیں تھا۔ اِس12 کے بعد زلزلہ آیا،
ربلیکن نہیںمیںزلزلے تھا۔ زلزلے13 بعدکے بھڑکتی
ہوئی آگ وہاں سے گزری، لیکن رب آگ میں بھی
نہیں تھا۔ پھر نرم ہَوا کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔
یہ آواز سن کر الیاس نے اپنے چہرے کو چادر سے
ڈھانپ لیا اور نکل کر غار کے منہ پر کھڑا ہو ایکگیا۔
آواز اُس سے مخاطب ہوئی، الیاس،” تُو یہاں کیا کر رہا
“ہے؟ الیاس14 جوابنے دیا، مَیں” نے رب، آسمانی
لشکروں کے خدا کی خدمت کرنے کی کوششسرتوڑ
کی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں تیرےنے عہد ترککو کر
دیا اُنہوںہے۔ تیرینے قربان گاہوں کو گرا تیرےکر
نبیوں تلوارکو قتلسے کر اکیلامَیںہے۔دیا ہی بچا ہوں،
اور وہ مجھے بھی مار لنے ڈا کے درپَے “ہیں۔

رب15 نے جواب میں کہا، یگستان” ر میں اُس
راستے سے ہو کر واپس جا جس نے تجھے یہاں پہنچایا
دمشقپھرہے۔ حزائیلوہاںجا۔چلا تیلکو مسحسے
کر کے شام کا بادشاہ قرار دے۔ اِسی16 طرح یاہو بن
نِمسی کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ دےقرار اور
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ابیل محولہ کے ہنے ر والے الیشع بن سافط کو مسح کر
کے اپنا جانشین مقرر کر۔ 17 جو حزائیل کی تلوار سے بچ
جائے گا اُسے یاہو مار دے گا، اور جو یاہو کی تلوار
سے بچ جائے گا اُسے الیشع دےمار گا۔ لیکن18 مَیں
نے اپنے لئے اسرائیل میں 7,000 افراد کو بچا لیا ہے،
اُن تمام لوگوں کو جو اب تک نہ بعل دیوتا کے منے سا
جھکے، نہ اُس کے بُت کو بوسہ دیا “ہے۔

الیاس الیشع کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے
الیاس19 وہاں سے چلا گیا۔ اسرائیل واپسمیں آ کر

اُسے الیشع بن سافط ملا جو بَیلوں کی بارہ یوں جوڑ کی
مدد سے ہل چلا رہا تھا۔ خود وہ بارھویں جوڑی کے
الیاستھا۔رہاچلساتھ اُسنے پاسکے آ اپنیکر چادر
اُس کندھوںکے پر دیڈال اور رُکے بغیر نکلآگے گیا۔

20 الیشع ً فورا اپنے بَیلوں کو چھوڑ کر الیاس کے
پیچھے بھاگا۔ اُس نے کہا، پہلے” مجھے اپنے ماں باپ
کو بوسہ دے کر خیرباد کہنے دیجئے۔ پھر مَیں آپ کے
پیچھے ہو لوں الیاس“گا۔ جوابنے دیا، واپسچلیں،”
جائیں۔ لیکن وہ کچھ یاد رہے جو مَیں آپنے ساتھکے
کیا “ہے۔ تب21 الیشع واپس چلا گیا۔ بَیلوں ایککی
جوڑی کو لے کر اُس نے دونوں کو ذبح کیا۔ ہل
چلانے کا سامان اُس گوشتنے پکانے کے لئے جلا
دیا۔ جب گوشت تیار تھا تو اُس نے اُسے لوگوں میں
تقسیم کر کے اُنہیں کھلا دیا۔ اِس کے بعد الیشع الیاس
کے پیچھے ہو کر اُس خدمتکی کرنے لگا۔

20
شام فوجکی سامریہ کا محاصرہ کرتی ہے

ایک1 دن شام کے بادشاہ بن ہدد نے اپنی پوری
فوج کو جمع اتحادی32کیا۔ بادشاہ بھی اپنے رتھوں اور
گھوڑوں کو لے کر آئے۔ اِس بڑی فوج کے ساتھ بن
ہدد نے سامریہ کا محاصرہ کر کے اسرائیل جنگسے
کا اعلان کیا۔ اُس2 نے اپنے قاصدوں کو شہر میں بھیج
کر اسرائیل کے بادشاہ اباخی کو اطلاع دی، اب”3
سے آپ کا سونا، چاندی، خواتین اور بیٹے میرے ہی
“ہیں۔ اسرائیل4 کے بادشاہ نے جواب دیا، میرے”

آقا اور آپبادشاہ، کی مرضی۔ مَیں اور جو کچھ میرا ہے
آپ ملـکیتکی “ہے۔

تھوڑی5 دیر کے بعد قاصد بن ہدد کی نئی خبر لے
کر آئے، مَیں” آپنے سے سونے، چاندی، خواتین اور
بیٹوں کا تقاضا کیا ہے۔ اب6 غور !کریں کل وقتاِس
مَیں ملازموںاپنے آپکو بھیجپاسکے دوں گا، اور وہ
آپ محلکے آپاور افسروںکے گھروںکے تلاشیکی
لیں آپبھیکچھجوگے۔ کو پیارا اُسےہے وہ جائیںلے
“گے۔

تب7 اخی اب بادشاہ نے ملـک کے تمام بزرگوں
کو بُلا کر اُن سے بات کی، دیکھیں” یہ آدمی کتنا بُرا
ارادہ رکھتا ہے۔ جب اُس نے میری خواتین، بیٹوں،
سونے اور چاندی کا تقاضا کیا تو مَیں نے انکار نہ “کیا۔
8 بزرگوں اور باقی لوگوں نے مل کر مشورہ دیا، اُس”
کی نہ سنیں، اور جو کچھ وہ مانگتا ہے اُس پر راضی
نہ ہو “جائیں۔ 9 چنانچہ بادشاہ نے قاصدوں سے میرے”کہا، آقا بادشاہ جوابکو دینا، آپکچھجو پہلینے
مانگمرتبہ لیا وہ مَیں آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں،
لیکن یہ آخری تقاضا مَیں پورا نہیں کر “سکتا۔
قاصدوںجب یہکوہددبننے اُستو10پہنچائیخبر

نے اخی اب ًکو فورا خبر بھیج دی، دیوتا” مجھے سخت
دیںسزا اگر مَیں سامریہ نیستکو و نابود نہ دوں۔کر اِتنا
بھی نہیں رہے گا کہ میرا ہر فوجی مٹھی خاکبھر اپنے
ساتھ واپس لے جا “!سکے اسرائیل11 کے بادشاہ نے
قاصدوں اُسے”دیا،جوابکو بتا دینا جنگابھیجوکہ
کی یاں تیار کر رہا ہے وہ فتح نعرےکے نہ “لگائے۔

جب12 بن ہدد کو یہ اطلاع ملی تو وہ لشکرگاہ میں
بادشاہوںاتحادیاپنے ساتھکے پیَمے تھا۔رہا اُس نے
اپنے افسروں کو حکم دیا، حملہ” کرنے کے لئے یاں تیار
“!کرو چنانچہ وہ شہر پر حملہ کرنے کی یاں تیار کرنے
لـگے۔

شام فوجکی سے جنگپہلی
13 اِس ایکدوران نبی اخی اب بادشاہ پاسکے آیا

اور کہا، رب” فرماتا ہے، کیا’ تجھے دشمن کی یہ بڑی
فوج نظر آ مَیںتوبھیہے؟رہی تیرےہیآجاِسے حوالے
تبگا۔دوںکر تُو جان لے گا مَیںکہ “۔‘ہوںربہی
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اباخی14 سوالنے کیا، رب” کسیہ وسیلےکے
کرےسے “گا؟ نبی نے جواب دیا، رب” فرماتا ہے
کہ ضلعوں پر مقرر افسروں کے جوان یہ فتح پائیں
“گے۔ بادشاہ مزیدنے لڑائی”پوچھا، پہلاکونمیں قدم
“اُٹھائے؟ نبی نے کہا، تُو” “ہی۔

15 چنانچہ اخی اب نے ضلعوں پر مقرر افسروں کے
جوانوں کو بُلایا۔ 232 افراد تھے۔ پھر اُس نے باقی
اسرائیلیوں کو جمع 7,000کیا۔ افراد تھے۔ 16-17 دوپہر
کو وہ لڑنے کے لئے نکلے۔ ضلعوں پر مقرر افسروں کے
بنتھے۔آگےسےسبجوان ہدد اتحادی32اور بادشاہ
لشکرگاہ میں بیٹھے نشے میں دُھت َمے پی رہے تھے کہ
اچانک شہر کا جائزہ لینے کے لئے بن ہدد بھیجےکے گئے
سپاہی اندر آئے اور کہنے سامریہ”لـگے، آدمیسے نکل
رہے “ہیں۔ بن18 ہدد نے حکم دیا، ہر” صورت میں
اُنہیں زندہ پکڑیں، خواہ وہ امن پسند ارادہ رکھتے ہوں یا
“نہ۔

19 لیکن اُنہیں یہ کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ
اسرائیل ضلعوںکے پر مقرر افسروں اور باقی فوجیوں نے
شہر سے نکل کر 20 ً فورا اُن پر حملہ کر دیا۔ اور جس
بھی دشمن کا مقابلہ ہوا اُسے مارا گیا۔ تب شام پوریکی
بھاگفوج گئی۔ اسرائیلیوں نے اُن تعاقبکا کیا، لیکن
شام کا بادشاہ بن گھوڑےہدد پر سوار ہو کر ایکچند
گھڑسواروں ساتھکے بچ نکلا۔ اسرائیلوقتاُس21 کا
جنگبادشاہ کے لئے نکلا اور گھوڑوں اور رتھوں کو
تباہ کر اَرامیوںکے شکستزبردستکو دی۔

شام فوجکی جنگدوسریسے
22 بعد میں مذکورہ نبی دوبارہ اسرائیل کے بادشاہ

پاسکے آیا۔ وہ بولا، مضبوطاب” ہو بڑےکر دھیان
سوچیںسے کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا یاں تیار کرنی
چاہئیں، کیونکہ اگلے بہار کے موسم میں شام کا بادشاہ
آپدوبارہ پر کرےحملہ “گا۔

23 شام کے بادشاہ کو بھی مشورہ دیا گیا۔ اُس کے
بڑے افسروں پیشخیالنے کیا، اسرائیلیوں” کے دیوتا
پہاڑی دیوتا اِسہیں، لئے ہموہ غالبپر آ لیکنہیں۔گئے
اگر ہم میدانی علاقے میں اُن لڑیںسے تو میںصورتہر
جیتیں گے۔ 24 لیکن ہمارا ایک اَور مشورہ بھی ہے۔

32 بادشاہوں کو ہٹا کر اُن کی جگہ اپنے افسروں کو
مقرر کریں۔ 25 ایکپھر نئی فوج تیار یں کر جو تباہ شدہ
پرانی فوج جیسی طاقت ور ہو۔ اُس کے اُتنے ہی رتھ
اور گھوڑے ہوں جتنے پہلے تھے۔ پھر جب ہم میدانی
علاقے میں اُن سے لڑیں گے تو اُن پر ضرور غالب آئیں
“گے۔
بادشاہ اُن مانباتکی یاںکر تیار جب26لگا۔کرنے

بہار کا موسم آیا تو وہ شام کے فوجیوں کو جمع کر کے
اسرائیل سے لڑنے کے لئے افیق شہر گیا۔ 27 اسرائیلی
فوج بھی لڑنے کے لئے جمع ہوئی۔ کھانے پینے کی اشیا
کا بندوبست کیا گیا، اور وہ دشمن سے لڑنے کے لئے
نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو اُنہوں نے اپنے خیموں کو
دو جگہوں پر لگایا۔ یہ دو گروہ شام کی وسیع فوج کے
مقابلے میں یوں بکر کے دو چھوٹے یوڑوں ر لـگجیسے
رہے تھے، کیونکہ پورا میدان شام کے فوجیوں سے بھرا
تھا۔

28 پھر مردِ خدا نے اخی اب کے پاس آ کر رب”کہا، فرماتا ہے، شام’ لوگکے خیال کرتے ہیں کہ
رب پہاڑی دیوتا ہے اِس لئے میدانی علاقے میں ناکام
رہے گا۔ چنانچہ مَیں اُن کی زبردست فوج کو تیرے
حوالے کر دوں تبگا۔ تُو جان لے گا مَیںکہ “۔‘ہوںربہی

سات29 تکدن دونوں فوجیں ایک دوسرے کے
مقابل صف آرا رہیں۔ ساتویں دن لڑائی کا آغاز ہوا۔
اسرائیلی اِس مرتبہ بھی شام کی فوج پر غالب آئے۔ اُس
دن اُنہوں نے اُن ایککے لاکھ پیادہ فوجیوں کو مار
دیا۔ باقی30 فرار ہو کر افیق شہر گھسمیں ًگئے۔ تقریبا
27,000 آدمی تھے۔ اچانکلیکن شہر کی فصیل اُن پر
گر گئی، تو وہ ہلاکبھی ہو گئے۔

اباخی شام کے بادشاہ پر رحم کرتا ہے
بن ہدد بادشاہ بھی افیق میں فرار ہوا تھا۔ اب وہ

کبھی اِس کمرے میں، کبھی اُس میں کھسک کر
چھپنے کوششکی کر رہا تھا۔ 31 پھر اُس کے افسروں
نے اُسے مشورہ دیا، سنا” ہے کہ اسرائیل کے بادشاہ
نرم دل ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ٹاٹہم اوڑھ کر اور اپنی
گردنوں میں رسّے ڈال کر اسرائیل کے بادشاہ پاسکے
جائیں؟ شاید آپوہ کو زندہ چھوڑ “دے۔
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32 چنانچہ بن ہدد کے افسر ٹاٹ اوڑھ کر اور اپنی
گردنوں میں رسّے ڈال کر اسرائیل کے بادشاہ پاسکے
آئے۔ اُنہوں نے کہا، آپ” کا خادم بن ہدد گزارش
کرتا ہے مجھےکہ زندہ چھوڑ “دیں۔ اباخی سوالنے
کیا، کیا” وہ اب تک زندہ ہے؟ وہ تو میرا بھائی “!ہے
بنجب33 ہدد افسروںکے جاننے لیا کہ اباخی کا
طرفکسرُجحان ہے تو اُنہوں جلدینے سے اِس کی
تصدیق کی، جی،” بن آپہدد کا بھائی “!ہے اباخی
نے حکم دیا، جا” کر اُسے بُلا “لائیں۔
تب بن ہدد نکل آیا، اور اخی اب نے اُسے اپنے رتھ

پر سوار ہونے دعوتکی دی۔ بن34 ہدد نے اباخی
آپمَیں”کہا،سے تماموہکو واپسشہر کر ہوںدیتا جو
میرے باپ آپنے باپکے سے چھین لئے تھے۔ آپ
ہمارے الحکومتدار دمشق میں تجارتی مراکز بھی قائم
کر سکتے باپمیرےطرحجسہیں، نے پہلے سامریہ
میں کیا اباخی“تھا۔ اِسہے۔ٹھیک”بولا، بدلےکے
میں آپمَیں کو رِہا اُنہوں“گا۔دوںکر معاہدہنے کیا،
پھر اباخی نے شام کے بادشاہ کو رِہا کر دیا۔

نبی اباخی ملامتکو کرتا ہے
ربوقتاُس35 نبیوںنے میں ایکسے ہدایتکو

کی، جا” کر اپنے ساتھی کو کہہ دے کہ وہ تجھے
“مارے۔ نبی نے ایسا کیا، لیکن ساتھی نے انکار کیا۔
36 پھر نبی بولا، آپچونکہ” ربنے کی نہیں سنی، اِس
لئے جوں آپہی مجھ چلےسے جائیں گے آپشیرببر کو
پھاڑ ڈالے “گا۔ اور ایسا ہی وہاںساتھیجبہوا۔ سے
نکلا تو ببر شیر نے اُس پر حملہ کر کے اُسے پھاڑ ڈالا۔

نبی37 اَورکسیملاقاتکی ہوئیسے تو اُس اُسنے
سے بھی کہا، مہربانی” کر کے مجھے “!ماریں اُس آدمی
نے نبی کو مار مار کر زخمی کر دیا۔ تب38 نبی نے اپنی
آنکھوں پر باندھیپٹی تاکہ اُسے پہچانا نہ پھرجائے، راستے
کنارےکے پر اخی اب بادشاہ کے انتظار میں کھڑا ہو
گیا۔

بادشاہجب39 وہاں سے گزرا تو نبی چلّا کر اُس سے
مخاطب ہوا، جناب،” مَیں میداِن جنگ میں لڑ رہا تھا
اچانککہ کسی آدمی پاسمیرےنے آ کر اپنے قیدی
میرےکو حوالے دیا۔کر اُس کہا،نے اِس’ نگرانیکی
کرنا۔ اگر یہ بھیکسی وجہ بھاگسے جائے آپتو کو

اُس کی جان عوضکے اپنی جان پڑےدینی گی یا آپ
ایککو من چاندی ادا پڑےکرنی ‘گی۔ لیکن40 مَیں
اِدھر اُدھر مصروف رہا، اور اِتنے میں قیدی غائب ہو
“گیا۔ اخی اب بادشاہ نے جواب دیا، آپ” نے خود
بارےاپنے میں فیصلہ دیا آپابہے۔ اِسکو کا نتیجہ
پڑےبھگتنا “گا۔

41 پھر نبی جلدینے سے پٹی کو اپنی آنکھوں پر سے
اُتار دیا، اور بادشاہ نے پہچان لیا کہ یہ نبیوں میں سے
ایک ہے۔ 42 نبی نے کہا، رب” فرماتا ہے، مَیں’ نے
مقرر کیا تھا کہ بن ہدد میرےکو لئے مخصوص کر کے
ہلاک کرنا لیکنہے، تُو نے اُسے رِہا کر دیا ابہے۔
اُس کی جگہ تُو مرےہی گا، اور اُس کی قوم کی جگہ
تیری قوم کو نقصان پہنچے “۔‘گا

اسرائیل43 کا بادشاہ بڑے غصے اور بدمزاجی کے
عالم میں سامریہ میں اپنے محل میں چلا گیا۔

21
ایزبل کے نبوتہاتھوں کا قتل

1 اِس کے ایکبعد اَور قابِل باتذکر ہوئی۔ یزرعیل
میں سامریہ کے بادشاہ اخی اب ایککا محل تھا۔ محل
کی زمین کے ساتھ ساتھ انگور کا باغ تھا۔ مالـک کا
نام نبوت تھا۔ ایک2 دن اخی اب نے نبوت سے بات
کی، انگور” کا آپ کا باغ میرے محل کے قریب ہی
ہے۔ اُسے دےمجھے دیں، کیونکہ مَیں اُس میں یاں سبز
لگانا چاہتا ہوں۔ معاوضے میں آپمَیں کو اُس سے اچھا
انگور کا باغ دے دوں گا۔ لیکن اگر آپ پیسے کو
ترجیح دیں تو آپ کو اُس کی پوری رقم ادا کر دوں
“گا۔

لیکن3 نبوت جوابنے دیا، الله” کرےنہ کہ مَیں
آپ کو وہ موروثی زمین دوں میرےجو باپ دادا نے
میرے سپرد کی “!ہے

بڑےاباخی4 غصے میں اپنے واپسگھر چلا گیا۔
وہ بےزار تھا نبوتکہ اپنے باپ دادا کی موروثی زمین
بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ پلنگ پر لیٹ گیا اور اپنا منہ دیوار
طرفکی کر کے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ اُس5 کی
بیوی ایزبل اُس پاسکے آئی اور پوچھنے لـگی، کیا” بات
اِتنےکیوںآپہے؟ ہیںبےزار کہ نہیںبھیکھانا کھانا
ہتے؟ “چا 6 اخی اب جوابنے دیا، یزرعیل” کا ہنے ر
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والا نبوت مجھے انگور کا باغ نہیں دینا چاہتا۔ گو مَیں
اُسے پیسے دینا چاہتا تھا بلـکہ اُسے اِس کی جگہ کوئی
اَور باغ دینے کے لئے تیار تھا توبھی وہ بضد “رہا۔

7 ایزبل بولی، کیا” آپ اسرائیل کے بادشاہ ہیں کہ
نہیں؟ اب !اُٹھیں کھائیں، پئیں اور اپنا دل بہلائیں۔ مَیں
آپہی نبوتکو یزرعیلی کا انگور باغکا “گی۔دوںدلا
8 اُس نے اخی اب کے نام سے خطوط لـکھ کر اُن پر
بادشاہ کی مُہر لگائی اور اُنہیں نبوت کے شہر کے بزرگوں
اور شرفا کو بھیج دیا۔ خطوں9 میں ذیل کی خبر شہر”تھی،لـکھی میں اعلان کریں کہ ایک دن کا روزہ رکھا
جمعدناُسلوگجبجائے۔ نبوتتوگےجائیںہو کو
لوگوں کے منے عزتسا کی کرسی پر بٹھا دیں۔ لیکن10
اُس کے مقابل دو بدمعاشوں کو بٹھا دینا۔ اجتماع کے
دوران یہ منےکےسبآدمی نبوتسا پر الزام لگائیں، اِس’
شخص نے الله اور بادشاہ پر لعنت بھیجی !ہے ہم اِس
‘ہیں۔گواہکے پھر اُسے باہرسےشہر جالے سنگسارکر
“کریں۔

11 یزرعیل کے بزرگوں اور شرفا نے ایسا ہی کیا۔
اُنہوں12 روزےنے کے دن کا اعلان کیا۔ لوگجب
مقررہ دن جمع ہوئے تو نبوت کو لوگوں کے منے سا
عزت کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ 13 پھر دو بدمعاش آئے
اور اُس مقابلکے بیٹھ گئے۔ اجتماع دورانکے یہ آدمی
سب کے منے نبوتسا پر الزام لگانے لـگے، شخصاِس”
اللهنے اور بادشاہ لعنتپر بھیجی !ہے اِسہم گواہکے
نبوتتب“ہیں۔ کو شہر سے باہر لے جا کر سنگسار کر
دیا گیا۔ پھر14 شہر بزرگوںکے ایزبلنے اطلاعکو نبوت”دی، مر گیا ہے، اُسے سنگسار کیا گیا “ہے۔

15 یہ خبر ملتے ہی ایزبل نے اخی اب سے بات نبوتجائیں،”کی، یزرعیلی کے اُس باغ پر قبضہ کریں جو وہ
آپ کو بیچنے سے انکار کر رہا ابتھا۔ وہ آدمی زندہ نہیں
رہا بلـکہ مر گیا “ہے۔

16 یہ سن کر ًاباخی نبوتفورا کے انگور کے باغ پر
قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔

الیاس اباخی کو سزا سناتا ہے
17 تب رب الیاس تِشبی سے ہم کلام ہوا،

18 اسرائیل” کے بادشاہ اخی اب سے جو سامریہ میں

رہتا ہے ملنے جا۔ اِس وقت نبوتوہ کے انگور کے باغ
میں ہے، کیونکہ وہ اُس پر قبضہ کرنے کے لئے وہاں
پہنچا ہے۔ 19 اُسے بتا دینا، رب’ فرماتا ہے کہ تُو نے
ایک آدمی کو بلاوجہ قتل کر کے اُس کی ملـکیت پر
قبضہ کر لیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جہاں ُکتوں نے
نبوت کا خون چاٹا ہے وہاں وہ تیرا خون بھی چاٹیں
“۔‘گے

الیاسجب20 اباخی پاسکے پہنچا تو بادشاہ میرے”بولا، دشمن، کیا آپ نے مجھے ڈھونڈ نکالا “ہے؟
الیاس نے جواب دیا، جی،” مَیں نے آپ کو ڈھونڈ
نکالا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بدی کے ہاتھ
میں بیچ کر ایسا کام کیا ہے جو رب کو ناپسند ہے۔
اب21 ربسنیں کا فرمان، مَیں’ تجھے مصیبتیوں میں
ڈال دوں گا کہ تیرا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔ مَیں
اسرائیل میں تیرےسے خاندان کے ہر مرد کو مٹا دوں
گا، خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ۔ 22 تُو نے مجھے بڑا طیش
دلایا اور اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا اِسہے۔ لئے
تیرےمیرا گھرانے ساتھکے سلوکوہی ہو گا مَیںجو
نے ُبعام یر بن نباط اور بعشا بن اخیاہ کے ساتھ کیا ‘ہے۔
ایزبل23 پر بھی رب کی سزا آئے گی۔ رب فرماتا ُکتے’ہے، یزرعیل کی فصیل کے پاس ایزبل کو کھا جائیں
گے۔ اباخی24 خاندانکے میں سے جو شہر میں مریں
گا اُنہیں ُکتے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان میں
مریں گے چٹپرندےاُنہیں کر جائیں “۔‘گے

اور25 حقیقتیہ اباخیکہہے شخصخرابجیسا
کوئی نہیں تھا۔ کیونکہ ایزبل کے اُکسانے پر اُس نے
اپنے آپ کو بدی کے ہاتھ میں بیچ کر ایسا کام کیا جو
رب کو ناپسند تھا۔ سب26 سے باتگھنونی یہ تھی کہ
وہ بُتوں کے پیچھے لگا رہا، بالکل اُن یوں امور کی طرح
ربجنہیں اسرائیلنے نکالسے دیا تھا۔

جب27 اخی اب الیاسنے کی یہ باتیں سنیں تو اُس
نے کپڑےاپنے پھاڑ ٹاٹکر اوڑھ لیا۔ روزہ رکھ کر وہ
غمگین حالت میں پھرتا رہا۔ ٹاٹ اُس نے سوتے وقت
بھی نہ الیاسدوبارہربتب28اُتارا۔ تِشبی کلامہمسے
ہوا، کیا”29 تُو غورنے کیا اباخیکہہے نے آپاپنے
میرےکو منے سا پستکتنا کر دیا ہے؟ چونکہ اُس نے
اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے اِس لئے مَیں اُس کے جیتے
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جی اُس خاندانکے کو مصیبتمذکورہ میں نہیں ڈالوں
گا بلـکہ اُسجبوقتاُس کا تختبیٹا پر بیٹھے “گا۔

22
جھوٹے نبیوں اور میکایاہ کا مقابلہ

1 تین سال تک شام اور اسرائیل کے درمیان صلح
رہی۔ تیسرے2 سال یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط اسرائیل
کے بادشاہ اخی اب سے ملنے گیا۔ 3 اُس وقت اسرائیل
کے بادشاہ نے اپنے افسروں سے بات کی، دیکھیں،”
رامات ِجلعاد ہمارا ہی شہر ہے۔ تو پھر ہم کیوں کچھ
نہیں کر رہے؟ ہمیں اُسے شام کے بادشاہ کے قبضے سے
ہئے۔چھڑوانا “چا اُس4 یہوسفطنے سوالسے کیا”کیا،
آپ میرے ساتھ رامات ِجلعاد جائیں گے تاکہ اُس پر
قبضہ یہوسفط“کریں؟ ہمضرور۔جی”دیا،جوابنے
تو بھائی میریہیں۔ قوم کو اپنی قوم میرےاور گھوڑوں
کو گھوڑےاپنے !سمجھیں لیکن5 مہربانی کر کے پہلے
رب مرضیکی معلوم کر “لیں۔

6 اسرائیل کے بادشاہ ًنے تقریبا 400 نبیوں کو بُلا
کر اُن سے پوچھا، کیا” راماتمَیں ِجلعاد پر حملہ کروں یا
ارادےاِس سے باز نبیوں“رہوں؟ جوابنے جی”دیا،
کریں، کیونکہ رب اُسے بادشاہ کے حوالے کر دے
“گا۔

لیکن7 یہوسفط مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے پوچھا، کیا”
یہاں رب کا کوئی نبی نہیں جس سے ہم یافت در کر
“سکیں؟ اسرائیل8 کا بادشاہ بولا، ایکہاں،” تو ہے
جس کے یعے ذر ہم رب کی مرضی معلوم کر سکتے
ہیں۔ لیکن مَیں اُس سے نفرت کرتا ہوں، کیونکہ وہ
میرے بارے میں کبھی بھی اچھی پیش گوئی نہیں
کرتا۔ وہ ہمیشہ پیشبُری گوئیاں سناتا ہے۔ اُس کا نام
بنمیکایاہ اِملہ یہوسفط“ہے۔ اعتراضنے بادشاہ”کیا،
باتایسی نہ “!کہے اسرائیلتب9 کے بادشاہ کسینے
ملازم کو بُلا کر حکم دیا، میکایاہ” بن اِملہ کو ً فورا
پاسہمارے پہنچا “!دینا

اباخی10 اور یہوسفط اپنے لباسشاہی پہنے ہوئے
سامریہ دروازےکے قریبکے اپنے تختاپنے پر بیٹھے
تھے۔ یہ ایسی کھلی جگہ تھی جہاں اناج گاہا جاتا تھا۔
وہاںنبی400تمام اُن منےکے پیشگوئیاںپیشاپنیسا
کر رہے تھے۔ ایک11 نبی بنام ِصدقیاہ بن کنعانہ نے

اپنے لئے لوہے سینگکے بنا کر اعلان کیا، رب” فرماتا
سےسینگوںاِنکہہے تُو فوجیوںکےشام مارمارکو کر
ہلاک “گا۔دےکر دوسرے12 نبی بھی اِس قسم کی
گوئیاںپیش کر رامات”تھے،رہے ِجلعاد پر حملہ کریں،
آپکیونکہ کامیابضرور ہو جائیں ربگے۔ شہر کو
آپ کے حوالے “گا۔دےکر

جس13 ملازم کو میکایاہ کو بُلانے کے لئے بھیجا
گیا تھا اُس نے راستے میں اُسے سمجھایا، دیکھیں،” باقی
تمام نبی مل کر کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو کامیابی
حاصل ہو گی۔ آپ بھی ایسی ہی باتیں کریں، آپ
بھی فتح کی پیش گوئی “!کریں 14 لیکن میکایاہ نے
اعتراض کیا، رب” حیاتکی کی قَسم، مَیں بادشاہ کو
صرف وہی کچھ بتاؤں گا مجھےربجو فرمائے “گا۔

15 جب میکایاہ اخی اب کے منے سا کھڑا ہوا تو
بادشاہ نے میکایاہ،”پوچھا، کیا راماتہم ِجلعاد پر حملہ
کریں یا مَیں اِس ارادے سے باز “رہوں؟ میکایاہ نے
جواب دیا، اُس” پر حملہ کریں، کیونکہ رب شہر کو
آپ کے حوالے کر کے آپ کو کامیابی بخشے “گا۔
ناراضبادشاہ16 مجھے”ہوا، آپدفعہکتنی کو سمجھانا
پڑے گا کہ آپ قَسم کھا کر مجھے رب کے نام میں
صرف وہ کچھ سنائیں حقیقتجو “ہے۔

17 تب میکایاہ نے جواب میں کہا، مجھے” تمام
اسرائیل گلہ بان محرومسے یوں بھیڑبکر پہاڑوںطرحکی پر
بکھرا ہوا نظر آیا۔ ربپھر مجھ ہمسے کلام ہوا، اِن’ کا
مالـککوئی نہیں ہے۔ ایکہر سلامتی سے اپنے گھر
واپس چلا “۔‘جائے

اسرائیل18 بادشاہکے یہوسفطنے لو،”کہا،سے کیا
مَیں آپنے کو نہیں بتایا تھا کہ شخصیہ میرےہمیشہ
بارے میں پیشبُری گوئیاں کرتا “ہے؟

لیکن19 میکایاہ نے اپنی بات جاری رکھی، رب”
کا فرمان !سنیں مَیں ربنے کو اُس تختکے پر بیٹھے
دیکھا۔ آسمان پوریکی فوج اُس دائیںکے اور بائیں ہاتھ
کھڑی تھی۔ رب20 نے پوچھا، کون’ اخی اب کو
رامات ِجلعاد پر حملہ کرنے پر اُکسائے گا تاکہ وہ وہاں
جا کر مر ایک‘جائے؟ یہنے مشورہ دوسرےدیا، نے
وہ۔ 21 آخرکار ایک روح رب کے منے سا کھڑی ہوئی
اور کہنے لـگی، مَیں’ اُسے اُکساؤں ‘گی۔ رب22 نے
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سوال کیا، روح‘طرح؟کس’ جوابنے دیا، نکلمَیں’
کر اُس کے تمام نبیوں پر یوں قابو پاؤں گی کہ جھوٹوہ
ہی بولیں رب‘گے۔ نے فرمایا، تُو’ کامیاب ہو گی۔ جا
اور یوں ہی ‘!کر اے23 بادشاہ، رب نے آپ پر آفت
لانے کا فیصلہ کر لیا اِسہے، لئے اُس روحجھوٹینے
آپکو کے اِن تمام نبیوں کے منہ میں ڈال دیا “ہے۔

تب24 ِصدقیاہ بن کنعانہ نے آگے بڑھ کر میکایاہ
کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولا، رب” کا کسروح طرح
مجھ سے نکل گیا تاکہ تجھ باتسے “کرے؟ 25 میکایاہ
جوابنے دیا، آپدنجس” کبھی کمرےاِس میں،
اُسکبھی کھسکمیں کر کریںکوششکیچھپنے گے
اُس آپدن کو پتا چلے “گا۔

اباخیتب26 بادشاہ نے حکم میکایاہ”دیا، کو شہر
پر مقرر افسر امون میرےاور بیٹے یوآس پاسکے واپس
بھیج !دو اُنہیں27 بتا دینا، اِس’ آدمی کو جیل میں ڈال
واپسسلامتصحیحمیرےکر تکآنے کم سے روٹیکم
اور پانی دیا “۔‘کریں 28 میکایاہ بولا، اگر” آپ صحیح
سلامت واپس آئیں تو مطلب ہو گا کہ رب نے میری
باتمعرفت نہیں “کی۔ پھر وہ کھڑےساتھ لوگوں سے
مخاطب ہوا، لوگتمام” دھیان “!دیں

راماتاباخی قریبکے مر جاتا ہے
اِس29 بعدکے اسرائیل کا بادشاہ اباخی اور یہوداہ

کا بادشاہ یہوسفط مل کر رامات ِجلعاد پر حملہ کرنے
کے لئے روانہ ہوئے۔ جنگ30 سے پہلے اخی اب نے
یہوسفط سے کہا، مَیں” بھیساپنا بدل کر جنگمیداِن
میں جاؤں گا۔ لیکن آپ اپنا شاہی لباس نہ “اُتاریں۔
اسرائیلچنانچہ کا بادشاہ بدلبھیساپنا کر جنگمیداِن
میں آیا۔ 31 شام کے بادشاہ نے رتھوں پر مقرر اپنے 32
افسروں کو حکم دیا تھا، صرف” اور صرف بادشاہ پر
حملہ کریں۔ کسی اَور سے مت لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو
یا “بڑا۔

لڑائیجب32 چھڑ گئی تو رتھوں افسرکے یہوسفط پر
ٹوٹ پڑے، کیونکہ اُنہوں نے کہا، یقیناً” یہی اسرائیل
کا بادشاہ “!ہے لیکن جب یہوسفط مدد کے لئے چلّا
دشمنوںتو33اُٹھا معلومکو ہوا یہکہ اباخی بادشاہ نہیں
ہے، اور وہ اُس تعاقبکا کرنے سے باز آئے۔ لیکن34
نشانہخاصنےکسی باندھے بغیر اپنا تیر چلایا تو وہ اخی

اب کو ایسی جگہ جا لگا جہاں زرہ بکتر کا جوڑ تھا۔
بادشاہ نے اپنے رتھ بان کو حکم دیا، رتھ” کو موڑ کر
مجھے جنگمیداِن سے باہر لے !جاؤ لـگچوٹمجھے
گئی “ہے۔ لیکن35 چونکہ اُس پورے دن شدید قسم
جاریلڑائیکی اِسرہی، لئے بادشاہ اپنے رتھ ٹیکمیں
لگا کر دشمن کے مقابل کھڑا رہا۔ خون زخم سے رتھ
کے فرش پر ٹپکتا رہا، اور شام کے وقت اخی اب مر
گیا۔ جب36 سورج غروب ہونے لگا تو اسرائیلی فوج
میں بلند آواز سے اعلان کیا گیا، ایکہر” اپنے شہر اور
اپنے علاقے واپسمیں چلا “!جائے

37 بادشاہ موتکی بعدکے اُس لاشکی کو سامریہ
لا کر دفنایا گیا۔ 38 شاہی رتھ کو سامریہ کے ایک
تالاب کے پاس لایا گیا جہاں کسبیوں کی نہانے کی
جگہ تھی۔ وہاں اُسے یا دھو گیا۔ ُکتے بھی آ کر خون کو
چاٹنے لـگے۔ ربیوں کا فرمان پورا ہوا۔

باقی39 جو کچھ اباخی حکومتکی دورانکے ہوا
وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔
اُس میں بادشاہ کا تعمیر دانتہاتھیکردہ محلکا اور وہ
شہر بیان کئے گئے ہیں جن کی قلعہ بندی اُس نے کی۔
جب40 وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُس کا
بیٹا یاہ تختاخز نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط
41 آسا کا بیٹا یہوسفط اسرائیل کے بادشاہ اخی اب

حکومتکی کے چوتھے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔
42 اُس وقت اُس کی عمر 35 سال تھی۔ اُس کا دار
الحکومت یروشلم رہا، اور اُس کی حکومت کا دورانیہ
25 سال تھا۔ ماں کا نام عزوبہ بنت ِسلحی تھا۔ 43 وہ
ہر کام میں اپنے باپ آسا کے نمونے پر چلتا اور وہ کچھ
کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ لیکن اُس نے بھی اونچے
مقاموں کے مندروں کو ختم نہ کیا۔ ایسی جگہوں پر
جانوروں کو قربان کرنے اور بخور جلانے کا انتظام
جاری رہا۔ 44 یہوسفط اور اسرائیل کے بادشاہ کے
درمیان صلح قائم رہی۔

باقی45 جو یہوسفطکچھ حکومتکی دورانکے ہوا
وہ شاہاِن’ یہوداہ کی اُسہے۔درجمیںکتابکی‘تاریخ
بیانمیںاُسسبجنگیںاورکامیابیاںکی ہیں۔گئیکی
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عورتیںاورمردفروشجسمجو46 آسا میںزمانےکے بچ
یہوسفطاُنہیںتھےگئے میںملـکنے اُس47دیا۔مٹاسے
وقت ملـِک ادوم کا بادشاہ نہ تھا بلـکہ یہوداہ کا ایک
افسر اُس پر حکمرانی کرتا تھا۔

یہوسفط48 نے بحری جہازوں کا بیڑا بنوایا تاکہ وہ
تجارت کر کے اوفیر سے سونا لائیں۔ لیکن وہ کبھی
استعمال نہ ہوئے بلـکہ اپنی ہی بندرگاہ عصیون جابر میں
تباہ ہو گئے۔ 49 تباہ ہونے سے پہلے اسرائیل کے بادشاہ
یاہ اخز بن اباخی یہوسفطنے درخواستسے کی تھی
اسرائیلکہ کے لوگکچھ جہازوں پر ساتھ چلیں۔ لیکن
یہوسفط نے انکار کیا تھا۔

یہوسفطجب50 مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو
اُسے یروشلم میںحصےکے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے
خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یہورام تخت
نشین ہوا۔

اسرائیل کا بادشاہ یاہ اخز
اباخی51 کا بیٹا یاہ اخز یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط

حکومتکی سالویں17کے میں اسرائیل کا بادشاہ
بنا۔ وہ اسرائیلتکسالدو پر رہا۔حکمران اُسسامریہ
کا الحکومتدار تھا۔ 52 کچھجو اُس نے کیا ربوہ کو
ناپسند تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ اور ُبعام یر بن نباط
کے نمونے پر چلتا رہا، اُسی ُبعام یر کے نمونے پر جس
نے اسرائیل کو گناہ کرنے پر اُکسایا تھا۔ 53 اپنے باپ
کی طرح بعل دیوتا کی خدمت اور پوجا کرنے سے اُس
نے اسرائیلرب، کے خدا طیشکو دلایا۔



سلاطِین-۲ 1:1 392 سلاطِین-۲ 1:17

سلاطِین-۲
یاہ اخز کے لئے الیاس کا پیغام

اباخی1 موتکی کے موآببعد ملـککا باغی ہو
کر اسرائیل کے تابع نہ رہا۔

بالاخانےکےمحلشاہیکےسامریہ2 ایککی دیوار
میں جنگلا لگا تھا۔ ایک دن یاہ اخز بادشاہ جنگلے کے
لـگساتھ گیا تو ٹوٹوہ گیا اور بادشاہ زمین پر گر بہتکر
زخمی ہوا۔ اُس قاصدوںنے کو فلستی شہر عقرون بھیج
جا”کہا،کر کریںپتاسےزبوببعلدیوتاکےعقرونکر
بحالصحتمیریکہ ہو گیجائے “نہیں۔کہ ربتب3
کے فرشتے نے الیاس تِشبی کو حکم دیا، اُٹھ،” سامریہ
بادشاہکے قاصدوںکے جا۔ملنےسے اُن پوچھ،سے آپ’
یافت در کرنے کے لئے عقرون کے دیوتا زبوببعل کے
کیوںپاس جا ہیں؟رہے اسرائیلکیا میں کوئی نہیںخدا
ہے؟ ربچنانچہ4 فرماتا یاہ،اےکہہے بسترجساخز
پر تُو پڑا ہے اُس سے تُو کبھی نہیں اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر
جائے “۔‘گا
الیاس جا کر قاصدوں سے ملا۔ 5 اُس کا پیغام سن

کر قاصد بادشاہ کے پاس واپس گئے۔ اُس نے اُنہوں6“آئے؟کیوںواپسجلدیاِتنیآپ”پوچھا، جوابنے
دیا، ایک” آدمی ہم سے ملنے جسآیا نے آپہمیں کے
پاس واپس بھیج کر آپ کو یہ خبر پہنچانے کو کہا،
رب’ فرماتا ہے کہ تُو اپنے بارے میں یافت در کرنے
کے لئے اپنے بندوں کو عقرون کے دیوتا زبوببعل کے
بھیجکیوںپاس رہا اسرائیلکیاہے؟ میں کوئی نہیںخدا
ہے؟ چونکہ تُو نے یہ کیا ہے اِس لئے جس بستر پر تُو پڑا
ہے اُس سے تُو کبھی نہیں اُٹھنے کا۔ تُو ً یقینا مر جائے
“۔‘گا

7 یاہ اخز نے پوچھا، قسمکسیہ” کا آدمی جستھا
آپنے سے مل آپکر کو یہ بات “بتائی؟ اُنہوں8 نے
جواب دیا، اُس” کے لمبے بال تھے، اور کمر چمڑےمیں
کی پیٹی بندھی ہوئی “تھی۔ بادشاہ بول یہ”اُٹھا، الیاستو
تِشبی “!تھا

آسمان آگسے

9 ً فورا اُس نے ایک افسر کو 50 فوجیوں سمیت
الیاس کے پاس بھیج دیا۔ جب فوجی الیاس کے پاس
پہنچے تو پہاڑیایکوہ کی چوٹی پر بیٹھا تھا۔ افسر اے”بولا، مردِ خدا، بادشاہ کہتے ہیں کہ نیچے اُتر “!آئیں
الیاس10 نے جواب دیا، اگر” مَیں مردِ خدا ہوں تو
آسمان آگسے نازل ہو آپکر آپاور کے 50 فوجیوں
کو بھسم کر “دے۔ ً فورا آسمان آگسے نازل ہوئی اور
افسر کو اُس کے لوگوں سمیت بھسم کر دیا۔ 11 بادشاہ
نے ایک اَور افسر کو الیاس کے پاس بھیج دیا۔ اُس
کے ساتھ بھی 50 فوجی تھے۔ اُس کے پاس پہنچ کر
افسر بولا، اے” مردِ خدا، بادشاہ کہتے ہیں ًکہ فورا اُتر
“آئیں۔ الیاس12 نے دوبارہ پکارا، اگر” مَیں مردِ خدا
ہوں تو آسمان آگسے نازل ہو کر آپ اور آپ کے 50
فوجیوں بھسمکو کر ً“دے۔ فورا آسمان سے الله آگکی
نازل ہوئی اور افسر کو اُس سمیتفوجیوں50کے بھسم
کر دیا۔

13 پھر بادشاہ نے تیسری بار ایک افسر کو 50
فوجیوں کے ساتھ الیاس کے پاس بھیج دیا۔ لیکن یہ
افسر الیاس کے پاس اوپر چڑھ آیا اور اُس کے منے سا
ٹیکگھٹنے التماسکر کرنے اے”لگا، مردِ میریخدا،
اور اپنے اِن 50 خادموں کی جانوں کی قدر کریں۔
14 دیکھیں، آگ نے آسمان سے نازل ہو کر پہلے دو
افسروں کو اُن بھسمسمیتآدمیوںکے کر دیا لیکنہے۔
براہِ ہمارےکرم ساتھ ایسا نہ کریں۔ میری جان کی قدر
“کریں۔

ربتب15 کے فرشتے الیاسنے سے اِس”کہا، سے
مت ڈرنا بلـکہ اِس کے ساتھ اُتر “!جا الیاسچنانچہ اُٹھا
افسراور ساتھکے اُتر کر بادشاہ اُس16گیا۔پاسکے نے
بادشاہ سے کہا، رب” فرماتا ہے، تُو’ نے اپنے قاصدوں
کو عقرون کے دیوتا زبوببعل یافتسے در کرنے کے
لئے کیوں بھیجا؟ کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے؟
چونکہ تُو نے یہ کیا ہے اِس لئے جس بستر پر تُو پڑا ہے
اُس سے تُو کبھی نہیں اُٹھنے کا۔ ًتُو یقینا مر جائے “۔‘گا

یاہ اخز موتکی
17 ہیویسا ہوا الیاسنےربجیسا معرفتکی فرمایا

تھا، یاہ اخز گیا۔مر اُسچونکہ کا بیٹا نہیں تھا اِس لئے اُس
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کا بھائی یہورام یہوداہ کے بادشاہ یورام بن یہوسفط کی
حکومت دوسرےکے سال تختمیں نشین ہوا۔ باقی18
جو کچھ یاہ اخز حکومتکی دورانکے ہوا اور جو کچھ
اُس نے کیا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں
بیان کیا گیا ہے۔

2
الیاس کو آسمان پر اُٹھا لیا جاتا ہے

1 پھر وہ دن آیا جب رب الیاسنے کو آندھی میں
آسمان پر اُٹھا لیا۔ اُس الیاسدن اور الیشع ِجلجال شہر سے
روانہ ہو کر سفر کر رہے تھے۔ 2 راستے الیاسمیں الیشع
سے کہنے لگا، یہیں” ٹھہر جائیں، ربکیونکہ نے مجھے
بیت ایل بھیجا “ہے۔ لیکن الیشع نے انکار کیا، رب”
اور آپ کی حیات کی قَسم، مَیں آپ کو نہیں چھوڑوں
چنانچہ“گا۔ دونوں چلتے چلتے بیت ایل پہنچ گئے۔ 3 نبیوں
کا جو وہاںگروہ رہتا تھا وہ شہر نکلسے کر اُن سے ملنے
آیا۔ الیشع مخاطبسے ہو کر اُنہوں نے پوچھا، کیا” آپ
کو معلوم ہے کہ آپربآج کے آقا آپکو پاسکے
سے اُٹھا لے جائے “گا؟ الیشع نے جواب دیا، جی،”
مجھے پتا ہے۔ “!خاموش 4 دوبارہ الیاس اپنے ساتھی
سے کہنے الیشع،”لگا، یہیں ٹھہر جائیں، نےربکیونکہ
مجھے یریحو بھیجا “ہے۔ الیشع جوابنے دیا، اوررب”
آپ کیحیاتکی قَسم، آپمَیں نہیںکو “گا۔چھوڑوں
دونوںچنانچہ چلتے چلتے نبیوں5گئے۔پہنچیریحو کا جو

گروہ وہاں رہتا تھا اُس بھینے الیشع پاسکے آ کر اُس
سے پوچھا، کیا” آپ کو معلوم ہے کہ آپربآج کے
آقا آپکو پاسکے سے اُٹھا لے جائے “گا؟ الیشع نے
جواب دیا، جی،” مجھے پتا “!خاموشہے۔

الیاس6 تیسری بار الیشع سے کہنے لگا، یہیں” ٹھہر
جائیں، کیونکہ رب نے مجھے یائے در یردن کے پاس
بھیجا “ہے۔ الیشع نے جواب دیا، رب” اور آپ کی
حیات کی قَسم، آپمَیں کو نہیں چھوڑوں “گا۔
چنانچہ دونوں آگے بڑھے۔ پچاس7 نبی بھی اُن کے

الیاسجبپڑے۔چلساتھ اور الیشع یائے یردندر کے
کنارے پر پہنچے تو دوسرے اُن سے کچھ کھڑےدُور

ہو گئے۔ الیاس8 نے اپنی چادر اُتار کر اُسے لپیٹ لیا
اور اُس کے ساتھ پانی پر مارا۔ پانی تقسیم ہوا، اور دونوں
زمینخشکآدمی پر چلتے ہوئے یا در میں سے گزر گئے۔
کنارےدوسرے9 پر پہنچ الیاسکر الیشعنے سے آپمیرے”کہا، پاسکے سے اُٹھا لئے جانے پہلےسے مجھے
بتائیں آپکہ کے لئے کیا “کروں؟ الیشع جوابنے دیا،
مجھے” آپ کی روح کا دُگنا حصہ میراث میں *“ملے۔
الیاس10 بولا، جو” درخواست آپ نے کی ہے اُسے
پورا کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ مجھے اُس وقت دیکھ
سکیں گے جب مجھے آپ کے پاس سے اُٹھا لیا جائے
گا مطلبتو ہو گا آپکہ پوریدرخواستکی ہو گئی
ہے، ورنہ “نہیں۔ آپسدونوں11 میں باتیں کرتے ہوئے
چل رہے تھے ایکاچانککہ آتشیں رتھ نظر آیا جسے
آتشیں گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ رتھ نے دونوں کو
الـگ کر دیا، اور الیاس کو آندھی میں آسمان پر اُٹھا لیا
گیا۔ یہ12 دیکھ کر الیشع چلّا میرےہائے”اُٹھا، باپ،
!باپمیرے اسرائیل کے رتھ اور اُس “!گھوڑےکے
الیاس الیشع کی نظروں سے اوجھل ہوا تو الیشع نے

غم مارےکے اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا۔ الیاس13 کی
چادر زمین پر گر گئی تھی۔ الیشع اُسے اُٹھا کر یائے در
یردن واپسپاسکے چلا۔ 14 چادر کو پانی پر مار کر وہ
الیاساوررب”بولا، کا پانی“ہے؟کہاںخدا تقسیم ہوا
اور وہ بیچ میں سے گزر گیا۔

یریحو15 تکابنبیآئےسے یا در کنارےمغربیکے
پر کھڑے تھے۔ جب اُنہوں نے الیشع کو اپنے پاس
آتے ہوئے دیکھا تو پکار اُٹھے، الیاس” کی روح الیشع
پر ٹھہری ہوئی “!ہے وہ اُس سے ملنے گئے اور اوندھے
منہ اُس کے منے جھکسا کر 16 بولے، ہمارے” 50
طاقت ور خدمتآدمی کے لئے ہیں۔حاضر اجازتاگر
ہو تو دیںبھیجاُنہیںہم تاکہگے آپوہ کے آقا تلاشکو
کریں۔ ہو سکتا ربہے روحکے نے اُسے اُٹھا کسیکر
پہاڑ یا وادی میں رکھ چھوڑا “ہو۔
الیشع نے منع کرنے کوششکی کی، نہیں،” اُنہیں

مت “بھیجنا۔ 17 لیکن اُنہوں نے یہاں تک اصرار کیا
کہ آخرکار وہ مان گیا اور کہا، چلو،” اُنہیں بھیج “دیں۔

* 2:9 روح کا دُگنا میراثحصہ میں :ملے الیشع پہلوٹھے کا مانگحصہ رہا ہے دوسرےجو وارثوں نسبتکی دُگنا ہوتا ہے۔



سلاطِین-۲ 2:18 394 سلاطِین-۲ 3:12

اُنہوں نے 50 آدمیوں کو بھیج دیا جو تین دن تک
الیاس کھوجکا لگاتے لیکنرہے۔ وہ کہیں نظر نہ آیا۔
ہمت18 ہار کر وہ یریحو واپس آئے جہاں الیشع ٹھہرا
ہوا تھا۔ اُس نے کہا، کیا” مَیں نے نہیں کہا تھا کہ “جائیں؟نہ

الیشع معجزےکے
19 ایک دن یریحو کے آدمی الیشع کے پاس آ کر

ہمارے”لـگے،کرنےشکایت دیکھخودآپآقا، سکتے
ہیں کہ اِس شہر میں اچھا گزارہ ہوتا ہے۔ لیکن پانی
خراب ہے، اور نتیجے بہتمیں دفعہ بچے ماں پیٹکے
میں ہی مر جاتے “ہیں۔

20 الیشع نے حکم دیا، ایک” غیراستعمال شدہ برتن
ڈالنمکمیں کر پاسمیرےاُسے برتنجب“آئیں۔لے
اُس پاسکے لایا گیا 21 تو وہ اُسے لے کر شہر سے نکلا
اُسوہاںگیا۔پاسکےچشمےاور نمکنے میںپانیکو
ڈال دیا اور ساتھساتھ رب”کہا، فرماتا مَیںکہہے نے
اِس پانی کو بحال کر دیا ابہے۔ سے یہ موتکبھی یا
بچوں کے ضائع ہونے باعثکا نہیں بنے “گا۔

اُسی22 لمحے پانی بحال ہو گیا۔ الیشع کے کہنے کے
مطابق یہ ٹھیکتکآج رہا ہے۔

23 یریحو سے الیشع بیت ایل واپسکو چلا جبگیا۔
وہ راستے پر چلتے ہوئے شہر سے گزر رہا تھا تو کچھ لڑکے
شہر نکلسے آئے اور اُس مذاقکا اُڑا کر چلّانے اوئے”لـگے، گنجے، اِدھر !آ اوئے گنجے، اِدھر “!آ الیشع24
مُڑ گیا اور اُن پر نظر ڈال ربکر کے نام میں اُن پر لعنت
بھیجی۔ تب دو ریچھنیاں جنگل سے نکل کر لڑکوں پر
ٹوٹ پڑیں اور کُل لڑکوں42 کو پھاڑ ڈالا۔

الیاس25 آگے نکلا اور چلتے چلتے کرمل پہاڑ پاسکے
آیا۔ وہاں واپسسے آ کر سامریہ پہنچ گیا۔

3
اسرائیل کا بادشاہ یورام

1 اخی اب کا بیٹا یورام یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط
کے ویں18 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس
کی حکومت کا دورانیہ 12 سال تھا اور اُس کا دار
الحکومت سامریہ رہا۔ 2 اُس کا چال چلن رب کو
ناپسند تھا، اگرچہ وہ اپنے ماں باپ کی نسبت کچھ بہتر

تھا۔ کیونکہ اُس نے بعل دیوتا کا وہ ستون دُور کر دیا
جو اُس باپکے نے بنوایا تھا۔ توبھی3 وہ ُبعام یر نباطبن
کے اُن گناہوں کے ساتھ لپٹا رہا جو کرنے پر ُبعام یر نے
اسرائیل کو اُکسایا تھا۔ وہ کبھی اُن سے دُور نہ ہوا۔

موآب جنگخلافکے
موآب4 کا بادشاہ میسع بھیڑیں رکھتا تھا، اور سالانہ

اُسے بھیڑ ایککے بچےلاکھ ایکاور لاکھ مینڈھے اُن
کی اُون سمیت اسرائیل کے بادشاہ کو خراج کے طور پر
ادا کرنے پڑتے تھے۔ لیکن5 جب فوتاباخی ہوا تو
موآب کا بادشاہ تابع نہ رہا۔

6 تب یورام بادشاہ نے سامریہ سے نکل کر تمام
اسرائیلیوں کی بھرتی کی۔ 7 ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ
کے بادشاہ یہوسفط کو اطلاع دی، موآب” کا بادشاہ
سرکش ہو گیا ہے۔ کیا میرےآپ ساتھ اُس سے لڑنے
جائیں یہوسفط“گے؟ جوابنے بھیجا، جی،” آپمَیں
ساتھکے جاؤں گا۔ ہم تو بھائی میریہیں۔ قوم کو اپنی
قوم اور میرے گھوڑوں کو اپنے گھوڑے سمجھیں۔
8 ہم کس راستے سے “جائیں؟ یورام نے جواب دیا،
ہم” ادوم یگستانکے ر سے ہو کر جائیں “گے۔

9 چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ یہوداہ کے بادشاہ کے
ساتھ مل کر روانہ ہوا۔ ملـِک ادوم کا بادشاہ بھی ساتھ
تھا۔ اپنے منصوبے کے مطابق اُنہوں نے یگستان ر کا
راستہ اختیار کیا۔ لیکن چونکہ وہ سیدھے نہیں بلـکہ
متبادل راستے سے ہو کر گئے اِس لئے سات دن کے
سفر کے بعد اُن پاسکے پانی نہ رہا، نہ اُن کے لئے، نہ
جانوروں کے لئے۔

10 اسرائیل کا بادشاہ بولا، ہائے،” رب ہمیں اِس
لئے یہاں بُلا لایا ہے کہ ہم تینوں بادشاہوں کو موآب
کے حوالے “کرے۔

11 لیکن یہوسفط نے سوال کیا، کیا” یہاں رب کا
کوئی نبی نہیں معرفتکیجسہے ربہم مرضیکی
جان “سکیں؟ اسرائیل کے بادشاہ کے کسی افسر نے
جواب دیا، ایک” تو ہے، الیشع بن سافط الیاسجو کا
قریبی شاگرد تھا، وہ اُس کے ہاتھوں پر پانی لنے ڈا کی
خدمت انجام دیا کرتا “تھا۔ یہوسفط12 بولا، رب” کا
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کلام اُس پاسکے “ہے۔ تینوں بادشاہ الیشع پاسکے
گئے۔

13 لیکن الیشع نے اسرائیل کے بادشاہ سے آپمیرا”کہا، ساتھکے کیا واسطہ؟ اگر باتکوئی ہو تو اپنے
باپماں نبیوںکے اسرائیل“جائیں۔پاسکے بادشاہکے
نے جواب دیا، نہیں،” ہم اِس لئے یہاں آئے ہیں کہ
رب ہی ہم تینوں کو یہاں بُلا لایا ہے تاکہ ہمیں موآب
کے حوالے “کرے۔ الیشع14 نے کہا، الافواجرب”
حیاتکی کی جسقَسم خدمتکی مَیں کرتا ہوں، اگر
یہوداہ کا بادشاہ یہاں موجود نہ ہوتا تو پھر مَیں آپ کا
لحاظ نہ کرتا بلـکہ آپ کی طرف دیکھتا بھی نہ۔ لیکن
مَیں یہوسفط کا خیال کرتا ہوں، 15 اِس لئے کسی کو
بُلائیں جو سرود بجا “سکے۔
سرودکوئی بجانے لگا ربتو ہاتھکا الیشع پر آ ٹھہرا،

اور16 اُس اعلاننے فرماتارب”کیا، وادیاِسکہہے
میں طرفہر گڑھوں کی کھدائی کرو۔ 17 گو تم نہ ہَوا
اور نہ بارش دیکھو گے توبھی وادی پانی سے بھر جائے
گی۔ پانی اِتنا ہو گا کہ تم، تمہارے یوڑ ر اور باقی تمام
جانور پی سکیں گے۔ لیکن18 یہ رب نزدیککے کچھ
نہیں ہے، وہ موآب کو بھی تمہارے حوالے دےکر
19گا۔ تم تمام قلعہ بند شہروںمرکزیاور فتحپر پاؤ تمگے۔
ملـک تمامکے اچھے درختوں کاٹکو کر تمام چشموں
کو بند کرو گے اور تمام اچھے کھیتوں کو پتھروں سے
خراب کرو “گے۔

اگلی20 ًصبح تقریبا اُس جبوقت غلہ کی پیشنذر
کی جاتی ملـِکہے ادوم طرفکی سیلابسے آیا، اور
نتیجے میں وادی کے تمام گڑھے پانی سے بھر گئے۔

موآب پر فتح
21 اِتنے میں تمام موآبیوں کو پتا چل گیا تھا کہ تینوں

بادشاہ ہم سے لڑنے آ رہے ہیں۔ چھوٹوں سے لے کر
بڑوں تک جو بھی اپنی تلوار چلا سکتا تھا اُسے بُلا کر
سرحد طرفکی بھیجا گیا۔ موآبیجبسویرےصبح22
لڑنے کے لئے تیار ہوئے تو آفتابطلوِع سرخکی روشنی
میں وادی کا پانی خون کی طرح سرخ نظر آیا۔ موآبی23
چلّانے لـگے، یہ” تو خون !ہے تینوں بادشاہوں نے

آپس میں لڑ دوسرےایککر کو مار دیا ہو گا۔ آؤ، ہم
اُن لُوٹکو “!لیں

لیکن24 جب وہ اسرائیلی لشکرگاہ کے قریب پہنچے
تو اسرائیلی اُن پر ٹوٹ پڑے اور اُنہیں مار کر بھگا دیا۔
پھر اُنہوں نے اُن ملـککے میں داخل ہو موآبکر کو
شکست دی۔ 25 چلتے چلتے اُنہوں نے تمام شہروں کو
برباد کیا۔ جب بھی وہ کسی اچھے کھیت گزرےسے
تو ہر سپاہی ایکنے پتھر اُس پر پھینک دیا۔ یوں تمام
پتھروںکھیت سے بھر اسرائیلیوںگئے۔ تمامنے چشموں
بھیکو بند کر دیا اور ہر درختاچھے کاٹکو ڈالا۔
آخر میں صرف قیرحراست قائم رہا۔ لیکن فلاخن

چلانے والے اُس کا محاصرہ کر کے اُس پر حملہ کرنے
لـگے۔ جب26 موآب کے بادشاہ نے جان لیا کہ مَیں
شکست کھا ہوںرہا تو اُس تلواروںنے 700لیسسے
آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور ادوم کے بادشاہ قریبکے
دشمن کا محاصرہ توڑ کر نکلنے کی کوشش کی، لیکن
بےفائدہ۔ 27 پھر اُس نے اپنے پہلوٹھے کو جسے اُس
بعدکے بادشاہ بننا تھا لے فصیلکر پر اپنے دیوتا کے لئے
قربان کر کے جلا دیا۔ تب اسرائیلیوں پر بڑا غضب نازل
اورہوا، وہ شہر گئے۔چلےواپسملـکاپنےکرچھوڑکو

4
الیشع اور بیوہ کا تیل

ایکدنایک1 بیوہ الیشع شوہرکاجسآئیپاسکے
جب زندہ تھا نبیوں کے گروہ میں شامل تھا۔ بیوہ چیختی
الیشعچلّاتی مخاطبسے آپ”ہوئی، ہیںجانتے کہ میرا
شوہر آپجو خدمتکی کرتا تھا الله خوفکا مانتا تھا۔
فوتوہجباب ہو گیا توہے اُس ایککا ساہوکار آ کر
دےدھمکی رہا ہے کہ قرضاگر ادا نہ کیا گیا تو مَیں
تیرے دو بیٹوں کو غلام بنا کر جاؤںلے “گا۔

2 الیشع نے پوچھا، مَیں” کس طرح آپ کی مدد
کروں؟ بتائیں، گھر آپمیں پاسکے کیا “ہے؟ بیوہ نے
جواب دیا، کچھ” صرفنہیں، زیتون کے تیل کا چھوٹا
سا “برتن۔ 3 الیشع بولا، جائیں،” اپنی تمام پڑوسنوں سے
خالی برتن مانگیں۔ لیکن دھیان رکھیں تھوڑےکہ برتن
نہ !ہوں 4 پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ گھر میں جا کر
دروازے پر کنڈی لگائیں۔ تیل کا اپنا برتن لے کر تمام
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برتنوںخالی میں تیل ُنڈیلتی ا ایکجبجائیں۔ بھر جائے
تو اُسے ایک طرف رکھ کر دوسرے کو بھرنا شروع
“کریں۔

5 بیوہ نے جا کر ایسا ہی کیا۔ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ
گھر میں گئی اور دروازے پر کنڈی لگائی۔ بیٹے اُسے
خالی برتن دیتے گئے اور ماں اُن میں تیل ُنڈیلتی ا گئی۔
6 برتنوں میں تیل لتے ڈ لتے ڈ سب لبالب بھر گئے۔ ماں
بولی، ایکمجھے” اَور دےبرتن “دو ایکتو لڑکے نے
جواب دیا، اَور” کوئی نہیں “ہے۔ تب تیل کا سلسلہ
رُک گیا۔

جب7 بیوہ نے مردِ خدا پاسکے جا کر اُسے اطلاع
دی تو الیشع نے کہا، اب” جا کر تیل کو بیچ دیں اور
قرضے پیسےکے ادا کریں۔ جو بچ آپاورآپاُسےجائے
بیٹےکے یاتاپنی پوریضرور لئےکےکرنے استعمال کر
سکتے “ہیں۔

الیشع شونیم میں لڑکے کو زندہ کر دیتا ہے
ایک8 دن الیشع شونیم گیا۔ وہاں ایک امیر عورت

زبردستینےجستھیرہتی اُسے اپنے گھر بٹھا کر کھانا
کھلایا۔ بعد کبھیجبمیں الیشع وہاں سے گزرتا تو وہ
کھانے کے لئے عورتاُس کے گھر ٹھہر جاتا۔ ایک9
عورتدن نے اپنے شوہر باتسے کی، مَیں” نے جان
لیا ہے کہ جو ہمارےآدمی ہاں آتا رہتا ہے وہ الله کا
مُقّدس پیغمبر ہے۔ کیوں10 نہ ہم اُس کے لئے چھت
پر چھوٹا سا کمرا بنا کر اُس میں چارپائی، میز، کرسی اور
شمع دان رکھیں۔ پھر جب بھی ہمارےوہ پاس آئے تو
وہ اُس میں ٹھہر سکتا “ہے۔

ایک11 جبدن الیشع آیا تو وہ کمرےاپنے میں جا
کر بستر پر لیٹ گیا۔ 12 اُس نے اپنے نوکر جیحازی سے
میزبانشونیمی”کہا، بُلاکو وہجب“لاؤ۔ آ اُسکر کے
منے سا کھڑی ہوئی 13 تو الیشع نے جیحازی سے اُسے”کہا، بتا دینا آپکہ ہمارےنے لئے تکلیفبہت اُٹھائی
آپہمابہے۔ کے لئے کیا کچھ کریں؟ کیا ہم بادشاہ یا
فوج کمانڈرکے باتسے کر “کریں؟سفارشکیآپکے
عورت جوابنے دیا، نہیں،” اِس کی ضرورت نہیں۔
مَیں اپنے ہی لوگوں درمیانکے رہتی “ہوں۔

14 بعد میں الیشع نے جیحازی سے بات کی، ہم”
اُس لئےکے کیا ایک”دیا،جوابنےجیحازی“کریں؟
بات تو ہے۔ اُس کا کوئی بیٹا نہیں، اور اُس کا شوہر
کافی بوڑھا “ہے۔ 15 الیشع بولا، اُسے” واپس “بُلاؤ۔
واپسعورت آ دروازےکر میں کھڑی ہو گئی۔ الیشع
نے اُس سے کہا، 16 اگلے” سال اِسی آپوقت کا اپنا
میںگودکیآپبیٹا اعتراضنےعورتشونیمی“گا۔ہو
کیا، نہیں” میرےنہیں، آقا۔ مردِ خدا ایسی باتیں کر کے
اپنی خادمہ کو جھوٹی متتسلی “دیں۔

لیکن17 ایسا کچھہوا۔ہی دیر عورتبعدکے پاؤںکا
بھاری ہو گیا، اور عین ایک سال کے بعد اُس کے ہاں
بیٹا پیدا کچھسبہوا۔ ویسا ہی ہوا جیسا الیشع نے کہا
تھا۔ 18 بچہ پروان چڑھا، ایکاور دن وہ گھر سے نکل
کھیتکر میں باپاپنے پاسکے گیا جو فصل کی کٹائی
کرنے والوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اچانک19 لڑکا
چیخنے لگا، ہائے” میرا سر، ہائے میرا “!سر باپ نے
کسی ملازم کو بتایا، لڑکے” کو اُٹھا کر ماں کے پاس
لے “جاؤ۔ 20 نوکر اُسے اُٹھا کر لے گیا، اور وہ اپنی ماں
کی گود میں بیٹھا رہا۔ لیکن دوپہر کو وہ مر گیا۔

ماں21 لاشکیلڑکے گئی۔چڑھپرچھتکرلےکو
مردِ خدا کمرےکے میں جا کر اُس نے اُسے اُس کے
بستر پر لٹا دیا۔ دروازےپھر کو بند کر کے وہ باہر نکلی
22 اور اپنے شوہر کو بُلوا کر کہا، ذرا” ایک نوکر اور
ایک پاسمیرےگدھی بھیج دیں۔ ًمجھے فورا مردِ خدا
کے پاس جانا ہے۔ مَیں جلد ہی واپس آ جاؤں “گی۔
23 شوہر نے حیران ہو کر پوچھا، آج” اُس کے پاس
کیوں جانا ہے؟ نہ تو نئے چاند کی عید ہے، سبتنہ کا
“دن۔ بیوی نے کہا، خیریتسب” “ہے۔ گدھی24
پر ین زِ کس کر اُس نے نوکر کو حکم دیا، گدھی” کو
تیز چلا تاکہ پہنچجلدیہم مَیںجبجائیں۔ کہوں گی
تب ہی رُکنا ہے، ورنہ “نہیں۔

25 چلتے چلتے وہ کرمل پہاڑ پاسکے پہنچ گئے جہاں
مردِ خدا الیشع تھا۔ اُسے دُور سے دیکھ کر الیشع
جیحازی سے کہنے دیکھو،”لگا، شونیم عورتکی آ رہی
!ہے بھاگ26 کر اُس پاسکے جاؤ اور پوچھو کہ کیا
آپآپ، کا اورشوہر ٹھیکبچہ جانےجیحازی“ہیں؟
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کر اُس کا حال پوچھا تو عورت جوابنے دیا، جی،”
ٹھیکسب “ہے۔ لیکن27 جوں ہی وہ پہاڑ پاسکے
پہنچ گئی تو الیشع کے منے سا گر کر اُس کے پاؤں سے
چمٹ گئی۔ یہ دیکھ کر جیحازی اُسے ہٹانے کے لئے
قریب آیا، لیکن مردِ خدا بولا، چھوڑ” !دو کوئی بات
مجھوجہنےربلیکنہے،رہیدےتکلیفبہتاِسے
سے چھپائے رکھی ہے۔ اُس نے مجھے اِس بارےکے
میں کچھ نہیں “بتایا۔

28 پھر شونیمی عورت بول اُٹھی، میرے” آقا، کیا مَیں
بیٹےسےآپنے تھی؟کیدرخواستکی کیا مَیں نہیںنے
کہا تھا غلطمجھےکہ اُمید نہ “دلائیں؟ الیشعتب29 نے
نوکر کو حکم دیا، جیحازی،” سفر کے لئے کمربستہ ہو
کر میری لاٹھی کو لے لو اور بھاگ کر شونیم پہنچو۔
اگر راستے میں کسی سے ملو تو اُسے تکسلام نہ کرنا،
اور اگر کوئی سلام کہے تو متجواباُسے جبدینا۔
وہاں پہنچو گے لاٹھیمیریتو لڑکے چہرےکے پر رکھ
“دینا۔ لیکن30 ماں اعتراضنے کیا، کیرب” آپاور
کی حیات کی قَسم، آپ کے بغیر مَیں گھر واپس نہیں
جاؤں “گی۔
چنانچہ الیشع بھی اُٹھا عورتاور پیچھےکے پیچھے چل

پڑا۔ بھاگبھاگجیحازی31 کر اُن سے پہلے پہنچ گیا
اور لاٹھی کو لڑکے چہرےکے پر رکھ دیا۔ لیکن کچھ
نہ ہوا۔ نہ کوئی آواز سنائی دی، نہ حرکتکوئی ہوئی۔
الیشعوہ واپسپاسکے آیا اور مُردہتکابھیلڑکا”بولا،
ہی “ہے۔

جب32 الیشع پہنچ گیا تو لڑکا اب تک مُردہ حالت
میں اُس کے بستر پر پڑا تھا۔ 33 وہ اکیلا ہی اندر گیا اور
دروازے کنڈیپر لگا پھر34لگا۔کرنےدعاسےربکر
وہ لڑکے لیٹپر گیا، یوں اُسکہ کا منہ بچے منہکے سے،
اُس کی آنکھیں بچے کی آنکھوں سے اور اُس کے ہاتھ
بچے کے ہاتھوں لـگسے گئے۔ اور جوں ہی وہ لڑکے
پر جھک گیا تو اُس کا جسم گرم ہونے لگا۔ 35 الیشع
کھڑا ہوا اور میںگھر اِدھر اُدھر پھرنے لگا۔ پھر ایکوہ
اَور مرتبہ لڑکے لیٹپر گیا۔ اِس دفعہ لڑکے ساتنے بار
چھینکیں مار کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔

36 الیشع نے جیحازی کو آواز دے کر کہا،
عورتشونیمی” بُلاکو “لاؤ۔ ہوئیداخلمیںکمرےوہ

تو الیشع بولا، آئیں،” اپنے بیٹے کو اُٹھا کر لے “جائیں۔
37 وہ آئی اور الیشع کے منے سا اوندھے جھکمنہ گئی،
پھر اپنے بیٹے کو اُٹھا کمرےکر سے باہر چلی گئی۔

الیشع یلے زہر سالن کو کھانے قابلکے بنا دیتا ہے
الیشع38 ِجلجال لوٹکو آیا۔ اُن کالملـکمیںدنوں

میںگرفتکی نبیوںجبدنایکتھا۔ کا اُسگروہ کے
منے سا بیٹھا تھا تو اُس نے اپنے نوکر کو حکم دیا، بڑی”
دیگ لے کر نبیوں کے لئے کچھ پکا “لو۔

ایک39 آدمی باہر نکل کر کھلے میدان میں کدو
ڈھونڈنے گیا۔ کہیں ایک بیل نظر آئی جس پر کدو
جیسی سبزیکوئی لـگی تھی۔ اِن کدوؤں سے اپنی چادر
بھر کر وہ واپس آیا اور اُنہیں کاٹ کاٹ کر دیگ میں
ڈال دیا، کسیحالانکہ بھیکو معلوم نہیں تھا کہ کیا چیز
ہے۔

40 سالن پک کر نبیوں میں تقسیم ہوا۔ لیکن اُسے
چکھتے ہی وہ چیخنے لـگے، مردِ” خدا، سالن میں زہر
!ہے اِسے کھا کر بندہ مر جائے “گا۔ وہ اُسے بالکل نہ
کھا سکے۔ 41 الیشع نے حکم دیا، مجھے” کچھ میدہ لا
کر “دیں۔ پھر اُسے دیگ میں ڈال کر بولا، اب” اِسے
لوگوں کو کھلا “دیں۔ اب کھانا کھانے کے قابل تھا
اور اُنہیں نقصان نہ پہنچا سکا۔

آدمیوں100 کے لئے کھانا
ایک42 اَور موقع پر کسی آدمی بعلنے سلیسہ سے آ

کر مردِ خدا فصلنئیکو َجوکے روٹیاں20کی اور کچھ
اناج دے دیا۔ الیشع نے جیحازی کو حکم دیا، اِسے”
لوگوں کو کھلا “دو۔

حیرانجیحازی43 ہو کر یہ”بولا، ممکنکیسے ہے؟
یہ تو 100 آدمیوں کے لئے کافی نہیں لیکن“ہے۔ الیشع
نے اصرار کیا، اِسے” لوگوں میں تقسیم کر دو، کیونکہ
رب فرماتا ہے کہ وہ جی بھر کر کھائیں گے بلـکہ کچھ بچ
بھی جائے “گا۔

44 اور ایسا ہی ہوا۔ جب نوکر نے آدمیوں میں کھانا
تقسیم کیا تو اُنہوں نے جی بھر کر کھایا، بلـکہ کچھ کھانا
بچ بھی گیا۔ ویسا ہی ہوا ربجیسا نے فرمایا تھا۔

5
نعمان کی شفا
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اُس1 وقت شام کی فوج کا کمانڈر نعمان تھا۔ بادشاہ
اُس کی بہت قدر کرتا تھا، اور دوسرے بھی اُس
کی خاص عزت کرتے تھے، کیونکہ رب نے اُس
کی معرفت شام کے دشمنوں پر فتح بخشی تھی۔ لیکن
زبردست فوجی ہونے کے باوجود وہ سنگین ِجلدی
بیماری نعمان2تھا۔مریضکا اسرائیلیایکمیںگھرکے
لڑکی رہتی تھی۔ وقتکسی جب شام کے فوجیوں نے
اسرائیل پر چھاپہ مارا تھا تو وہ اُسے گرفتار کر کے یہاں
لے آئے ابتھے۔ لڑکی نعمان بیویکی کرتیخدمتکی
تھی۔ ایک3 دن اُس نے اپنی مالـکن سے بات کاش”کی، میرا آقا اُس نبی سے ملنے جاتا جو سامریہ میں رہتا
ہے۔ وہ اُسے ضرور شفا “دیتا۔

4 یہ سن کر نعمان نے بادشاہ کے پاس جا کر لڑکی
کی بات دہرائی۔ 5 بادشاہ بولا، ضرور” جائیں اور اُس
نبی سے ملیں۔ آپمَیں کے ہاتھ اسرائیل کے بادشاہ کو
سفارشی بھیجخط دوں “گا۔ چنانچہ نعمان روانہ ہوا۔
اُس ًپاسکے 340تقریبا 68چاندی،گرامکلو گرامکلو
سونا 10اور تھے۔سوٹقیمتی ساتھوہخطجو6 لے کر
گیا اُس میں لـکھا آپآدمیجو”تھا، خطیہکو پہنچا رہا
وہہے میرا نعمانخادم مَیںہے۔ آپاُسےنے پاسکے
بھیجا ہے تاکہ آپ اُسے اُس کی ِجلدی بیماری سے شفا
“دیں۔

7 خط پڑھ کر یورام نے رنجش کے مارے اپنے
پھاڑےکپڑے اور پکارا، اِس” آدمی مریضنے کو
میرے پاس بھیج دیا ہے تاکہ مَیں اُسے شفا !دوں کیا
مَیں الله ہوں کہ کسی کو جان سے ماروں یا اُسے زندہ
کروں؟ اب غور کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح
میرے ساتھ جھگڑنے کا موقع ڈھونڈ رہا “ہے۔

الیشعجب8 ملیخبرکو بادشاہکہ اپنےکرگھبرانے
کپڑے پھاڑ لئے ہیں تو اُس نے یورام کو پیغام آپ”بھیجا، نے کپڑےاپنے کیوں پھاڑ لئے؟ آدمی میرےکو
پاس بھیج دیں تو وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں نبی
“ہے۔

9 تب نعمان اپنے رتھ پر سوار الیشع کے گھر کے
دروازے پر پہنچ گیا۔ 10 الیشع خود نہ نکلا بلـکہ کسی
کو باہر بھیج کر اطلاع دی، جا” ساتکر بار یائے در

یردن میں نہا لیں۔ پھر آپ کے جسم کو شفا ملے گی اور
صافپاکآپ ہو جائیں “گے۔

یہ11 سن نعمانکر کو غصہ آیا اور وہ یہ کہہ کر چلا
گیا، مَیں” نے سوچا کہ وہ کم از کم باہر آ کر مجھ سے
ملے گا۔ ہونا یہ ہئے چا تھا کہ میرےوہ منے کھڑےسا
ہو ربکر اپنے خدا کا نام پکارتا اور اپنا ہاتھ بیمار جگہ
کے اوپر ہلا ہلا کر مجھے شفا دیتا۔ 12 کیا دمشق یاکے در ابانہ اور فرفر تمام اسرائیلی یاؤں در سے بہتر نہیں ہیں؟
اگر نہانے ضرورتکی توہے مَیں کیوں نہ اُن میں نہا کر
صافپاک ہو “جاؤں؟
یوں بڑبڑاتے ہوئے وہ بڑے غصے میں چلا گیا۔

13 لیکن اُس کے ملازموں نے اُسے سمجھانے کی
کوشش کی۔ ہمارے” آقا، اگر نبی آپ سے کسی
کاممشکل کا تقاضا کرتا تو آپکیا وہ کرنے لئےکے تیار
نہ ابہوتے؟ اُسجبکہ یہصرفنے کہا نہاکہہے کر
صافپاک ہو جائیں آپتو کو یہ ضرور کرنا ہئے۔ “چا
14 آخرکار نعمان مان گیا اور یردن کی وادی میں اُتر گیا۔
یا در پر پہنچ کر اُس ساتنے بار اُس میں ڈُبکی لگائی اور
واقعی اُس کا جسم لڑکے کے جسم صحتجیسا مند اور
صافپاک ہو گیا۔

تب15 نعمان اپنے تمام ملازموں کے ساتھ مردِ خدا
واپسپاسکے گیا۔ اُس کے منے کھڑےسا ہو کر اُس
نے کہا، اب” مَیں جان گیا ہوں کہ اسرائیل کے خدا
کے پوریسوا دنیا میں نہیںخدا ہے۔ ذرا اپنے خادم سے
تحفہ قبول “کریں۔ لیکن16 الیشع نے انکار کیا، رب”
حیاتکی کی خدمتکیجسقَسم مَیں کرتا ہوں، مَیں
کچھ نہیں لوں نعمان“گا۔ اصرار کرتا رہا، توبھی وہ کچھ
لینے کے لئے تیار نہ ہوا۔

گیا۔ماننعمانآخرکار17 اُس ٹھیک”کہا،نے ہے،
لیکن مجھے ذرا ایک کام کرنے کی اجازت دیں۔ مَیں
یہاں سے اِتنی مٹی اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں جتنی
دو خچر اُٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ آئندہ مَیں اُس
پر رب کو بھسم ہونے والی اور ذبح کی قربانیاں چڑھانا
چاہتا ہوں۔ اب سے مَیں کسی اَور معبود کو قربانیاں
پیش نہیں کروں گا۔ لیکن18 رب ایکمجھے بات کے
لئے معاف جبکرے۔ میرا بادشاہ پوجا کرنے کے لئے
رِمّون کے مندر میں جاتا ہے میرےتو بازو کا سہارا لیتا
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ہے۔ یوں مجھے بھی اُس کے ساتھ جھک جانا پڑتا ہے
جب وہ بُت کے منے سا اوندھے منہ جھک جاتا ہے۔
میریرب معافحرکتیہ کر “دے۔

الیشع19 جوابنے دیا، سلامتی” سے “جائیں۔
جیحازی کا لالچ
نعمان روانہ ہوا 20 تو کچھ دیر کے بعد الیشع کا

نوکر جیحازی سوچنے لگا، میرے” آقا نے شام کے اِس
بندے نعمان پر حد سے یادہ ز نرم دلی کا اظہار کیا ہے۔
ہئے چا تو تھا کہ وہ اُس کے تحفے قبول کر لیتا۔ رب کی
حیات کی قَسم، مَیں اُس کے پیچھے دوڑ کر کچھ نہ کچھ
اُس سے لوںلے “گا۔

21 چنانچہ جیحازی نعمان کے پیچھے بھاگا۔ جب
نعمان نے اُسے دیکھا تو وہ رتھ سے اُتر جیحازیکر سے
ملنے گیا اور پوچھا، خیریتسبکیا” “ہے؟ جیحازی22
جوابنے دیا، خیریتسبجی،” میرےہے۔ آقا نے
آپمجھے کو اطلاع دینے بھیجا ہے کہ ابھی ابھی نبیوں
کے گروہ کے دو جوان افرائیم کے پہاڑی علاقے سے
پاسمیرے آئے ہیں۔ مہربانی کر 34اُنہیںکے کلو گرام
چاندی اور دو قیمتی دےسوٹ “دیں۔ نعمان23 ضرور،”بولا، بلـکہ 68 کلو چاندیگرام لے “لیں۔ باتاِس
پر وہ بضد اُسرہا۔ 68نے یوںچاندیگرامکلو بور میں
لپیٹ لی، چنسوٹدو لئے کچھسباور اپنے نوکروںدو
دےکو دیا تاکہ وہ جیحازیسامان کے آگے آگے چلیں۔لے

اُسوہجب24 پہاڑ الیشعجہاںپہنچےمیںدامنکے
رہتا تھا تو جیحازی نے سامان نوکروں سے لے کر اپنے
گھر میں رکھ چھوڑا، پھر دونوں کو رُخصت کر دیا۔
25 پھر وہ جا کر الیشع کے منے سا کھڑا ہو گیا۔ الیشع
جیحازی،”پوچھا،نے آئےسےکہاںتم اُس“ہو؟ نے
جواب دیا، مَیں” کہیں نہیں گیا “تھا۔

26 لیکن الیشع نے اعتراض کیا، کیا” میری روح
تمہارے ساتھ نہیں تھی جب نعمان اپنے رتھ سے اُتر کر
تم سے ملنے آیا؟ کیا آج چاندی، کپڑے، زیتون اور انگور
کے باغ، یاں، بکر بھیڑ گائےبَیل، نوکر اور نوکرانیاں حاصل
کرنے بیماریِجلدیکینعماناب27تھا؟وقتکا ہمیشہ
تک تمہیں اور تمہاری اولاد کو لـگی رہے “گی۔

کمرےجیحازیجب سے نکلا تو بیماریِجلدی اُسے
لـگ چکی تھی۔ برفوہ کی طرح سفید ہو گیا تھا۔

6
کلہاڑی کا لوہا پانی کی سطح پر تیرتا ہے

نبیکچھدنایک1 الیشع پاسکے آ کرنےشکایتکر
تنگجس”لـگے، جگہ پر آپہم پاسکے آ ٹھہرےکر
ہیں اُس میں ہمارے لئے رہنا مشکل ہے۔ 2 کیوں نہ
ہم یائے در یردن پر جائیں اور ہر آدمی وہاں سے شہتیر
لے آئے تاکہ ہم ہنے ر کی نئی جگہ بنا “سکیں۔ الیشع
بولا، ٹھیک” ہے، “جائیں۔ کسی3 گزارشنے براہِ”کی، ہمارےکرم ساتھ “چلیں۔ نبی راضی ہو کر 4 اُن
کے ساتھ روانہ ہوا۔
یائے در یردن پاسکے پہنچتے ہی وہ درخت کاٹنے

لـگے۔ 5 کاٹتے کلہاڑیکیکسیاچانککاٹتے کا لوہا
پانی میں گر گیا۔ وہ چلّا اُٹھا، میرےہائے” !آقا یہ میرا
نہیں مَیںتھا، تونے اُدھارسےکسیاُسے لیا الیشع6“تھا۔
سوالنے لوہا”کیا، پانیکہاں میں آدمی“گرا؟ اُسےنے
جگہ دکھائی تو نبی درختکسینے کاٹشاخسے کر
پانی پھینکمیں اچانکدی۔ لوہا پانی کی سطح پر آ کر
تیرنے لگا۔ الیشع7 بولا، اِسے” پانی سے نکال “!لو آدمی
نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوہے کو پکڑ لیا۔

شام کے جنگی منصوبے الیشع کے باعث ہتےناکام ر ہیں
8 شام اور اسرائیل کے درمیان جنگ تھی۔ جب

کبھی بادشاہ اپنے افسروں سے مشورہ کر کے کہتا،
ہم” فلاں فلاں جگہ اپنی لشکرگاہ لگا لیں “گے 9 ًتو فورا
مردِ خدا اسرائیل کے بادشاہ کو آگاہ کرتا، فلاں” جگہ
متسے گزرنا، کیونکہ شام کے فوجی گھاتوہاں میں
بیٹھے “ہیں۔ تب10 اسرائیل کا بادشاہ اپنے لوگوں کو
مذکورہ جگہ پر بھیجتا اور وہاں سے گزرنے محتاطسے
رہتا تھا۔ ایسا نہ ایکصرف یا دو دفعہ بلـکہ کئی مرتبہ
ہوا۔

آخرکار11 شام بادشاہکے بہتنے رنجیدہ ہو کر اپنے
افسروں کو بُلایا اور پوچھا، کیا” کوئی مجھے بتا سکتا ہے
کہ ہم میں سے کون اسرائیل کے بادشاہ کا ساتھ دیتا
“ہے؟ کسی12 افسر نے جواب دیا، میرے” آقا اور
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بادشاہ، ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ
اسرائیل کا نبی الیشع اسرائیل کے بادشاہ کو وہ باتیں
بھی بتا دیتا ہے آپجو اپنے سونے کمرےکے میں بیان
بادشاہ13“ہیں۔کرتے نے اُسجائیں،”دیا،حکم کا پتا
یں کر تاکہ ہم اپنے فوجیوں بھیجکو کر اُسے پکڑ “لیں۔
بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ الیشع دوتین نامی شہر

میں ہے۔ 14 اُس نے ً فورا ایک بڑی فوج رتھوں اور
گھوڑوں سمیت وہاں بھیج دی۔ اُنہوں نے رات کے
وقت پہنچ کر شہر کو گھیر لیا۔ جب15 الیشع کا نوکر
جاگسویرےصبح اُٹھا اور گھر سے نکلا تو کیا دیکھتا
ہے کہ پورا ایکشہر بڑی فوج سے گھرا ہوا جسہے
میں رتھ اور گھوڑے بھی شامل ہیں۔ اُس نے الیشع
سے کہا، ہائے” میرے آقا، ہم کیا “کریں؟ 16 لیکن
الیشع نے اُسے تسلی دی، !متڈرو” ہمارےجو ساتھ
ہیں وہ اُن نسبتکی کہیں یادہ ز ہیں دشمنجو ساتھکے
“ہیں۔ 17 پھر اُس نے دعا کی، اے” رب، نوکر کی
کھولآنکھیں تاکہ الیشعنےرب“سکے۔دیکھوہ کے
نوکر کی آنکھیں کھول دیں تو اُس نے دیکھا کہ پہاڑ پر
الیشع کے ارد گرد گھوڑےآتشیں اور رتھ پھیلے ہیں۔ہوئے

جب18 دشمن الیشع کی طرف ھنے بڑ لگا تو اُس نے
دعا کی، اے” رب، اِن کو اندھا “!دےکر رب نے
الیشع کی سنی اور اُنہیں اندھا کر دیا۔ 19 پھر الیشع اُن کے
پاس گیا اور کہا، یہ” راستہ صحیح نہیں۔ آپ غلط شہر
پاسکے پہنچ گئے میرےہیں۔ پیچھے ہو لیں تو مَیں آپ
کو اُس آدمی کے پاس پہنچا دوں گا جسے آپ ڈھونڈ
رہے “ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اُنہیں سامریہ لے گیا۔

جب20 وہ شہر میں داخل ہوئے تو الیشع نے دعا
کی، اے” رب، فوجیوں کی آنکھیں دےکھول تاکہ
وہ دیکھ “سکیں۔ تب رب نے اُن کی آنکھیں کھول
دیں، اور اُنہیں معلوم ہوا کہ ہم سامریہ پھنسمیں ہیں۔گئے

جب21 اسرائیل کے بادشاہ نے اپنے دشمنوں کو
دیکھا تو اُس الیشعنے میرے”پوچھا،سے باپ، کیا مَیں
اُنہیں مار دوں؟ کیا مَیں اُنہیں مار “دوں؟ لیکن22 الیشع
منعنے متایسا”کیا، کریں۔ آپکیا اپنے قیدیوںجنگی

مارکو ہیں؟دیتے نہیں، اُنہیں کھانا پانیکھلائیں، پلائیں
اور پھر اُن مالـککے واپسپاسکے بھیج “دیں۔

23 چنانچہ بادشاہ نے اُن کے لئے بڑی ضیافت کا
اہتمام کیا اور کھانے پینے فارغسے ہونے پر اُنہیں اُن کے
مالـک واپسپاسکے بھیج دیا۔ اِس کے بعد اسرائیل پر
شام طرفکی لُوٹسے مار کے چھاپے بند ہو گئے۔

سامریہ کا محاصرہ
کچھ24 دیر کے بعد شام کا بادشاہ بن ہدد اپنی پوری

جمعفوج کر اسرائیلکے چڑھپر آیا اور سامریہ کا محاصرہ
کیا۔ 25 نتیجے میں شہر میں شدید کال پڑا۔ آخر میں
گدھے کا سر چاندی کے 80 ِسکوں میں اور کبوتر کی
مٹھی بیٹبھر چاندی کے ِسکوں5 میں ملتی تھی۔

ایک26 دن اسرائیل کا بادشاہ یورام شہر کی فصیل
پر سیر کر رہا تھا تو ایک عورت نے اُس سے التماس
کی، میرےاے” آقا اور بادشاہ، میری مدد “کیجئے۔
27 بادشاہ نے جواب دیا، اگر” رب آپ کی مدد نہیں
کرتا تو آپطرحکسمَیں کی مدد کروں؟ نہ مَیں ہنے گا
کی جگہ جا کر آپ کو اناج دے سکتا ہوں، نہ انگور
کا رس لنے نکا کی جگہ جا کر آپ کو رس پہنچا سکتا
ہوں۔ 28 پھر بھی مجھے بتائیں، مسئلہ کیا “ہے؟ عورت
بولی، اِس” عورت نے مجھ سے کہا تھا، آئیں،’ آج آپ
اپنے بیٹے کو قربان کریں تاکہ ہم اُسے کھا لیں، تو پھر
کل میرےہم بیٹے کو کھا لیں ‘گے۔ چنانچہ29 ہم نے
میرے بیٹے کو پکا کر کھا لیا۔ اگلے دن مَیں نے اُس
سے کہا، اب’ اپنے بیٹے دیںدےکو تاکہ اُسے بھی کھا
لیکن‘لیں۔ اُس نے اُسے چھپائے “رکھا۔

30 یہ سن کر بادشاہ نے رنجش کے مارے اپنے
کپڑے پھاڑ ڈالے۔ چونکہ وہ ابھی تک فصیل پر کھڑا
تھا اِس لئے لوگوںسب کو نظر آیا کپڑوںکہ نیچےکے وہ
ٹاٹ پہنے ہوئے تھا۔ 31 اُس نے پکارا، الله” مجھے سخت
سزا دے اگر مَیں الیشع بن سافط کا آج ہی سر قلم نہ
“!کروں

32 اُس ایکنے آدمی کو الیشع پاسکے بھیجا اور
اُسبھیخود پڑا۔چلپیچھےکے الیشع میںگھروقتاُس
تھا، اور شہر بزرگکے اُس پاسکے بیٹھے تھے۔ بادشاہ
کا قاصد ابھی راستے میں تھا کہ الیشع بزرگوں سے کہنے
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لگا، اب” دھیان کریں، اِس قاتل بادشاہ نے کسی کو
میرا سر قلم کرنے کے لئے بھیج دیا ہے۔ اُسے اندر آنے
نہ دیں بلـکہ دروازے پر کنڈی لگائیں۔ اُس کے پیچھے
پیچھے اُس کے مالـک کے قدموں کی آہٹ بھی دےسنائی رہی “ہے۔

33 الیشع ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ قاصد پہنچ گیا
اور اُس کے پیچھے بادشاہ بھی۔ بادشاہ بولا، رب” ہی
نے ہمیں اِس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ مَیں مزید اُس
کی مدد کے انتظار میں کیوں “رہوں؟

7
تب1 الیشع بولا، رب” کا فرمان !سنیں رب فرماتا

ہے کہ کل اِسی وقت شہر دروازےکے پر ساڑھے 5
کلو گرام بہترین میدہ اور 11 کلو گرام َجو چاندی کے
ایک ِسکے کے لئے بِکے “گا۔ افسرجس2 کے بازو کا
سہارا بادشاہ لیتا تھا وہ مردِ باتکیخدا سن بولکر یہ”اُٹھا، ناممکن ہے، خواہ رب آسمان کے دریچے کیوں نہ
کھول “دے۔ الیشع جوابنے دیا، آپ” اپنی آنکھوں
سے اِس کا مشاہدہ کریں گے، لیکن خود اُس میں سے
کچھ نہ کھائیں “گے۔

شام کے فوجی فرار ہو جاتے ہیں
3 شہر سے باہر دروازے کے قریب کوڑھ کے چار

بیٹھےمریض ابتھے۔ یہ دوسرےایکآدمی سے کہنے
لـگے، ہم” یہاں بیٹھ کر موت کا انتظار کیوں کریں؟
4 شہر میں کال ہے۔ اگر اُس میں جائیں تو بھوکے مر
جائیں لیکنگے، یہاں ہنے ر بھیسے فرقکوئی نہیں پڑتا۔
تو کیوں نہ ہم شام کی لشکرگاہ میں جا کر اپنے آپ کو
اُن کریں۔حوالےکے اگر ہمیںوہ زندہ ہنے دیںر تو اچھا
رہے گا، اور اگر وہ ہمیں قتل بھی کر دیں تو کوئی فرق
پڑےنہیں گا۔ یہاں رہ کر بھی ہمیں مرنا ہی “ہے۔

شام5 دُھندلـکےکے میں وہ روانہ جبلیکنہوئے۔
لشکرگاہ کنارےکے تک پہنچے تو ایک بھی آدمی نظر
نہ آیا۔ 6 کیونکہ رب نے شام کے فوجیوں کو رتھوں،
گھوڑوں ایکاور بڑی فوج کا شور سنا دیا تھا۔ ایکوہ
دوسرے سے کہنے اسرائیل”لـگے، کے بادشاہ نے ِحتّی
اور مصری بادشاہوں کو اُجرت پر بُلایا تاکہ وہ ہم پر
حملہ “!کریں ڈر7 مارےکے وہ شام دُھندلـکےکے میں

فرار ہو تھے۔گئے اُن کے خیمے، گھوڑے، گدھے بلـکہ
پوری پیچھےلشکرگاہ تھیگئیرہ بچانےجاناپنیوہجبکہ
کے لئے بھاگ گئے تھے۔

لشکرگاہکوڑھیجب8 داخلمیں ہوئے تو اُنہوں نے
ایک خیمے میں جا کر جی بھر کر کھانا کھایا اور َمے
پی۔ پھر اُنہوں چاندیسونا،نے کپڑےاور اُٹھا کہیںکر
چھپا دیئے۔ واپسوہ آ کر کسی اَور خیمے میں گئے اور
اُس کا سامان جمع کر کے اُسے بھی چھپا دیا۔ 9 لیکن
پھر وہ آپس میں کہنے لـگے، جو” کچھ ہم کر رہے ہیں
ٹھیک نہیں۔ آج خوشی کا دن ہے، اور ہم یہ خوش
خبری تکدوسروں نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہم تکصبح
انتظار یں کر تو ٹھہریںقصوروار آئیں،گے۔ ًہم واپسفورا
جا کر بادشاہ کے گھرانے کو اطلاع “دیں۔

10 چنانچہ وہ شہر کے دروازے کے پاس گئے اور
پہرے داروں کو آواز دے کر اُنہیں سب کچھ ہم”سنایا، شام کی لشکرگاہ میں گئے تو وہاں نہ کوئی دکھائی
دیا، نہ کسی کی آواز سنائی گھوڑےدی۔ اور گدھے
بندھے ہوئے تھے اور خیمے ترتیب کھڑےسے تھے،
لیکن ایکآدمی بھی موجود نہیں “!تھا

دروازے11 کے پہرے داروں نے آواز دے کر
دوسروں کو خبر پہنچائی تو شہر کے اندر بادشاہ کے
گھرانے کو اطلاع دی گئی۔ 12 راتگو وقتکا تھا
توبھی بادشاہ نے اُٹھ کر اپنے افسروں کو بُلایا اور مَیں”کہا، آپ کو بتاتا ہوں کہ شام کے فوجی کیا کر رہے
ہیں۔ وہ تو خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے مر رہے
ابہیں۔ وہ اپنی لشکرگاہ کو چھوڑ میدانکھلےکر میں
گئےچھپ ہیں، کیونکہ وہ ہیںسمجھتے اسرائیلیکہ خالی
لشکرگاہ دیکھکو کر شہر نکلیںضرورسے اورگے پھر ہم
اُنہیں زندہ پکڑ کر شہر میں داخل ہو جائیں “گے۔

ایکلیکن13 افسر نے مشورہ دیا، بہتر” ہے کہ ہم
ایکچند آدمیوں کو پانچ بچے ہوئے گھوڑوں ساتھکے
لشکرگاہ میں بھیجیں۔ اگر پکڑےوہ جائیں تو کوئی بات
نہیں۔ کیونکہ اگر وہ یہاں رہیں تو پھر بھی ہمارےاُنہیں
ساتھ مرنا ہی “ہے۔

14 چنانچہ دو رتھوں کو گھوڑوں سمیت تیار کیا گیا،
اور بادشاہ نے اُنہیں شام کی لشکرگاہ میں بھیج دیا۔ رتھ
بانوں کو اُس نے حکم دیا، جائیں” اور پتا یں کر کہ کیا
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ہوا “ہے۔ 15 وہ روانہ ہوئے اور شام کے فوجیوں کے
پیچھے پیچھے چلنے لـگے۔ راستے میں کپڑےطرفہر اور
سامان بکھرا پڑا تھا، کیونکہ فوجیوں نے بھاگتے بھاگتے
سب کچھ پھینک کر راستے میں چھوڑ دیا تھا۔ اسرائیلی
رتھ سوار یائے در یردن تک پہنچے اور پھر بادشاہ کے
واپسپاس آ کچھسبکر کہہ سنایا۔

تب16 سامریہ باشندےکے شہر سے نکل آئے اور
شام کی لشکرگاہ میں جا کر سب کچھ لُوٹ لیا۔ یوں وہ
کچھ پورا ہوا فرمایانےربجو تھا کہ 5ساڑھے گرامکلو
بہترین میدہ 11اور کلو گرام چاندیَجو ایککے ِسکے
کے لئے بِکے گا۔

جس17 افسر کے بازو کا سہارا بادشاہ لیتا تھا اُسے
اُس نگرانیکیدروازےنے لئےکےکرنے بھیج تھا۔دیا
لیکن لوگجب باہر نکلے تو افسر اُن کی زد میں آ کر اُن
کے پیروں تلے کچلا گیا۔ یوں ویسا ہی ہوا جیسا مردِ خدا
نے وقتاُس کہا تھا جب بادشاہ اُس کے گھر آیا تھا۔
18 کیونکہ الیشع نے بادشاہ کو بتایا تھا، وقتاِسیکل”
شہر دروازےکے پر 5ساڑھے کلو گرام بہترین میدہ اور
11 کلو گرام َجو چاندی ایککے ِسکے کے لئے بِکے
“گا۔ افسر19 اعتراضنے کیا ناممکنیہ”تھا، خواہہے،
رب آسمان کے دریچے کیوں نہ کھول “دے۔ اور مردِ
خدا نے جواب دیا تھا، آپ” اپنی آنکھوں سے اِس کا
مشاہدہ کریں گے، لیکن خود اُس میں سے کچھ نہیں
کھائیں “گے۔

اب20 یہ پیش گوئی پوری ہوئی، کیونکہ بےقابو
لوگوں نے اُسے شہر دروازےکے پر پاؤں تلے کچل دیا،
اور وہ مر گیا۔

8
یورام بادشاہ شونیمی عورت کی زمین واپس کر دیتا

ہے
ایک1 دن الیشع نے اُس عورت کو جس کا بیٹا

اُس نے زندہ کیا تھا مشورہ دیا، اپنے” خاندان کو لے
کر عارضی طور پر ملـکبیروِن چلی جائیں، ربکیونکہ
نے حکم دیا ہے کہ ملـک میں سات سال تک کال
ہو “گا۔ 2 شونیم کی عورت نے مردِ خدا کی بات مان
لی۔ اپنے خاندان کو لے کر وہ چلی گئی ساتاور سال
ملـکفلستی میں رہی۔ سات3 سال گزر گئے تو وہ اُس

ملـک واپسسے آئی۔ لیکن کسی اَور نے اُس کے گھر
اور زمین پر قبضہ کر رکھا تھا، اِس لئے وہ مدد کے لئے
بادشاہ پاسکے گئی۔

4 عین اُس وقت جب وہ دربار میں پہنچی تو بادشاہ
مردِ الیشعخدا کے جیحازینوکر گفتگوسے کر رہا تھا۔
بادشاہ نے اُس درخواستسے کی تھی، مجھے” وہ تمام
بڑے کام سنا دو جو الیشع نے کئے “ہیں۔ 5 اور اب
جیحازیجب سنا رہا تھا کہ الیشع نے مُردہ لڑکے کو
کس طرح زندہ کر دیا تو اُس کی ماں اندر آ کر بادشاہ
التماسسے کرنے لـگی، گھر” اور زمین واپس ملنے میں
میری مدد “کیجئے۔ اُسے دیکھ جیحازیکر نے بادشاہ
سے کہا، میرے” آقا اور بادشاہ، یہ وہی عورت ہے
اور یہ اُس کا وہی بیٹا ہے جسے الیشع نے زندہ کر دیا
“تھا۔ 6 بادشاہ عورتنے سے سوال کیا، کیا” یہ صحیح
“ہے؟ عورت نے تصدیق میں اُسے دوبارہ سب کچھ
تبسنایا۔ اُس عورتنے کا درباریکسیمعاملہ افسر
کے سپرد کر کے حکم دیا، دھیان” دیں کہ اِسے پوری
ملـکیت واپس مل !جائے اور جتنے پیسے قبضہ کرنے
غیرموجودگیکیعورتوالا میں زمین فصلوںکی سے کما
سکا وہ عورتبھی دےکو دیئے “جائیں۔

بن ہدد موتکی پیشکی گوئی
ایک7 دن الیشع دمشق آیا۔ وقتاُس شام کا بادشاہ

بن ہدد بیمار تھا۔ جب اُسے اطلاع ملی کہ مردِ خدا آیا
ہے 8 تو اُس نے اپنے افسر حزائیل کو حکم دیا، مردِ”
خدا کے لئے تحفہ لے کر اُسے ملنے جائیں۔ وہ رب سے
یافت در کرے کہ کیا مَیں بیماری سے شفا پاؤں گا یا
“نہیں؟

حزائیل9 40 اونٹوں پر دمشق کی بہترین پیداوار لاد
کر الیشع سے ملنے گیا۔ اُس کے پاس پہنچ کر وہ اُس
کے منے سا کھڑا ہوا اور کہا، آپ” کے بیٹے شام کے
بادشاہ بن ہدد نے آپمجھے پاسکے بھیجا ہے۔ وہ یہ
جاننا چاہتا ہے کہ کیا مَیں اپنی بیماری سے شفا پاؤں گا یا
“نہیں؟

10 الیشع نے جواب دیا، جائیں” اور اُسے اطلاع
دیں، آپ’ ضرور شفا پائیں ‘گے۔ لیکن رب نے مجھ
پر ظاہر کیا ہے کہ وہ حقیقت میں مر جائے “گا۔
خاموشالیشع11 ہو گیا اور ٹکٹکی باندھ بڑیکر تکدیر
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اُسے گھورتا رہا، پھر رونے لگا۔ حزائیل12 نے میرے”پوچھا، روکیوںآپآقا، الیشع“ہیں؟رہے جوابنے
مجھے”دیا، معلوم اسرائیلیوںآپکہہے کو نقصانکتنا
پہنچائیں آپگے۔ اُن کی قلعہ بند آبادیوں آگکو لگا کر
اُن کے جوانوں کو تلوار سے قتل کر دیں گے، اُن کے
چھوٹے بچوں کو زمین پر پٹخ دیں گے اور اُن کی حاملہ
عورتوں پیٹکے ڈالیںچیر “گے۔ حزائیل13 مجھ”بولا،
جیسے ُکتے کی کیا حیثیت ہے کہ اِتنا بڑا کام “کروں؟
الیشع مجھےنےرب”کہا،نے دکھا دیا شامآپکہہے
کے بادشاہ بن جائیں “گے۔

14 اِس کے بعد حزائیل چلا گیا اور مالـکاپنے کے
پاس واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، الیشع” نے آپ کو
کیا “بتایا؟ حزائیل جوابنے دیا، اُس” نے مجھے یقین
دلایا آپکہ شفا پائیں “گے۔ لیکن15 اگلے دن حزائیل
نے کمبل لے کر پانی میں بھگو دیا اور اُسے بادشاہ کے
منہ پر رکھ دیا۔ بادشاہ سانسکا رُک گیا اور وہ مر گیا۔
پھر تختحزائیل نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہورام
16 یہورام بن یہوسفط اسرائیل کے بادشاہ یورام کی

حکومت کے پانچویں سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔
شروع میں وہ اپنے باپ کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔
17 یہورام 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم
میں رہ کر 8 تکسال حکومت کرتا رہا۔ 18 اُس کی
شادی اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کی بیٹی سے ہوئی
تھی، اور وہ اسرائیل کے بادشاہوں اور خاص کر اخی
بُرےکےخاندانکےاب نمونے پر اُسرہا۔چلتا چالکا
چلن رب کو ناپسند تھا۔ 19 توبھی وہ اپنے خادم داؤد
کی خاطر یہوداہ کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اُس
داؤدنے وعدہسے کیا تھا کہ تیرا تیریاور اولاد چراغکا
تکہمیشہ جلتا رہے گا۔

20 یہورام کی حکومت کے دوران ادومیوں نے
بغاوت کی اور یہوداہ کی حکومت کو رد کر کے اپنا
بادشاہ مقرر کیا۔ تب21 یہورام اپنے تمام رتھوں کو لے
کر قریبکےصعیر ادومیوںتوگئیچھڑجنگجبآیا۔
اُسےنے اور اُس رتھوںکے پر افسروںمقرر کو لیا۔گھیر
رات بادشاہکو میںتوڑنےکوصفوںکیوالوںگھیرنے

کامیاب ہو گیا، لیکن اُس کے فوجی اُسے چھوڑ کر اپنے
اپنے بھاگگھر گئے۔ 22 اِس وجہ سے ملـِک ادوم آج
تک دوبارہ یہوداہ حکومتکی تحتکے نہیں آیا۔ اُسی
وقت لِبناہ شہر سرکشبھی ہو کر خود مختار ہو گیا۔

باقی23 دورانکےحکومتکییہورامکچھجو اورہوا
اُسکچھجو نے کیا وہ شاہاِن’ یہوادہ کی کتابکی‘تاریخ
میں بیان کیا گیا ہے۔ یہورامجب24 مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’
کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا
بیٹا یاہ تختاخز نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز
25 یاہ اخز بن یہورام اسرائیل کے بادشاہ یورام بن اخی

اب کی حکومت کے ویں12 سال میں یہوداہ کا
بادشاہ بنا۔ 26 وہ 22 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا
اور یروشلم میں رہ ایککر سال بادشاہ رہا۔ اُس کی ماں
عتلیاہ اسرائیل کے بادشاہ عُمری کی پوتی تھی۔ 27 یاہ اخز
بھی اخی اب کے خاندان بُرےکے نمونے پر چل پڑا۔
اخی اب کے گھرانے کی طرح اُس کا چال چلن رب
ناپسندکو تھا۔ وجہ یہ تھی اُسکہ کا رشتہ اباخی کے
خاندان کے ساتھ بندھ گیا تھا۔

دنایک28 یاہ اخز بادشاہ یورام بن اباخی ساتھکے
مل راماتکر ِجلعاد گیا تاکہ شام بادشاہکے حزائیل سے
لڑے۔ جنگجب چھڑ گئی تو یورام شام کے فوجیوں
کے ہاتھوں زخمی ہوا 29 اور جنگمیداِن کو چھوڑ کر
یزرعیل واپس آیا تاکہ زخم بھر جائیں۔ جب وہ وہاں
ٹھہرا ہوا تھا تو یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز بن یہورام اُس کا
حال پوچھنے کے لئے یزرعیل آیا۔

9
الیشع یاہو کو مسح کرتا ہے

الیشعدنایک1 نبی نبیوںنے ایکسےمیںگروہکے
کو بُلا کر کہا، سفر” کے لئے کمربستہ ہو کر رامات
ِجلعاد لئےکے روانہ زیتونجائیں۔ہو یہکیتیلکے ُکپّی
اپنے ساتھ جائیں۔لے پہنچوہاں2 کر یاہو بنیہوسفطبن
نِمسی تلاشکو اُسجبکریں۔ ملاقاتسے ہو تو اُسے
اُس الـگسےساتھیوںکے کر کمرےاندرونیکسیکے
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میں لے جائیں۔ وہاں3 ُکپّی لے کر یاہو کے سر پر تیل
ُنڈیل ا دیں اور کہیں، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں تجھے تیل
سے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیتا ‘ہوں۔ اِس
کے بعد دیر نہ کریں بلـکہ ً فورا دروازے کو کھول کر
بھاگ “!جائیں

4 چنانچہ جوان راماتنبی ِجلعاد کے لئے روانہ ہوا۔
وہاںجب5 پہنچا تو ملافسرفوجی بیٹھےکر تھے۔ہوئے
وہ اُن قریبکے گیا اور پاسمیرے”بولا، کمانڈر لئےکے
پیغام “ہے۔ یاہو سوالنے کیا، ہم” میں کسسے کے
لئے؟ “ نبی جوابنے دیا، آپ” ہی کے لئے۔ “

6 یاہو کھڑا ہوا اور اُس ساتھکے میںگھر گیا۔ وہاں
نبی نے یاہو سرکے پر تیل ُنڈیل ا کر کہا، اسرائیلرب”
کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ تجھےنے مسح کر کے اپنی قوم
کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تجھے7 مالـکاپنے اخی اب کے
پورے خاندان ہلاککو کرنا یوںہے۔ مَیں اُن نبیوں کا
انتقام لوں گا شہیدہوئےکرتےخدمتمیریجو ہو گئے
ہیں۔ ہاں، ربمَیں کے اُن تمام خادموں کا بدلہ لوں گا
جنہیں ایزبل نے قتل کیا ہے۔ 8 اخی اب کا پورا گھرانا
تباہ ہو جائے گا۔ مَیں اُس کے خاندان کے ہر مرد کو
ہلاک کر دوں گا، خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ۔ 9 میرا اخی
اب خاندانکے ساتھکے سلوکوہی ہو گا مَیںجو نے
ُبعام یر بن نباط اور بعشا بن اخیاہ کے خاندانوں کے ساتھ
کیا۔ 10 جہاں تک ایزبل کا تعلق ہے اُسے دفنایا نہیں
جائے گا بلـکہ ُکتے اُسے یزرعیل کی زمین پر کھا جائیں
“۔‘گے یہ کہہ کر نبی دروازہ کھول بھاگکر گیا۔

جب11 یاہو نکل کر اپنے ساتھی افسروں کے پاس
واپس آیا تو اُنہوں نے پوچھا، کیا” سب خیریت ہے؟ یہ
دیوانہ آپ سے کیا چاہتا “تھا؟ یاہو بولا، خیر،” آپ تو
اِس قسم کے لوگوں کو جانتے ہیں کسکہ طرح کی
گپیں ہانکتے “ہیں۔ لیکن12 اُس ساتھیکے جواباِس
مطمئنسے نہ ہوئے، !جھوٹ” باتصحیح “بتائیں۔ پھر
یاہو اُنہیںنے کھل باتکر آدمی”بتائی، کہا،نے رب’
فرماتا ہے کہ مَیں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا
بادشاہ بنا دیا “۔‘ہے

یہ13 سن افسروںکر جلدیجلدینے اپنی چادروں
کو اُتار کر اُس کے منے سا سیڑھیوں پر بچھا دیا۔ پھر وہ

نرسنگا بجا بجا کر نعرہ لگانے لـگے، یاہو” بادشاہ “!بادزندہ
یورام اور یاہ اخز کا انجام

یاہو14 ًنِمسیبنیہوسفطبن فورا یورام بادشاہ تختکو
سے اُتارنے کے منصوبے ھنے باند لگا۔ یورام اُس وقت
پوری راماتسمیتفوجاسرائیلی ِجلعاد دمشققریبکے
کے بادشاہ حزائیل سے لڑ رہا تھا۔ لیکن شہر کا دفاع
کرتے کرتے 15 بادشاہ شام کے فوجیوں کے ہاتھوں
زخمی ہو گیا تھا اور میداِن جنگ کو چھوڑ کر یزرعیل
واپس آیا تھا تاکہ زخم بھر جائیں۔ اب یاہو نے اپنے
ساتھی افسروں سے کہا، اگر” آپ واقعی میرے ساتھ
ہیں تو کسی کو بھی شہر سے نکلنے نہ دیں، ورنہ خطرہ
ہے کہ کوئی یزرعیل جا کر بادشاہ کو اطلاع دے
“دے۔ 16 پھر وہ رتھ پر سوار ہو کر یزرعیل چلا گیا
جہاں یورام آرام کر رہا تھا۔ اُس وقت یہوداہ کا بادشاہ
یاہ اخز بھی یورام سے ملنے کے لئے یزرعیل آیا ہوا تھا۔

جب17 یزرعیل کے بُرج پر پہرےکھڑے دار نے
یاہو غولکے کو شہر طرفکی آتے ہوئے دیکھا تو اُس
نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ یورام نے حکم دیا، ایک”
گھڑسوار کو اُن طرفکی بھیج کر اُن سے معلوم کریں
خیریتسبکہ یاہے “نہیں۔ شہرگھڑسوار18 نکلاسے
اور یاہو پاسکے آ کر کہا، بادشاہ” پوچھتے ہیں کہ کیا
خیریتسب “ہے؟ یاہو جوابنے دیا، اِس” آپسے
کا کیا واسطہ؟ آئیں، میرے پیچھے ہو “لیں۔ بُرج پر کے
پہرے دار نے بادشاہ کو اطلاع دی، قاصد” اُن تک
پہنچ گیا لیکنہے، واپسوہ نہیں آ “رہا۔

تب19 بادشاہ ایکنے اَور گھڑسوار کو بھیج دیا۔
یاہو پہنچپاسکے کر اُس بھینے بادشاہ”کہا، پوچھتے
ہیں کہ کیا سب خیریت “ہے؟ یاہو نے جواب اِس”دیا، سے آپ کا کیا واسطہ؟ میرے پیچھے ہو “لیں۔
20 بُرج پر کے پہرے دار نے یہ دیکھ کر بادشاہ کو
اطلاع دی، ہمارا” قاصد تکاُن پہنچ گیا ہے، لیکن یہ
واپسبھی نہیں آ رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ اُن کا راہنما یاہو
بن نِمسی ہے، کیونکہ وہ اپنے رتھ کو دیوانے کی طرح
چلا رہا “ہے۔

21 یورام نے حکم دیا، میرے” رتھ کو تیار “!کرو
پھر وہ اور یہوداہ کا بادشاہ اپنے اپنے رتھ میں سوار ہو
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کر یاہو سے ملنے کے لئے شہر سے نکلے۔ اُن ملاقاتکی
اُس باغ کے پاس ہوئی جو نبوت یزرعیلی سے چھین لیا
گیا تھا۔ 22 یاہو پہچانکو کر یورام نے یاہو،”پوچھا، کیا
خیریتسب “ہے؟ یاہو کیسےخیریت”بولا، ہو سکتی
تیریجبہے ماں ایزبل کی بُت پرستی اور جادوگری ہر
پھیلیطرف ہوئی “ہے؟ یورام23 بادشاہ چلّا اے”اُٹھا،
یاہ، اخز “!غداری اور مُڑ کر بھاگنے لگا۔

24 یاہو نے ً فورا اپنی کمان کھینچ کر تیر چلایا جو
یورامسیدھا یوںدرمیانکےکندھوںکے لگا میںدلکہ
گیا۔گزرسے ایکبادشاہ دم میںرتھاپنے یاہو25پڑا۔گر
نے اپنے ساتھ والے افسر بِدقر سے کہا، اِس” لاشکی
اُٹھا کر اُس باغ میں پھینک دیں جو نبوت یزرعیلی سے
چھین لیا گیا تھا۔ کیونکہ وہ دن یاد یں دونوںہمجبکر
اپنے رتھوں کو اِس کے باپ اخی اب کے پیچھے چلا
تھےرہے اباخینےرباور اعلانمیںبارےکے کیا،
نبوتکلکہجانیقین’26 اور اُس بیٹوںکے مجھقتلکا
اِسرہا۔نہچھپاسے اِسیکینبوتتجھےمَیںمعاوضہکا
زمین پر دوں ‘گا۔ ابچنانچہ یورام کو اُٹھا کر اُس زمین
پھینکپر دیں ربتاکہ باتکی پوری ہو “جائے۔

جب27 یہوداہ کے بادشاہ یاہ اخز نے یہ دیکھا تو
وہ بیت گان کا راستہ لے کر فرار ہو گیا۔ یاہو اُس کا
تعاقب کرتے ہوئے چلّایا، اُسے” بھی مار “!دو اِبلیعام
قریبکے جہاں راستہ جور طرفکی چڑھتا یاہہے اخز
میںرتھاپنے چلتے ہوا۔زخمیچلتے وہ بچ تو لیکننکلا مجِّدو
پہنچ کر مر گیا۔ اُس28 کے لاشملازم کو رتھ پر رکھ
کر یروشلم لائے۔ وہاں اُسے یروشلم کے اُس حصے میں
جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔
29 یاہ اخز یورام بن اباخی حکومتکی کے ویں11
سال میں یہوداہ کا بادشاہ بن گیا تھا۔

ایزبل کا انجام
اِس30 کے بعد یاہو یزرعیل چلا گیا۔ جب ایزبل کو

اطلاع ملی تو اُس نے اپنی آنکھوں میں سُرمہ لگا کر
اپنے بالوں کو خوب صورتی سے سنوارا اور پھر کھڑکی
سے باہر جھانکنے لـگی۔ جب31 یاہو محل کے گیٹ
میں داخل ہوا تو ایزبل چلّائی، جسزِمریاے” نے
مالـکاپنے کو قتل کر دیا ہے، خیریتسبکیا “ہے؟

32 یاہو نے اوپر دیکھ کر آواز دی، میرےکون” ساتھ
ہے، “کون؟ دو یا تین خواجہ سراؤں نے کھڑکی سے
باہر دیکھ کر اُس پر نظر ڈالی 33 تو یاہو نے اُنہیں حکم
دیا، اُسے” پھینکنیچے “!دو
تب اُنہوں نے ملـکہ کو پھینکنیچے دیا۔ وہ اِتنے زور

زمینسے گریپر چھینٹےکےخونکہ دیوار اور گھوڑوں
پر پڑ گئے۔ یاہو اور اُس لوگوںکے رتھوںاپنےنے اُسکو
کے اوپر سے گزرنے دیا۔ 34 پھر یاہو محل میں داخل ہوا
اور کھایا اور پیا۔ اِس کے بعد اُس نے حکم دیا، کوئی”
جائے اور اُس لعنتی عورت کو دفن کرے، کیونکہ وہ
بادشاہ کی بیٹی “تھی۔

لیکن35 جب ملازم اُسے دفن کرنے کے لئے باہر
نکلے تو دیکھا اُسصرفکہ کی ہاتھکھوپڑی، پاؤںاور
باقی رہ ہیں۔گئے 36 یاہو واپسپاسکے جا اُنہوںکر نے
اُسے آگاہ تبکیا۔ اُس نے کچھسباب”کہا، پورا ہوا
اپنےنےربجوہے الیاسخادم تِشبی معرفتکی فرمایا
تھا، یزرعیل’ کی زمین پر ُکتے ایزبل لاشکی کھا جائیں
گے۔ اُس37 یزرعیللاشکی کی زمین پر گوبر طرحکی
پڑی رہے گی تاکہ کوئی یقین سے نہ کہہ سکے کہ وہ
کہاں “۔‘ہے

10
یاہو اباخی کی اولاد ہلاککو کرتا ہے

سامریہ1 میں اباخی 70کے بیٹے ابتھے۔ یاہو نے
خط لـکھ کر سامریہ بھیج دیئے۔ یزرعیل کے افسروں،
شہر کے بزرگوں اور اخی اب کے بیٹوں کے سرپرستوں
کو ملخطیہ گئے، اور اُن میں ذیل کی خبر لـکھی تھی،

2 آپ” مالـککے کے بیٹے آپ پاسکے ہیں۔ آپ
قلعہ بند شہر میں ہتے ر ہیں، آپاور پاسکے ہتھیار، رتھ
گھوڑےاور بھی ہیں۔ اِس لئے آپمَیں چیلنجکو دیتا
ہوں کہ یہ خط ھتے پڑ ہی 3 اپنے مالـک کے سب سے
اچھے اور لائق بیٹے کو چن کر اُسے اُس کے باپ کے
تخت پر بٹھا دیں۔ پھر اپنے مالـک کے خاندان کے لئے
“!لڑیں

لیکن4 سامریہ بزرگکے بےحد سہم گئے اور آپس
میں اگر”لـگے،کہنے دو بادشاہ اُس مقابلہکا نہ سکےکر
تو ہم کیا کر سکتے “ہیں؟ 5 اِس لئے محل کے انچارج،
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سامریہ پر مقرر افسر، شہر کے بزرگوں اور اخی اب کے
بیٹوں کے سرپرستوں نے یاہو کو پیغام بھیجا، آپہم”
خادمکے ہیں اور جو آپکچھ کہیں ہمگے کرنے کے
لئے تیار ہیں۔ کسیہم کو بادشاہ مقرر نہیں کریں گے۔
جو مناسبآپکچھ سمجھتے ہیں وہ “کریں۔

6 یہ پڑھ کر یاہو ایکنے اَور خط لـکھ کر سامریہ
بھیجا۔ اُس میں لـکھا تھا، اگر” آپ واقعی میرے ساتھ
ہیں میرےاور تابع رہنا ہتے چا ہیں تو مالـکاپنے کے
بیٹوں سروںکے کاٹکو یزرعیلتکوقتاِسکلکر
پاسمیرےمیں “آئیں۔لے اباخیکیونکہ 70کے بیٹے
سامریہ کے بڑوں کے پاس رہ کر پرورش پا رہے تھے۔
خطجب7 اُن پاسکے پہنچ گیا تو اِن آدمیوں نے 70
کے 70 شہزادوں کو ذبح کر دیا اور اُن کے سروں کو
ٹوکروں میں رکھ کر یزرعیل میں یاہو پاسکے بھیج دیا۔

ایک8 قاصد نے یاہو پاسکے آ کر اطلاع دی، وہ”
بادشاہ بیٹوںکے سرکے یاہوتب“ہیں۔آئےکرلے نے
شہر”دیا،حکم دروازےکے پر اُن دوکے ڈھیر لگا دو اور
اُنہیں تکصبح وہیں ہنے ر “دو۔ اگلے9 دن یاہو صبح
کے وقت نکلا اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر
لوگوں مخاطبسے ہوا، یورام” کی موت کے ناتے سے
آپ بےالزام ہیں۔ مَیں ہی نے مالـکاپنے خلافکے
باندھمنصوبے کر اُسے مار اِننےکسلیکنڈالا۔ تمام
بیٹوں سرکا قلم لیںجانآجچنانچہ10دیا؟کر کہ کچھجو
اُساوراباخینےرببھی میںبارےکےخاندانکے
فرمایا ہے وہ پورا ہو جائے جسگا۔ رباعلانکا نے
اپنے خادم الیاس کی معرفت کیا ہے وہ اُس نے کر لیا
“ہے۔ اِس11 کے بعد یاہو نے یزرعیل میں ہنے ر والے
اباخی باقیکے تمام رشتے بڑےداروں، افسروں، قریبی
یوںاوردوستوں پجار ہلاککو بھیایکدیا۔کر بچا۔نہ

12 پھر وہ سامریہ کے لئے روانہ ہوا۔ راستے جبمیں
بیت عِقد روئیم قریبکے پہنچ گیا 13 تو اُس ملاقاتکی
یہوداہ کے بادشاہ یاہ اخز کے چند ایک رشتے داروں
ہوئی۔سے یاہو نے پوچھا، کونآپ” اُنہوں“ہیں؟ نے
جواب ہم”دیا، یاہ اخز کے رشتے ہیںدار اور سامریہ کا
سفر کر رہے ہیں۔ وہاں ہم بادشاہ اور ملـکہ کے بیٹوں

سے ملنا ہتے چا “ہیں۔ تب14 یاہو نے حکم دیا، اُنہیں”
زندہ “!پکڑو اُنہوں نے اُنہیں زندہ پکڑ کر بیت عِقد کے
پاسکےحوض مار آدمیوں42ڈالا۔ میں بھیایکسے
نہ بچا۔

15 اُس جگہ کو چھوڑ کر یاہو آگے نکلا۔ چلتے چلتے
اُس کی ملاقات یوندب بن یکاب ر سے ہوئی جو اُس
سے ملنے آ رہا تھا۔ یاہو نے سلام کر کے کہا، کیا” آپ
کا بارےمیرےدل مخلصمیں ہے جیسا کہ میرا دل
آپ بارےکے میں یوندب“ہے؟ جوابنے دیا، جی”
“ہاں۔ یاہو بولا، اگر” ایسا ہے، تو میرے ساتھ ہاتھ
“ملائیں۔ یوندب نے اُس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو یاہو
نے اُسے اپنے رتھ پر سوار ہونے دیا۔ 16 پھر یاہو نے
کہا، آئیں” میرے ساتھ اور میری رب کے لئے جد و
جہد “دیکھیں۔ چنانچہ یوندب یاہو کے ساتھ سامریہ
چلا گیا۔

پہنچسامریہ17 کر یاہو نے اباخی خاندانکے کے
جتنے افراد تکاب بچ گئے ہلاکتھے کر جسدیئے۔
ربطرح الیاسنے کو فرمایا تھا اُسی طرح اباخی کا
پورا مٹگھرانا گیا۔

یاہو بعل کے تمام یوں پجار قتلکو کرتا ہے
18 اِس کے بعد یاہو نے تمام لوگوں کو جمع کر کے

اعلان بعلنےاباخی”کیا، کیتھوڑیپرستشکیدیوتا
مَیںہے۔ کہیں یادہ ز اُس کی پوجا کروں !گا اب19 جا
کر بعل کے تمام نبیوں، خدمت گزاروں اور یوں پجار کو
بُلا کریںخیاللائیں۔ بھیایککہ دُور نہ کیونکہرہے،
بعلمَیں بڑیکو گا۔کروںپیشقربانی بھیجو آنے سے
کرےانکار اُسے دیموتسزائے جائے “گی۔
اِس طرح یاہو نے بعل خدمتکے گزاروں کے لئے

جال بچھا دیا تاکہ وہ اُس میں پھنس کر ہلاک ہو
جائیں۔ 20-21 اُس پورےنے اسرائیل میں قاصد بھیج
کر اعلان کیا، بعل” دیوتا کے لئے مُقّدس عید “!منائیں
چنانچہ بعل کے تمام پجاری آئے، ایکاور بھی اجتماع
سے دُور نہ رہا۔ اِتنے جمع ہوئے کہ بعل کا ایکمندر
سرے تکسرےدوسرےسے بھر گیا۔

22 یاہو نے عید کے کپڑوں انچارجکے کو حکم بعل”دیا، کے تمام یوں پجار کو عید لباسکے دے “دینا۔
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سبچنانچہ لباسکو دیئے گئے۔ 23 پھر یاہو یوندباور
یکاببن ر بعل کے مندر میں داخل ہوئے، اور یاہو نے
بعل گزاروںخدمتکے سے کہا، دھیان” دیں یہاںکہ
آپ کے ربساتھ کا کوئی خادم موجود نہ صرفہو۔
بعل پجاریکے ہونے “چاہئیں۔

24 دونوں آدمی منے سا گئے تاکہ ذبح کی اور بھسم
ہونے والی قربانیاں پیش کریں۔ اِتنے میں یاہو کے 80
آدمی باہر مندر کے ارد کھڑےگرد ہو گئے۔ یاہو نے
اُنہیں دےحکم کر کہا تھا، !خبردار” جو پوجا کرنے
میںوالوں اُسےدےبچنےکوکسیسے دیموتسزائے
جائے “گی۔

ہیجوں25 یاہو بھسم ہونے والی قربانی کو چڑھانے
سے فارغ ہوا تو اُس نے اپنے محافظوں اور افسروں کو
حکم دیا، اندر” جا کر سب کو مار ایکدینا۔ بھی بچنے
نہ “پائے۔ وہ داخل ہوئے اور اپنی تلواروں کو کھینچ
سبکر کو مار ڈالا۔ لاشوں کو اُنہوں نے پھینکباہر
دیا۔ پھر وہ مندر اندرسےسبکے میںکمرےوالے گئے
جہاں26 بُت تھا۔ اُسے اُنہوں نکالنے کر جلا دیا اور27
بعل ٹکڑےٹکڑےبھیستونکا کر بعلدیا۔ کا پورا مندر
ڈھا دیا گیا، اور وہ بیتجگہ الخلا بن گئی۔ تکآج وہ
اِس کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

یاہو حکومتکی
اِس28 طرح یاہو نے اسرائیل میں بعل دیوتا کی پوجا

ختم کر دی۔ توبھی29 وہ ُبعام یر بن نباط کے اُن گناہوں
سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر نے اسرائیل کو اُکسایا
تھا۔ بیت ایل اور دان میں قائم سونے کے بچھڑوں کی
پوجا ختم نہ ہوئی۔

ایک30 دن رب نے یاہو سے کہا، جو” کچھ مجھے
پسند اُسےہے تُو سرانجامطرحاچھینے دیا کیونکہہے،
تُو نے اخی اب کے گھرانے کے ساتھ سب کچھ کیا
ہے جو میری مرضی تھی۔ اِس وجہ سے تیری اولاد
تکپشتچوتھی اسرائیل پر حکومت کرتی رہے “گی۔
لیکن31 یاہو پورےنے دل ربسے اسرائیل کے خدا
کی شریعت کے مطابق زندگی نہ گزاری۔ وہ اُن گناہوں
سے باز آنے کے لئے تیار نہیں تھا جو کرنے پر ُبعام یر نے
اسرائیل کو اُکسایا تھا۔

32 یاہو کی حکومت کے دوران رب اسرائیل کا
علاقہ چھوٹا کرنے لگا۔ شام کے بادشاہ حزائیل نے
اسرائیل کے اُس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا 33 جو
یائے در یردن کے مشرق میں تھا۔ جد، روبن اور منسّی
کا علاقہ ِجلعاد بسن سے لے کر یائے در ارنون پر واقع
تکعروعیر شام کے بادشاہ کے ہاتھ میں آ گیا۔

34 باقی جو کچھ یاہو کی حکومت کے دوران ہوا،
جو اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں اسرائیلشاہاِن’وہ کی کتابکی‘تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔
میںسامریہسال28وہ35-36 بادشاہ وہاںرہا۔ دفنوہ
بھی وہجبہوا۔ مر کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُس
کا بیٹا تختیہوآخز نشین ہوا۔

11
یہوداہ میں عتلیاہ کی حکومتظالمانہ

جب1 یاہ اخز کی ماں عتلیاہ کو معلوم ہوا کہ میرا
بیٹا مر گیا ہے تو وہ یاہ اخز کی تمام اولاد کو قتل کرنے
لـگی۔ لیکن2 یاہ اخز بہنسگیکی یہوسبع یاہنے اخز کے
چھوٹے بیٹے یوآس کو چپکے سے اُن شہزادوں میں سے
نکال لیا جنہیں قتل کرنا تھا اور اُسے اُس کی دایہ کے
ایکساتھ میںسٹور چھپا میںجسدیا بستر محفوظوغیرہ
رکھے جاتے تھے۔ اِس طرح وہ بچ گیا۔ بعد3 یوآسمیں
کو رب کے گھر میں منتقل کیا گیا جہاں وہ اُس کے
ساتھ اُن سالوںچھ دورانکے چھپا عتلیاہجبرہا تھی۔ملـکہ

عتلیاہ کا انجام یوآساور بادشاہ بن جاتا ہے
یہویدعمیںسالساتویںکےحکومتکیعتلیاہ4 امام

نے َسو َسو سپاہیوں پر مقرر افسروں، کاری نامی دستوں
اور شاہی محافظوں کو رب کے گھر میں بُلا لیا۔ وہاں
اُس نے قَسم کھلا کر اُن سے عہد باندھا۔ پھر اُس نے
بادشاہ یوآسبیٹےکے پیشکو سبتاگلے”کی،ہدایتاُنہیں5کےکر کے آپدن میں سے جتنے ڈیوٹی پر آئیں گے
وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں۔ ایک حصہ شاہی
محل پر پہرا 6دے، دروازےنامیصوردوسرا پر اور تیسرا
محافظوںشاہی پیچھےکے دروازےکے پر۔ ربآپیوں
کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ دوسرے7 دو گروہ
سبتجو کے دن ڈیوٹی نہیں کرتے اُنہیں رب کے گھر
میں آ کر یوآس بادشاہ کی پہرا داری کرنی ہے۔ 8 وہ
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اُس کے ارد گرد دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں پکڑےکو
رکھیں اور جہاں بھی وہ جائے گھیرےاُسے رکھیں۔
بھیجو میںدائرےاِس اُسےکرےکوششکیگھسنے
مار “ڈالنا۔

9 َسو َسو سپاہیوں پر مقرر افسروں نے ایسا ہی کیا۔
اگلے سبت کے دن وہ سب اپنے فوجیوں سمیت یہویدع
امام پاسکے آئے۔ وہ بھی آئے جو ڈیوٹی پر تھے اور وہ
بھی جن کی اب چھٹی تھی۔ 10 امام نے افسروں کو
داؤد بادشاہ کے نیزےوہ اور ڈھالیں دیں جو تکاب
تھیں۔ہوئیرکھیمحفوظمیںگھرکےرب محافظپھر11
ہتھیاروں کو ہاتھ پکڑےمیں بادشاہ کے کھڑےگرد
ہو گئے۔ قربان گاہ اور رب کے گھر کے درمیان اُن کا
ربدائرہ کے گھر کی جنوبی دیوار سے لے کر اُس کی
شمالی تکدیوار پھیلا ہوا تھا۔ 12 پھر یہویدع بادشاہ کے
یوآسبیٹے کو باہر لایا اور اُس سرکے تاجپر رکھ کر اُسے
قوانین کی دےکتاب دی۔ یوں یوآس کو بادشاہ بنا دیا
اُنہوںگیا۔ مسحاُسےنے کر تالیاںکے بجائیں اور بلند آواز
سے نعرہ لگانے لـگے، بادشاہ” زندہ “!باد

جب13 محافظوں اور باقی لوگوں کا شور عتلیاہ تک
پہنچا تو ربوہ کے گھر صحنکے میں اُن پاسکے آئی۔
14 وہاں پہنچ کر وہ کیا دیکھتی ہے کہ نیا بادشاہ اُس
ستون پاسکے کھڑا جہاںہے بادشاہ رواج مطابقکے
کھڑا ہوتا ہے، اور وہ افسروں اور تُرم بجانے والوں سے
گھرا ہوا ہے۔ تمام اُمّت بھی ساتھ کھڑی تُرم بجا بجا
کر خوشی منا رہی ہے۔ رنجشعتلیاہ مارےکے اپنے
کپڑے پھاڑ کر چیخ اُٹھی، “!غداریغداری،”

یہویدع15 امام نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر اُن افسروں
کو بُلایا جن کے سپرد فوج کی گئی تھی اور اُنہیں حکم
دیا، اُسے” باہر لے جائیں، مناسبکیونکہ نہیں کہ اُسے
رب کے گھر پاسکے مارا جائے۔ اور بھیجو اُس کے
پیچھے آئے اُسے تلوار سے مار “دینا۔

16 وہ عتلیاہ کو پکڑ کر اُس راستے پر لے جسگئے پر
چلتے ہوئے گھوڑے محل کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہاں
اُسے مار دیا گیا۔ 17 پھر یہویدع نے بادشاہ اور قوم کے
ملساتھ ربکر باندھعہدسے کر وعدہ کیا ربہمکہ

کی قوم رہیں اِسگے۔ کے علاوہ بادشاہ یہویدعنے کی
معرفت قوم سے بھی عہد باندھا۔ 18 اِس کے بعد اُمّت
کے تمام لوگ بعل کے مندر پر ٹوٹ پڑے اور اُسے ڈھا
دیا۔ اُس کی قربان گاہوں اور بُتوں ٹکڑےٹکڑےکو کر
اُنہوںکے بعلنے پجاریکے متان قربانکو گاہوں کے
منے سا ہی مار ڈالا۔
رب کے گھر پر پہرے دار کھڑے کرنے کے بعد

19 یہویدع َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں، کاری نامی
دستوں، محل کے محافظوں اور باقی پوری اُمّت کے ہمراہ
جلوس نکال کر بادشاہ کو رب کے گھر سے محل میں
لے گیا۔ وہ محافظوں کے دروازے سے ہو کر داخل
ہوئے۔ بادشاہ شاہی تخت پر بیٹھ گیا، 20 اور تمام اُمّت
خوشی مناتی رہی۔ یوں یروشلم شہر کو سکون ملا،
کیونکہ عتلیاہ محلکو پاسکے تلوار سے مار دیا گیا تھا۔

یہوداہ کا یوآسبادشاہ
ساتیوآس21 سال کا تختجبتھا نشین ہوا۔

12
اسرائیلوہ1 بادشاہکے یاہو ساتویںکےحکومتکی

سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اُس کی
حکومت کا دورانیہ 40 سال تھا۔ اُس کی ماں ِضبیاہ
بیرسبع کی ہنے ر والی تھی۔ تکجب2 یہویدع اُس کی
راہنمائی کرتا یوآستھا وہ کچھ کرتا رہا ربجو پسندکو
تھا۔ توبھی3 اونچی جگہوں کے مندر دُور نہ کئے گئے۔
عوام معمول کے مطابق وہاں اپنی قربانیاں پیش کرتے
اور بخور جلاتے رہے۔

ربیوآس کے گھر مرمتکی کرواتا ہے
ایک4 دن یوآس نے اماموں کو حکم دیا، رب”

کے لئے مخصوص جتنے بھی پیسے رب کے گھر میں
لائے ہیںجاتے جمعکوسباُن کریں، چاہے وہ مردم
شماری *ٹیکسکے مَنتکسییا میںضمنکے دیئے گئے
ہوں، چاہے رضاکارانہ طور پر ادا کئے گئے ہوں۔ 5 یہ
تمام پیسے اماموں کے سپرد کئے جائیں۔ اِن آپسے کو
جہاں بھی ضرورت ربہے کے گھر کی دراڑوں کی
یوآسلیکن6“ہے۔کروانیمرمت 23کےحکومتکی
ویں سال میں اُس نے دیکھا ربتکابکہ کے گھر

* 12:4 شماریمردم :ٹیکسکے دیکھئے خروج 11 :16 -30
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دراڑوںکی مرمتکی نہیں ہوئی۔ اُستب7 یہویدعنے
اور باقی اماموں کو بُلا کر ربآپ”پوچھا، کے کیگھر
مرمت کیوں نہیں کرا ابرہے؟ آپسے کو اِن پیسوں
یاتاپنیکیآپسے پوریضرور نہیںاجازتکیکرنے
بلـکہ لئےکےمرمتکیگھرکےربپیسےتمام استعمال
کرنے “ہیں۔

8 امام مان گئے ابکہ سے ہم لوگوں سے ہدیہ نہیں
لیں گے اور کہ اِس کے بدلے ہمیں رب کے گھر کی
نہیںمرمت یہویدعپھر9گی۔پڑےکروانی امام ایکنے
صندوق لے کر اُس کے ڈھکنے میں سوراخ بنا دیا۔ اِس
صندوق کو اُس نے قربان گاہ پاسکے رکھ دیا، اُس
دروازے میںجسطرفدہنیکے ربپرستارسے کے
گھر کے صحن میں داخل ہوتے تھے۔ لوگجب اپنے
ہدیہ ربجات کے گھر پیشمیں کرتے دروازےتو
کی پہرا داری کرنے والے امام تمام پیسوں کو صندوق
میں ڈال دیتے۔ جب10 کبھی پتا چلتا کہ صندوق بھر
گیا ہے تو بادشاہ کا میرمنشی اور اماِم اعظم آتے اور
تمام پیسے گن کر تھیلیوں میں ڈال دیتے تھے۔ 11 پھر
یہ گنے ہوئے پیسے اُن ٹھیکے داروں کو دیئے جاتے
جن کے سپرد رب کے گھر کی مرمت کا کام کیا گیا
تھا۔ اِن پیسوں سے مرمتوہ کرنے والے کاری گروں
اُجرتکی ادا کرتے تھے۔ اِن میں بڑھئی، عمارت پر کام
کرنے والے، راج12 اور پتھر تراشنے والے شامل تھے۔
اِس کے علاوہ اُنہوں نے یہ پیسے دراڑوں کی مرمت
کے لئے درکار لـکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے لئے
بھی استعمال کئے۔ باقی رباخراجاتجتنے کے گھر کو
بحال کرنے کے لئے تھےضروری سبوہ اِن پیسوں سے
پورے کئے گئے۔ لیکن13 اِن ہدیہ جات سے سونے یا
چاندی کی چیزیں نہ بنوائی گئیں، نہ چاندی کے باسن،
بتی کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کے کٹورے یا تُرم۔
صرفیہ14 ٹھیکےصرفاور داروں کو دیئے گئے تاکہ
ربوہ کے گھر مرمتکی کر سکیں۔ ٹھیکے15 داروں
سے حساب نہ لیا گیا جب اُنہیں کاری گروں کو پیسے
دینے تھے، کیونکہ وہ قابِل اعتماد تھے۔

محض16 وہ پیسے جو قصور اور گناہ کی قربانیوں کے
لئے ملتے تھے رب کے گھر مرمتکی کے لئے استعمال
نہ ہوئے۔ وہ اماموں کا حصہ رہے۔

خراج ملنے پر حزائیل یروشلم کو چھوڑتا ہے
17 اُن دنوں میں شام کے بادشاہ حزائیل جاتنے پر

حملہ کر کے اُس پر قبضہ کر لیا۔ اِس کے بعد وہ مُڑ کر
یروشلم طرفکی ھنے بڑ لگا تاکہ اُس پر بھی حملہ کرے۔
18 یہ دیکھ کر یہوداہ کے یوآسبادشاہ نے اُن تمام ہدیہ
جات کو اکٹھا کیا جو اُس کے باپ دادا یہوسفط،
یہورام اور یاہ اخز نے رب کے گھر کے لئے مخصوص
کئے تھے۔ اُس نے وہ بھی جمع کئے جو اُس نے خود
رب کے گھر کے لئے مخصوص کئے تھے۔ یہ چیزیں اُس
سارے سونے کے ساتھ ملا کر جو رب کے گھر اور
محلشاہی خزانوںکے میں تھا اُس حزائیلکچھسبنے
بھیجکو دیا۔ تب حزائیل یروشلم کو چھوڑ کر چلا گیا۔

یوآس موتکی
19 باقی جو کچھ یوآس کی حکومت کے دوران ہوا

اور جو کچھ اُس نے کیا اُس کا ذکر شاہاِن’ ‘یہوداہ کی
کتاب میں کیا گیا ہے۔ ایک20 دن اُس کے افسروں نے
اُس سازشخلافکے کر کے اُسے قتل کر جبدیا وہ
بیت مِلّو پاسکے اُس راستے پر تھا جو ِسلّا طرفکی اُتر
جاتا تھا۔ 21 قاتلوں کے نام یوزبد بن ِسمعات اور یہوزبد
بن شومیر یوآستھے۔ کو یروشلم کے اُس حصے میں داؤد’جو کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر
اُس کا بیٹا اَمَصیاہ تخت نشین ہوا۔

13
اسرائیل کا بادشاہ یہوآخز

1 یہوآخز بن یاہو یہوداہ کے یوآسبادشاہ بن یاہ اخز کی
حکومت اسرائیلمیںسالویں23کے کا بادشاہ بنا۔
اُس کی حکومت کا دورانیہ 17 سال تھا، اور اُس کا
الحکومتدار سامریہ رہا۔ اُس2 کا چال ربچلن کو
ناپسند تھا، کیونکہ بھیوہ ُبعام یر نباطبن بُرےکے نمونے
پر چلتا رہا۔ اُس نے وہ گناہ جاری رکھے جو کرنے پر
ُبعام یر اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔ اُس بُت پرستی سے وہ
کبھی باز نہ آیا۔ 3 اِس وجہ ربسے اسرائیل سے بہت
ناراض ہوا، اور وہ شام کے بادشاہ حزائیل اور اُس کے
بیٹے بن ہدد وسیلےکے سے اُنہیں بار بار دباتا رہا۔
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لیکن4 پھر یہوآخز نے رب کا غضب ٹھنڈا کیا، اور
رب نے اُس کی منتیں سنیں، کیونکہ اُسے معلوم تھا کہ
شام اسرائیلبادشاہکا پر کتنا ظلم کر نےرب5ہے۔رہا
کسی بھیجکو جسدیا اُنہیںنے شام کے ظلم سے آزاد
کروایا۔ اِس کے بعد وہ پہلے کی طرح سکون کے ساتھ
اپنے گھروں میں رہ سکتے تھے۔ 6 توبھی وہ اُن گناہوں
سے باز نہ آئے جو کرنے پر ُبعام یر نے اُنہیں اُکسایا تھا
بلـکہ اُن کی یہ بُت پرستی جاری رہی۔ یسیرت دیوی کا
بُت بھی سامریہ سے ہٹایا نہ گیا۔

7 آخر میں یہوآخز صرفکے 50 گھڑسوار، 10 رتھ
اور 10,000 پیادہ سپاہی رہ گئے۔ فوج کا باقی حصہ
شام کے بادشاہ نے تباہ کر دیا تھا۔ اُس نے اسرائیلی
فوجیوں کچلکو یوںکر اُڑا دیا اناجدُھولطرحجستھا
کو ہتے وقتگا اُڑ جاتی ہے۔

8 باقی جو کچھ یہوآخز کی حکومت کے دوران ہوا،
جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں
وہ اسرائیلشاہاِن’ کی ‘تاریخ کتابکی میں بیان کی گئی
ہیں۔ جب9 وہ مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے
سامریہ میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یہوآس تخت نشین
ہوا۔

اسرائیل کا یہوآسبادشاہ
10 یہوآس بن یہوآخز یہوداہ کے بادشاہ یوآس کی

حکومت اسرائیلمیںسالویں37کے کا بادشاہ بنا۔
یہوآس11 ربچلنچالکا ناپسندکو تھا۔ وہ اُن گناہوں
سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط نے اسرائیل
کو اُکسایا تھا بلـکہ یہ بُت پرستی جاری رہی۔ باقی12 جو
کچھ یہوآس کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اُس
نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’
اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی درجمیں ہیں۔ اُس میں اُس
کی یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ جنگساتھکے کا ہے۔بھیذکر

یہوآسجب13 مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو
اُسے سامریہ میں شاہی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر ُبعام یر دوم
تخت پر بیٹھ گیا۔

مرگبسترِ یہوآسپر کی الیشع ملاقاتسے

یہوآس14 کے دورِ حکومت میں الیشع شدید بیمار ہو
گیا۔ جب وہ مرنے کو تھا تو اسرائیل کا بادشاہ یہوآس
اُس سے ملنے گیا۔ اُس کے جھکاوپر کر خوبوہ رو پڑا
اور چلّایا، میرےہائے،” میرےباپ، باپ۔ اسرائیل
رتھکے اور اُس “!گھوڑےکے الیشع15 نے اُسے حکم
دیا، ایک” کمان اور کچھ تیر لے “آئیں۔ بادشاہ کمان اور
تیر الیشع پاسکے لے آیا۔ 16 پھر الیشع بولا، کمان” کو
بادشاہجب“پکڑیں۔ کماننے کو پکڑ لیا تو الیشع اپنےنے
ہاتھ اُس کے ہاتھوں پر رکھ دیئے۔ 17 پھر اُس نے حکم
دیا، مشرقی” کھڑکی کو کھول “دیں۔ بادشاہ نے اُسے
کھول دیا۔ الیشع نے کہا، تیر” “!چلائیں بادشاہ نے
تیر چلایا۔ الیشع پکارا، یہ” رب کا فتح دلانے والا تیر
ہے، شام پر فتح کا !تیر آپ افیق پاسکے شام کی فوج
مکملکو طور پر تباہ کر دیں “گے۔

18 پھر اُس نے بادشاہ کو حکم دیا، اب” باقی تیروں
کو “پکڑیں۔ بادشاہ اُنہیںنے پکڑ لیا۔ پھر الیشع اِن”بولا،
کو زمین پر پٹخ “دیں۔ بادشاہ نے تین مرتبہ تیروں کو
زمین پر پٹخ دیا اور پھر رُک گیا۔ 19 یہ دیکھ کرمردِ خدا
غصے ہو گیا اور آپ”بولا، تیروںکو کو پانچ یا مرتبہچھ
زمین پر پٹخنا ہئے تھا۔چا اگر ایسا کرتے تو فوجکیشام کو
دےشکست کر مکمل طور پر تباہ کر دیتے۔ لیکن اب
آپ صرفاُسے تین دیںشکستمرتبہ “گے۔

تھوڑی20 دیر کے بعد الیشع فوت ہوا اور اُسے دفن
کیا گیا۔ اُن دنوں میں لٹیرےموآبی ہر سال موسِم بہار کے
ملـکدوران میں گھس آتے تھے۔ ایک21 دن کسی
کا جنازہ ہو رہا تھا اچانکتو لٹیرےیہ نظر آئے۔ ماتم
لاشوالےکرنے قریبکو الیشعکی کی قبر پھینکمیں
کر بھاگ گئے۔ لیکن جوں ہی لاش الیشع کی ہڈیوں
سے ٹکرائی اُس میں جان آ گئی اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔

الیشع پورےالفاظآخریکے ہو جاتے ہیں
22 یہوآخز شامجیجیتےکے کا اسرائیلحزائیلبادشاہ

کو دباتا رہا۔ ربتوبھی23 کو اپنی قوم ترسپر آیا۔ اُس
نے اُن پر رحم کیا، کیونکہ اُسے وہ عہد یاد رہا جو اُس
نے ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے باندھا تھا۔ تکآج وہ
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اُنہیں تباہ کرنے یا اپنے خارجسےحضور کرنے کے لئے
تیار نہیں ہوا۔

جب24 شام کا بادشاہ حزائیل فوت ہوا تو اُس کا
بیٹا بن تختہدد نشین ہوا۔ یہوآستب25 بن یہوآخز بننے ہدد سے وہ اسرائیلی شہر دوبارہ چھین لئے جن پر بن
ہدد باپکے حزائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ تین یہوآسبار
بننے ہدد دےشکستکو اسرائیلیکر واپسشہر لے
لئے۔

14
یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ

1 اَمَصیاہ بن یوآس اسرائیل کے بادشاہ یہوآس بن
یہوآخز میںسالدوسرےکے یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ اُس2
وقت وہ 25 سال کا تھا۔ وہ یروشلم میں رہ کر 29 سال
حکومت کرتا رہا۔ اُس ماںکی یہوعدان یروشلم کی ہنے ر
والی تھی۔ 3 جو کچھ اَمَصیاہ نے کیا ربوہ کو پسند تھا،
اگرچہ وہ اُتنی وفاداری ربسے پیرویکی نہیں کرتا تھا
جتنی اُس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ ہر کام میں وہ
اپنے یوآسباپ کے نمونے پر چلا، لیکن4 اُس نے بھی
اونچی جگہوں مندروںکے کو دُور نہ کیا۔ ابلوگعام
تک وہاں قربانیاں چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔

5 جوں ہی اَمَصیاہ کے پاؤں مضبوطی سے جم گئے
اُس نے اُن افسروں کو سزائے موت دی جنہوں نے
باپ قتلکو کر دیا تھا۔ لیکن6 اُن بیٹوںکے اُسکو نے
زندہ ہنے ر دیا اور شریعتموسوییوں تابعکے جسرہا
ربمیں فرماتا ہے، والدین” کو اُن کے بچوں کے جرائم
سببکے سے سزائے موت نہ دی جائے، نہ بچوں کو
اُن کے والدین کے جرائم کے سبب سے۔ اگر کسی کو
موتسزائے دینی ہو تو اُس گناہ سببکے سے جو اُس
نے خود کیا “ہے۔

7 اَمَصیاہ نے ادومیوں کو نمک کی وادی میں
وقتاُسدی۔شکست اُن اُسفوجی10,000کے سے
لڑنے آئے جنگتھے۔ کے دوران اُس نے سلع شہر پر
قبضہ کر لیا اور اُس کا نام یُقتئیل رکھا۔ یہ نام آج تک
رائج ہے۔

اَمَصیاہ اسرائیل کے یہوآسبادشاہ سے لڑتا ہے

8 اِس فتح کے بعد اَمَصیاہ نے اسرائیل کے بادشاہ
یہوآس بن یہوآخز کو پیغام بھیجا، آئیں،” ہم ایک
دوسرے کا مقابلہ “!کریں لیکن9 اسرائیل کے بادشاہ
یہوآس نے جواب دیا، لبنان” میں ایک کانٹےدار
جھاڑی نے دیودار کے ایک درخت سے بات میرے’کی، بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ‘باندھو۔ لیکن
اُسی وقت لبنان کے جنگلی جانوروں نے اُس کے اوپر
سے گزر کر اُسے پاؤں تلے کچل ڈالا۔ 10 ملـِک ادوم پر
فتح پانے کے سبب آپسے کا دل مغرور ہو گیا ہے۔
لیکن میرا مشورہ ہے آپکہ اپنے گھر میں رہ کر فتح
میں حاصل ہوئی شہرت کا مزہ لینے پر اکتفا آپکریں۔
ایسی مصیبت کو کیوں دعوت دیتے ہیں جو آپ اور
یہوداہ کی تباہی باعثکا بن “جائے؟

لیکن11 اَمَصیاہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا، اِس لئے
یہوآس اپنی فوج لے کر یہوداہ پر چڑھ آیا۔ بیت شمس
پاسکے اُس کا یہوداہ کے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔
اسرائیل12 فوجکی یہوداہنے فوجکی دی،شکستکو
اور ایکہر اپنے اپنے بھاگگھر گیا۔ اسرائیل13 کے
بادشاہ یہوآس نے یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ بن یوآس
بن یاہ اخز کو وہیں بیت شمس میں گرفتار کر لیا۔ پھر
وہ یروشلم گیا اور شہر کی فصیل افرائیم نامی دروازے
سے کونے تکدروازےکے گرا دی۔ اِس حصے کی
ًلمبائی 14تھی۔فٹ600تقریبا بھیجتنا اورچاندیسونا،
میںخزانوںکےمحلشاہیاورگھرکےربسامانقیمتی
تھا اُسے اُس پورےنے کا پورا لیا۔چھین لُوٹا مالہوا اور
بعض یرغمالوں کو لے کر وہ واپسسامریہ چلا گیا۔

اسرائیل کے یہوآسبادشاہ موتکی
باقی15 جو یہوآسکچھ حکومتکی کے دوران ہوا،

جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں
وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں درج ہیں۔
اُس میں اُس کی یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ کے ساتھ
جنگ کا ذکر بھی ہے۔ جب16 یہوآس مر کر اپنے
باپ دادا سے جا ملا تو اُسے سامریہ میں اسرائیل کے
بادشاہوں کی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا ُبعام یر دوم
تخت نشین ہوا۔

یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ موتکی
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اسرائیل17 کے یہوآسبادشاہ بن یہوآخز موتکی کے
بعد یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ یوآسبن سال15مزید جیتا
رہا۔ باقی18 کچھجو اَمَصیاہ دورانکےحکومتکی ہوا
وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔
ایک19 دن لوگ یروشلم میں اُس کے خلاف سازش
کرنے لـگے۔ آخرکار اُس نے فرار ہو کر لـکیس میں
پناہ لی، لیکن سازش کرنے والوں نے اپنے لوگوں کو
اُس کے پیچھے بھیجا، اور وہ وہاں اُسے قتل کرنے میں
کامیاب ہو گئے۔ 20 اُس کی لاش گھوڑے پر اُٹھا کر
یروشلم لائی گئی جہاں اُسے شہر کے اُس میںحصے داؤد’جو کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔

21 یہوداہ کے تمام لوگوں نے اَمَصیاہ کے بیٹے یّاہ *عُز
باپکو تختکے پر بٹھا دیا۔ اُس کی عمر 16 سال تھی
جب22 اُس باپکا مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔
بادشاہ بننے بعدکے یّاہ عُز ایلاتنے شہر پر قبضہ کر کے
اُسے دوبارہ یہوداہ کا حصہ بنا لیا۔ اُس نے بہتمیںشہر
تعمیری کام کروایا۔

اسرائیل کا بادشاہ ُبعام یر دوم
23 یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ یوآسبن کے ویں15

سال میں ُبعام یر بن یہوآس اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس
کی حکومت کا دورانیہ 41 سال تھا، اور اُس کا دار
الحکومت سامریہ رہا۔ 24 اُس کا چال چلن رب کو
ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر
نباط کے بیٹے ُبعام یر اّول نے اسرائیل کو اُکسایا تھا۔
25 ُبعام یر دوم لبو حمات سے لے کر بحـیرۂ مُردار تک
اُن تمام علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر سکا جو پہلے اسرائیل
کے تھے۔ یوں وہ وعدہ پورا ہوا جو رب اسرائیل کے
خدا اپنےنے جاتخادم ِحفر کے ہنے ر والے یونسنبی
بن امِتّی معرفتکی کیا تھا۔ 26 ربکیونکہ نے اسرائیل
کی نہایت بُری حالت پر دھیان دیا تھا۔ اُسے معلوم تھا
کہ ہلاکسببڑےچھوٹے ہونے والے ہیں اور کہ
اُنہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ رب27 نے کبھی
نہیں کہا تھا کہ مَیں اسرائیل قوم کا نام و نشان مٹا دوں

گا، اِس لئے اُس نے اُنہیں ُبعام یر بن یہوآس کے وسیلے
نجاتسے دلائی۔

28 باقی جو کچھ ُبعام یر دوم کی حکومت کے دوران
ہوا، جو کچھ اُس نے کیا اور جو جنگی کامیابیاں اُسے
حاصل ہوئیں اُن کا ذکر شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی
کتاب میں ہوا ہے۔ اُس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ
اُس دمشقطرحکسنے حماتاور پر دوبارہ قبضہ کر
لیا۔ جب29 ُبعام یر مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو
اُسے میںسامریہ بادشاہوں کی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس
کا بیٹا یاہ تختزکر نشین ہوا۔

15
یہوداہ کا بادشاہ یّاہ عُز

1 یّاہ عُز بن اَمَصیاہ اسرائیل کے بادشاہ ُبعام یر دوم کی
حکومت کے ویں27 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔
2 اُس وقت اُس کی عمر 16 سال تھی، اور وہ یروشلم
میں رہ کر 52 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں
یکولیاہ یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ 3 اپنے باپ اَمَصیاہ
کی طرح اُس کا چال چلن رب کو پسند تھا، 4 لیکن
اونچی جگہوں کو دُور نہ کیا گیا، اور لوگعام وہاں اپنی
قربانیاں چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔

ایک5 دن رب نے بادشاہ کو سزا دی کہ اُسے
لـگکوڑھ گیا۔ یّاہ عُز جیتے جی اِس بیماری سے شفا نہ
پا سکا، اور اُسے علیٰحدہ گھر میں رہنا پڑا۔ اُس کے بیٹے
یوتام کو محل پر مقرر کیا گیا، اور وہی اُمّت پر حکومت
کرنے لگا۔

باقی6 جو کچھ یّاہ عُز حکومتکی دورانکے ہوا اور
اُسکچھجو نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی کتابکی‘تاریخ
میں درج ہے۔ جب7 وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا
ملا تو اُسے یروشلم کے اُس میںحصے جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا خاندانیہے قبر میں گیا۔دفنایا پھر اُس کا بیٹا یوتام
تخت نشین ہوا۔

اسرائیل کا بادشاہ یاہ زکر
8 یاہ زکر بن ُبعام یر یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کی

حکومت اسرائیلمیںسالویں38کے کا بادشاہ بنا۔
* 14:21 یّاہ :عُز یہاں کئی جگہوں پر عبرانی میں یّاہ عُز کا دوسرا نام یاہ عزر مستعمل ہے۔
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اُس کا الحکومتدار بھی سامریہ تھا، لیکن چھ ماہ کے
بعد اُس حکومتکی ختم ہو گئی۔ 9 باپاپنے دادا کی
طرح یاہ زکر کا چال چلن بھی رب کو ناپسند تھا۔ وہ
اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط نے
اسرائیل کو اُکسایا تھا۔ 10 سلّوم یبیسبن نے اُس کے
سازشخلاف کر سباُسےکے کے منے قتلسا کیا۔ پھر
وہ اُس کی جگہ بادشاہ بن گیا۔

11 باقی جو کچھ یاہ زکر کی حکومت کے دوران ہوا
اُس کا ذکر شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کتابکی میں کیا
گیا ہے۔

12 یوں رب کا وہ وعدہ پورا ہوا جو اُس نے یاہو
سے کیا تھا، تیری” اولاد چوتھی پشت تک اسرائیل پر
حکومت کرتی رہے “گی۔

اسرائیل کا بادشاہ سلّوم
13 سلّوم بن یبیس یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کے

ویں39 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ وہ سامریہ
میں رہ ایکصرفکر تختتکماہ پر بیٹھ سکا۔ 14 پھر
تِرضہنےجادیبنمناحم سے آ سلّومکر میںسامریہکو
قتل کر دیا۔ اِس کے بعد وہ تختخود پر بیٹھ گیا۔

باقی15 جو کچھ سلّوم حکومتکی دورانکے ہوا اور
جو سازشیں اُس نے کیں وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ
کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔

وقتاُس16 مناحم نے تِرضہ سے آ کر شہر تِفسَح کو
اُس کے تمام باشندوں اور گرد و نواح کے سمیتعلاقے
تباہ کیا۔ وجہ تھییہ اُسکہ باشندےکے دروازوںاپنے
کو کھول کر اُس کے تابع ہو جانے کے لئے تیار نہیں
تھے۔ جواب میں مناحم نے اُن کو مارا اور تمام حاملہ
عورتوں پیٹکے چیر ڈالے۔

اسرائیل کا بادشاہ مناحم
17 مناحم بن جادی یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کی

حکومت اسرائیلمیںسالویں39کے کا بادشاہ بنا۔
سامریہ اُس کا دار الحکومت تھا، اور اُس حکومتکی
کا دورانیہ 10 سال تھا۔ 18 اُس کا چال چلن رب کو
ناپسند تھا، اور وہ زندگی بھر اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو
کرنے پر ُبعام یر بن نباط اسرائیلنے کو اُکسایا تھا۔

19-20 مناحم کے دورِ حکومت میں اسور کا بادشاہ
پُول یعنی تِگلت پِل ملـکایسر سے لڑنے آیا۔ مناحم نے
اُسے 34,000 کلو گرام دیدےچاندی تاکہ وہ اُس
مضبوطحکومتکی کرنے میں مدد تبکرے۔ اسور
کا بادشاہ اسرائیل کو چھوڑ کر اپنے ملـک واپس چلا
گیا۔ چاندی کے یہ پیسے مناحم نے امیر اسرائیلیوں سے
جمع کئے۔ ایکہر کو چاندی کے 50 ِسکے ادا کرنے
پڑے۔

21 باقی جو کچھ مناحم کی حکومت کے دوران ہوا
اور اُسکچھجو نے کیا وہ اسرائیلشاہاِن’ کی کی‘تاریخ
کتاب میں درج ہے۔ جب22 وہ مر کر اپنے باپ دادا
سے جا ملا تو اُس کا بیٹا تختفِقَحیاہ پر بیٹھ گیا۔

اسرائیل کا بادشاہ فِقَحیاہ
23 فِقَحیاہ بن مناحم یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کے

ویں50 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ
میں رہ کر اُس کی حکومت کا دورانیہ دو سال تھا۔
فِقَحیاہ24 ربچلنچالکا ناپسندکو تھا۔ وہ اُن گناہوں
سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط اسرائیلنے کو
اُکسایا تھا۔

فوجدنایک25 کے اعلٰی افسر فِقَح بن رملیاہ اُسنے
سازشخلافکے کی۔ ِجلعاد آدمیوں50کے کو اپنے
ساتھ اُسکرلے فِقَحیاہنے بُرجکےمحلکےسامریہکو
میں افسراَوردووقتاُسڈالا۔مار ارجوببنام اور یہ ار
بھی اُس کی زد میں آ کر مر گئے۔ اِس کے بعد تختفِقَح
پر بیٹھ گیا۔

26 باقی جو کچھ فِقَحیاہ کی حکومت کے دوران ہوا
اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ
کتابکی میں بیان کیا گیا ہے۔

اسرائیل کا بادشاہ فِقَح
27 فِقَح بن رملیاہ یہوداہ کے بادشاہ یّاہ عُز کی

حکومت اسرائیلمیںسالویں52کے کا بادشاہ بنا۔
سامریہ میں رہ کر وہ 20 حکومتتکسال کرتا رہا۔
28 فِقَح کا چال چلن رب کو ناپسند تھا۔ وہ اُن گناہوں
سے باز نہ آیا جو کرنے پر ُبعام یر بن نباط اسرائیلنے کو
اُکسایا تھا۔
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29 فِقَح کے میںحکومتدورِ اسور کے تِگلتبادشاہ
پِل ایسر اسرائیلنے پر ذیلکیا۔حملہ تمامکے اُسشہر کے
قبضے میں آ :گئے عِیون، ابیل بیت معکہ، یانوح، قادس
اور حصور۔ ِجلعاد اور گلیل کے علاقے بھی نفتالی کے
پورے قبائلی علاقے سمیت اُس کی گرفت میں آ گئے۔
اسور کا بادشاہ اِن تمام میںجگہوں آباد لوگوں کو گرفتار
کر کے ملـکاپنے اسور لے گیا۔

30 ایک دن ہوسیع بن ایلہ نے فِقَح کے خلاف
سازش کر کے اُسے موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ پھر وہ
تختخود پر بیٹھ گیا۔ یہ یہوداہ بادشاہکے یوتام بن یّاہ عُز
حکومتکی کے سالویں20 میں ہوا۔

باقی31 جو کچھ فِقَح حکومتکی کے دوران ہوا اور
جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی
کتاب میں درج ہے۔

یہوداہ کا بادشاہ یوتام
32 یّاہ عُز کا بیٹا یوتام اسرائیل کے بادشاہ فِقَح کی

حکومت دوسرےکے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔
33 وہ 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ
کر حکومتسال16 کرتا رہا۔ اُس کی ماں بنتیروسہ
وہ34تھی۔صدوق باپاپنے یّاہ کچھوہطرحکیعُز کرتا
رہا ربجو کو پسند تھا۔ توبھی35 اونچی جگہوں کے
مندر ہٹائے نہ لوگگئے۔ وہاں اپنی قربانیاں چڑھانے
اور بخور جلانے بازسے نہ آئے۔ یوتام ربنے گھرکے
کا بالائی دروازہ تعمیر کیا۔

باقی36 جو کچھ یوتام حکومتکی دورانکے ہوا اور
اُسکچھجو نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی کتابکی‘تاریخ
میں قلم بند ہے۔ 37 اُن دنوں میں رب شام کے بادشاہ
رضین اور فِقَح بن رملیاہ کو یہوداہ خلافکے بھیجنے لگا
تاکہ اُس سے لڑیں۔ جب38 یوتام مر کر اپنے باپ دادا
سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’
کا ‘شہر کہلاتا خاندانیہے قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا
بیٹا تختآخز پر بیٹھ گیا۔

16
یہوداہ کا بادشاہ آخز

1 آخز بن یوتام اسرائیل کے بادشاہ فِقَح بن رملیاہ کی
حکومت کے ویں17 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔
2 اُس وقت آخز 20 سال کا تھا، اور وہ یروشلم میں رہ
کر 16 سال حکومت کرتا رہا۔ وہ اپنے باپ داؤد کے
نمونے پر نہ چلا بلـکہ وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو ناپسند
تھا۔ 3 کیونکہ اُس نے اسرائیل کے بادشاہوں کا چال
چلن اپنایا، تکیہاں کہ اُس نے اپنے بیٹے کو قربانی کے
طور پر جلا دیا۔ یوں وہ اُن قوموں کے گھنونے رسم و
رواج ادا کرنے لگا ربجنہیں نے اسرائیلیوں کے آگے
ملـک سے نکال دیا تھا۔ 4 آخز بخور جلا کر اپنی قربانیاں
اونچے مقاموں، یوں پہاڑ کی چوٹیوں اور ہر درختگھنے
کے سائے میں چڑھاتا تھا۔

آخز اسور کے بادشاہ سے مدد لیتا ہے
شامدنایک5 اسرائیلاوررضینبادشاہکا کا بادشاہ

فِقَح بن رملیاہ یروشلم پر حملہ کرنے کے لئے یہوداہ میں
آئے۔گھس اُنہوں نے شہر کا محاصرہ تو کیا لیکن اُس پر
قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ 6 اُن ہی دنوں میں رضین
ایلاتنے پر دوبارہ قبضہ کر کے شام کا حصہ بنا لیا۔
یہوداہ کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر اُس نے وہاں
ادومیوں کو بسا دیا۔ یہ ادومی تکآج وہاں آباد ہیں۔

7 آخز نے اپنے قاصدوں کو اسور کے بادشاہ تِگلت
پِل ایسر کے پاس بھیج کر اُسے اطلاع دی، مَیں” آپ
کا خادم اور بیٹا ہوں۔ مہربانی کر کے آئیں اور مجھے شام
اور اسرائیل کے بادشاہوں سے بچائیں جو مجھ پر حملہ کر
ساتھساتھ8“ہیں۔رہے آخز اورچاندیوہنے جمعسونا
کیا ربجو کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں تھا
اور اُسے تحفے کے طور پر اسور کے بادشاہ بھیجکو دیا۔
تِگلت9 پِل ایسر راضی ہو گیا۔ اُس دمشقنے پر حملہ کر
کے شہر پر قبضہ کر لیا اور اُس کے باشندوں کو گرفتار
کر کے قیر کو لے گیا۔ رضین کو اُس قتلنے کر دیا۔

ربآخز کے گھر کی بےحرمتی کرتا ہے
10 آخز بادشاہ اسور کے تِگلتبادشاہ پِل ایسر سے ملنے

کے لئے دمشق گیا۔ ایکوہاں قربان گاہ جستھی کا
نمونہ آخز نے بنا کر یاہ اُور امام کو بھیج دیا۔ ساتھ ساتھ
اُس ڈیزائننے کی تفصیلاتتمام بھی یروشلم بھیج دیں۔
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جب11 یاہ اُور کو ہدایات ملیں تو اُس نے اُن ہی کے
مطابق یروشلم ایکمیں قربان گاہ بنائی۔ آخز کے دمشق
واپسسے آنے پہلےسے پہلے اُسے تیار کر لیا گیا۔

جب12 واپسبادشاہ آیا تو اُس نے نئی قربان گاہ کا
کیا۔معائنہ پھر اُس سیڑھیکی چڑھپر اُس13کر خودنے
قربانیاں اُس پر پیش کیں۔ بھسم ہونے والی قربانی اور
غلہ نذرکی جلا اُسکر نے قرباننذرکیَمے گاہ ُنڈیلپر ا
دی اور سلامتی قربانیوںکی اُسخونکا دیا۔چھڑکپر

رب14 کے گھر اور نئی قربان گاہ کے درمیان اب
پیتلتک کی پرانی قربان گاہ ابتھی۔ آخز نے اُسے اُٹھا
ربکر کے گھر کے منے سا منتقلسے کر نئیکے قربان
گاہ کے پیچھے یعنی شمال طرفکی رکھوا دیا۔ 15 یاہ اُور
امام اُسکو نے حکم آپسےاب”دیا، تمامکو قربانیوں
کو نئی قربان گاہ پیشپر کرنا ہے۔ اِن میں صبح و شام
اورہیںشاملبھیقربانیاںروزانہکی بادشاہ اور اُمّت کی
مختلف قربانیاں ًبھی، مثلا بھسم ہونے والی قربانیاں اور
غلہ اور َمے کی نذریں۔ قربانیوں کے تمام خون کو بھی
صرف نئی قربان گاہ پر چھڑکنا ہے۔ آئندہ پیتل کی پرانی
قربان گاہ میرےصرف ذاتی استعمال کے لئے ہو گی
مجھےجب الله سے یافتکچھ در کرنا ہو “گا۔ 16 یاہ اُور
امام نے ویسا ہی کیا جیسا بادشاہ نے اُسے حکم دیا۔

لیکن17 آخز بادشاہ رب کے گھر میں مزید تبدیلیاں
بھی لایا۔ ہتھ یوں گاڑ کے جن فریموں پر باسن رکھے
جاتے تھے اُنہیں توڑ کر اُس نے باسنوں کو دُور کر دیا۔
اِس کے علاوہ اُس نے ‘سمندر’ نامی بڑے حوض کو
پیتل کے اُن بَیلوں سے اُتار دیا جن پر وہ شروع سے پڑا تھا
اور اُسے پتھر ایککے چبوترے پر رکھوا دیا۔ 18 اُس
نے اسور کے بادشاہ خوشکو رکھنے کے لئے ایک اَور
کام بھی کیا۔ اُس ربنے کے گھر سے وہ چبوترا دُور
کر پرجسدیا بادشاہ تختکا رکھا جاتا تھا اور وہ دروازہ
بند کر دیا جو رببادشاہ کے داخلمیںگھر ہونے کے
لئے استعمال کرتا تھا۔

19 باقی جو کچھ آخز کی حکومت کے دوران ہوا اور
اُسکچھجو نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی کتابکی‘تاریخ
میں درج ہے۔ جب20 وہ مر کر اپنے باپ دادا سے
جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’ کا

‘شہر کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا
بیٹا تختِحزقیاہ نشین ہوا۔

17
اسرائیل آخریکا بادشاہ ہوسیع

1 ہوسیع بن ایلہ یہوداہ کے بادشاہ آخز کی حکومت
کے ویں12 سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ
اُس کا دار الحکومت رہا، اور اُس کی حکومت کا
تھا۔سال9دورانیہ ہوسیع2 ناپسندکوربچلنچالکا
تھا، لیکن اسرائیل کے اُن بادشاہوں کی نسبت جو اُس
پہلےسے تھے وہ کچھ بہتر تھا۔

ایک3 دن اسور کے بادشاہ سلمنسر نے اسرائیل پر
مانشکستہوسیعتبکیا۔حملہ اُسکر تابعکے گیا۔ہو
اُسے اسور کو خراج ادا کرنا پڑا۔ لیکن4 چند سال کے
بعد سرکشوہ ہو گیا۔ اُس نے خراج کا سالانہ سلسلہ
بند کر سفیروںاپنےکے مصرکو بادشاہکے سو پاسکے
بھیجا تاکہ اُس سے مدد حاصل جبکرے۔ اسور کے
بادشاہ کو پتا چلا تو اُس نے اُسے پکڑ کر جیل میں ڈال
دیا۔

سامریہ کا انجام
ملـکپورےسلمنسر5 میں سے گزر کر تکسامریہ

پہنچ گیا۔ تین سال تک اُسے شہر کا محاصرہ کرنا پڑا،
6 لیکن آخرکار وہ ہوسیع کی حکومت کے نویں سال
میں کامیاب ہوا اور شہر پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کو
جلاوطن اُنہیںدیا۔کر اسور لا اُسکر خلحکچھنے کے
علاقے میں، جوزانکچھ یائےکے در خابور کنارےکے
پر اور کچھ مادیوں شہروںکے میں بسائے۔

7 یہ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ اسرائیلیوں نے رب
اپنے خدا کا گناہ کیا تھا، حالانکہ وہ اُنہیں مصری بادشاہ
فرعون قبضےکے سے رِہا کر مصرکے نکالسے لایا تھا۔
وہ دیگر معبودوں کی پوجا کرتے 8 اور اُن قوموں کے
رسم و رواج کی پیروی کرتے جن ربکو نے اُن کے
آگے سے نکال دیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اُن رسموں سے بھی
لپٹے رہے اسرائیلجو بادشاہوںکے شروعنے کی تھیں۔
اسرائیلیوں9 ربکو اپنے خدا بہتخلافکے ترکیبیں
سوجھیں ٹھیکجو نہیں تھیں۔ سب سے چھوٹی چوکی
سے لے بڑےکر بڑےسے قلعہ بند تکشہر اُنہوں نے
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اپنے تمام شہروں اونچیکی جگہوں پر مندر بنائے۔ 10 ہر
پہاڑی کی چوٹی پر اور ہر گھنے درخت کے سائے میں
اُنہوں نے پتھر کے اپنے دیوتاؤں کے ستون اور یسیرت
دیوی کے کھڑےکھمبے کئے۔ 11 ہر اونچی جگہ پر وہ
بخور جلا دیتے تھے، بالکل اُن اقوام کی طرح ربجنہیں
نے اُن کے آگے نکالسے دیا اسرائیلیوںغرضتھا۔ سے
بہت سی ایسی شریر حرکتیں سرزد ہوئیں جن کو دیکھ
ربکر کو آیا۔غصہ وہ12 بُتوں پرستشکی کرتے رہے
رباگرچہ نے اِس سے منع کیا تھا۔

13 بار بار رب نے اپنے نبیوں اور غیب بینوں کو
اسرائیل اور یہوداہ کے پاس بھیجا تھا تاکہ اُنہیں آگاہ
کریں، اپنی” شریر راہوں سے باز میرےآؤ۔ احکام اور
قواعد تابعکے پیرویکیشریعتپوریاُسرہو۔ جوکرو
مَیں تمہارےنے باپ دادا کو اپنے خادموں یعنی نبیوں
کے وسیلے دیدےسے “تھی۔

لیکن14 وہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے بلـکہ باپاپنے
دادا کی طرح اَڑ گئے، کیونکہ وہ بھی رب اپنے خدا پر
بھروسا نہیں کرتے تھے۔ 15 اُنہوں نے اُس کے احکام
اور اُس عہد ردکو کیا اُسجو نے اُن باپکے دادا سے
باندھا تھا۔ جب بھی اُس نے اُنہیں باتکسی سے آگاہ
کیا تو اُنہوں نے اُسے حقیر جانا۔ بےکار بُتوں کی پیروی
کرتے کرتے وہ گئے۔ہوبےکارخود وہ گرد نواحو کی
قوموں کے نمونے پر پڑےچل ربحالانکہ اِسنے سے
منع کیا تھا۔ رب16 اپنے خدا کے تمام احکام کو مسترد
کر اُنہوںکے نے اپنے لئے بچھڑوں کے دو مجسمے ڈھال
لئے دیوییسیرتاور کا کھمبا کھڑا کر دیا۔ وہ سورج،
چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کے منے جھکسا گئے
بعلاور دیوتا پرستشکی لـگے۔کرنے 17 اپنے بیٹے بیٹیوں
کو اُنہوں نے اپنے بُتوں کے لئے قربان کر کے جلا دیا۔
نجومیوں سے مشورہ لینا اور جادوگری کرنا عام ہو گیا۔
اُنہوںغرض نے آپاپنے بدیکو ہاتھکے میں بیچ کر
ایسا کام کیا ربجو ناپسندکو تھا اور جو اُسے غصہ دلاتا
رہا۔

تب18 رب کا غضب اسرائیل پر نازل ہوا، اور اُس
نے اُنہیں اپنے حضور سے خارج کر دیا۔ صرف یہوداہ

کا ملـکقبیلہ میں باقی رہ گیا۔
19 لیکن یہوداہ کے افراد بھی رب اپنے خدا کے

احکام کے تابع ہنے ر کے لئے تیار نہیں تھے۔ وہ بھی اُن
رسمبُرے پیرویکیرواجو کرتے اسرائیلجورہے نے
شروع کئے تھے۔ 20 پھر رب پورینے پوریکی قوم کو
رد تنگاُنہیںدیا۔کر کر اُنہیںوہکے لٹیروں حوالےکے
کرتا رہا، اُسدنایکاور اُنہیںنے بھی اپنے سےحضور
خارج کر دیا۔

رب21 نے خود اسرائیل کے شمالی قبیلوں کو داؤد
کے گھرانے الـگسے کر دیا تھا، اور اُنہوں نے ُبعام یر
نباطبن کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ لیکن ُبعام یر اسرائیلنے
ایککو سنگین گناہ کرنے پر اُکسا کر رب کی پیروی
کرنے سے دُور کئے رکھا۔ 22 اسرائیلی ُبعام یر بُرےکے
نمونے پر چلتے رہے اور کبھی اِس سے باز نہ آئے۔

23 یہی وجہ ہے کہ جوکچھ رب نے اپنے خادموں
یعنی نبیوں معرفتکی فرمایا تھا وہ پورا اُسہوا۔ اُنہیںنے
اپنے حضور سے خارج کر دیا، اور دشمن اُنہیں قیدی بنا
کر اسور لے گیا جہاں وہ تکآج زندگی گزارتے ہیں۔

سامریہ میں اجنبی قوموں کو آباد کیا جاتا ہے
24 اسور کے بادشاہ نے بابل، کوتہ، عَوّا، حمات اور

ِسفروائم سے لوگوں کو اسرائیل میں لا کر سامریہ کے
اسرائیلیوں خالیسے کئے میںشہروںگئے بسا دیا۔ لوگیہ
سامریہ پر قبضہ کر کے اُس کے شہروں میں بسنے لـگے۔
لیکن25 وقتآتے ربوہ پرستشکی نہیں کرتے تھے،
اِس لئے اُننےرب درمیانکے ببر بھیجشیر جنہوںدیئے
نے ایککئی کو پھاڑ ڈالا۔

اسور26 بادشاہکے لوگوںجن”گئی،دیاطلاعکو
کو آپ نے جلاوطن کر کے سامریہ کے شہروں میں
بسا دیا ہے وہ نہیں جانتے کہ اُس ملـک کا دیوتا کن
باتوںکن کا تقاضا کرتا نتیجےہے۔ میں اُس نے اُن کے
درمیان ببر شیر بھیج دیئے ہیں جو اُنہیں پھاڑ رہے ہیں۔
اور وجہ یہی ہے کہ وہ اُس کی صحیح پوجا کرنے سے
اسورکرسنیہ27“ہیں۔نہیںواقف بادشاہکے نے حکم
دیا، سامریہ” سے یہاں لائے گئے اماموں میں ایکسے
کو چن لو جو اپنے وطن لوٹ کر وہاں دوبارہ آباد ہو
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جائے اور لوگوں کو سکھائے کہ اُس ملـک کا دیوتا
اپنی پوجا کے لئے باتوںکنکن کا تقاضا کرتا “ہے۔

ایکتب28 امام جلاوطنی سے واپس آیا۔ بیت ایل
میں آباد ہو کر اُس نے باشندوںنئے کو سکھایا ربکہ
مناسبکی طرحکسعبادت کی جاتی ہے۔ لیکن29
ساتھ ساتھ وہ اپنے ذاتی دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے
رہے۔ شہر بہ شہر ہر قوم نے اپنے اپنے بُت بنا کر اُن
تمام اونچی جگہوں کے مندروں میں کھڑے کئے جو
سامریہ کے لوگوں نے بنا چھوڑے تھے۔ 30 بابل کے
باشندوں بناتُسکاتنے کے بُت، کوتہ لوگوںکے نے
نیرگل کے حماتمجسمے، والوں نے اسیما کے بُت 31 اور
عَوّا کے لوگوں نے نبحاز اور ترتاق کے کھڑےمجسمے
کئے۔ ِسفروائم باشندےکے اپنے بچوں کو اپنے دیوتاؤں
ـِک ل ادرمَّ ـِکاور ل عنمَّ کے لئے قربان کر کے جلا دیتے
تھے۔ غرض32 سب رب کی پرستش کے ساتھ ساتھ
اپنے دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے اور اپنے لوگوں میں سے
مختلف قسم افرادکے چنکو پجاریکر مقرر تھےکرتے
تاکہ وہ اونچی جگہوں مندروںکے کو سنبھالیں۔ 33 وہ
رب عبادتکی بھی کرتے اور ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں
کی اُن قوموں رواجوںکے بھیعبادتمطابقکے کرتے
تھے جن میں سے اُنہیں یہاں لایا گیا تھا۔

34 یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سامریہ کے
باشندے اپنے اُن پرانے رواجوں کے مطابق زندگی
گزارتے ہیں ربصرفاور پرستشکی کرنے کے لئے
تیار نہیں ہوتے۔ وہ اُس ہدایاتکی اور احکام کی پروا
نہیں کرتے اور اُس شریعت کی پیروی نہیں کرتے جو
رب نے یعقوب کی اولاد کو دی تھی۔ رب) نے
یعقوب کا نام اسرائیل میں بدل دیا (تھا۔ 35 ربکیونکہ
اسرائیلنے کی قوم ساتھکے باندھعہد کر اُسے حکم دیا
تھا،

بھیکسیدوسرے” معبود متعبادتکی !کرنا اُن
کے منے جھکسا کر اُن کی متخدمت کرنا، نہ اُنہیں
پیشقربانیاں کرنا۔ ربصرف36 پرستشکی کرو جو
بڑی قدرت اور عظیم کام دکھا کر تمہیں مصر سے نکال
لایا۔ صرف اُسی کے منے سا جھک جاؤ، صرف اُسی
کو اپنی قربانیاں پیش کرو۔ 37 لازم ہے کہ تم دھیان

سے اُن تمام ہدایات، احکام اور قواعد پیرویکی کرو جو
مَیں تمہارےنے لئے قلم بند کر دیئے ہیں۔ کسی اَور
دیوتا کی پوجا مت کرنا۔ 38 وہ عہد مت بھولنا جو مَیں
تمہارےنے ساتھ باندھ لیا ہے، اور دیگر معبودوں کی
پرستش نہ کرو۔ صرف39 ربصرفاور اپنے خدا کی
عبادت کرو۔ وہی تمہارےتمہیں تمام دشمنوں کے ہاتھ
سے بچا لے “گا۔

لوگلیکن40 یہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے بلـکہ اپنے
پرانے رسم و رواج کے ساتھ لپٹے رہے۔ 41 چنانچہ رب
عبادتکی ساتھکے ہی سامریہ کے باشندےنئے اپنے
بُتوں کی پوجا تکآجرہے۔کرتے اُن اولادکی کچھیہی
کرتی آئی ہے۔

18
یہوداہ کا بادشاہ ِحزقیاہ

اسرائیل1 کے بادشاہ ہوسیع بن ایلہ حکومتکی کے
تیسرے سال میں ِحزقیاہ بن آخز یہوداہ کا بادشاہ بنا۔
2 اُس وقت اُس کی عمر 25 سال تھی، اور وہ یروشلم
میں رہ کر 29 حکومتسال کرتا رہا۔ اُس کی ماں ابی
بنت یاہ زکر تھی۔ 3 باپاپنے داؤد طرحکی اُس نے ایسا
کام کیا ربجو کو پسند تھا۔ 4 اُس نے اونچی جگہوں
کے مندروں کو گرا دیا، پتھر کے اُن ستونوں ٹکڑےکو
ٹکڑے کر کیجندیا پوجا تھیجاتیکی دیوییسیرتاور
کے کھمبوں کو کاٹ ڈالا۔ پیتل کا جو سانپ موسٰی
نے بنایا تھا اُسے بھی بادشاہ ٹکڑےنے ٹکڑے کر دیا،
اسرائیلیکیونکہ اُن اُستکایام کے منے سا بخور جلانے
آتے تھے۔ نخُشتانسانپ) کہلاتا (تھا۔

5 ِحزقیاہ رب اسرائیل کے خدا پر بھروسا رکھتا تھا۔
یہوداہ میں نہ اِس پہلےسے اور نہ اِس بعدکے ایسا بادشاہ
ہوا۔ ساتھکےربوہ6 لپٹا رہا اور اُس پیرویکی کرنے
بھیکبھیسے باز نہ آیا۔ وہ اُن احکام پر عمل کرتا رہا جو
رب نے موسٰی کو دیئے تھے۔ 7 اِس لئے رب اُس کے
بھیجبرہا۔ساتھ مقصدکسیوہ لئےکے نکلا تو اُسے
کامیابی حاصل ہوئی۔
چنانچہ وہ اسور حکومتکی سے آزاد ہو گیا اور اُس

کے تابع نہ رہا۔ فلستیوں8 کو اُس سبنے سے چھوٹی
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چوکی سے لے کر بڑے سے بڑے قلعہ بند شہر تک
شکست دی اور اُنہیں مارتے مارتے غزہ شہر اور اُس
کے تکعلاقے پہنچ گیا۔

اسوری اسرائیل پر قبضہ کرتے ہیں
9 ِحزقیاہ کی حکومت کے چوتھے سال میں اور

اسرائیل بادشاہکے ہوسیع سالساتویںکےحکومتکی
میں اسور کے بادشاہ سلمنسر نے اسرائیل پر حملہ کیا۔
سامریہ شہر کا محاصرہ کر کے 10 وہ تین سال کے بعد
اُس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ ِحزقیاہ کی
حکومت کے چھٹے سال اور اسرائیل کے بادشاہ ہوسیع
حکومتکی نویںکے میںسال ہوا۔ اسور11 کے بادشاہ
اسرائیلیوںنے جلاوطنکو علاقےکےخلحکچھکےکر
میں، کچھ جوزان کے یائے در خابور کنارےکے پر اور
کچھ مادیوں شہروںکے میں بسائے۔

کچھسبیہ12 اِس لئے ہوا کہ ربوہ اپنے خدا کے
تابع نہ رہے بلـکہ اُس کے اُن ساتھکے بندھے عہدہوئے
توڑکو کر اُن تمام احکام فرماںکے بردار نہ رہے ربجو
کے خادم موسٰی نے اُنہیں دیئے تھے۔ نہ وہ اُن کی سنتے
اور نہ اُن پر عمل کرتے تھے۔

اسوری یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں
13 ِحزقیاہ بادشاہ کی حکومت کے ویں14 سال

میں اسور کے بادشاہ سنحیرب نے یہوداہ کے تمام قلعہ
بند شہروں پر دھاوا بول کر اُن پر قبضہ کر لیا۔ جب14
اسور کا لـکیسبادشاہ پاسآسکے پہنچا تو یہوداہ کے
بادشاہ ِحزقیاہ اطلاعاُسےنے ہوئیغلطیسےمجھ”دی،
ہے۔ مجھے چھوڑ دیں تو جو کچھ بھی آپ مجھ طلبسے
کریں آپمَیںگے کو ادا کروں “گا۔
تب سنحیرب نے ِحزقیاہ سے چاندی کے ً تقریبا

10,000 کلو گرام اور سونے ًکے تقریبا 1,000 کلو
مانگگرام لیا۔ 15 ِحزقیاہ نے اُسے وہ تمام دےچاندی
اورگھرکےربجودی محلشاہی پڑیمیںخزانوںکے
تھی۔ 16 سونے کا تقاضا پورا کرنے کے لئے اُس نے
دروازوںکےگھرکےرب پرچوکھٹوںاور لگا سونا اُتروا
کر اُسے اسور کے بادشاہ کو بھیج دیا۔ یہ سونا اُس نے
خود دروازوں اور چوکھٹوں پر چڑھوایا تھا۔

17 پھر بھی اسور کا بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے
افسروںاعلٰیسےسباپنے فوجبڑیکو لـکیسساتھکے
سے یروشلم کو بھیجا اُن) کی اپنی زبان میں افسروں کے
عُہدوں کے نام ترتان، رب ساریس اور ربشاقی ۔(تھے
یروشلم پہنچ کر وہ اُس نالے پاسکے رُک گئے جو پانی
کو اوپر والے تالاب تک پہنچاتا ہے یہ) تالاب اُس
راستے پر دھوبیوںجوہے جاتالےتکگھاٹکے ۔(ہے
18 اِن تین اسوری افسروں نے اطلاع دی کہ بادشاہ ہم
سے ملنے لیکنآئے، ِحزقیاہ محلنے انچارجکے اِلیاقیم بن
میرمنشیِخلقیاہ، اورشبناہ آسفبنیوآخخاصمشیرِ کو
اُن پاسکے بھیجا۔ ربشاقی19 نے اُن ہاتھکے ِحزقیاہ کو
پیغام بھیجا،

اسور” کے عظیم بادشاہ فرماتے ہیں، تمہارا بھروسا
کس چیز پر ہے؟ 20 تم سمجھتے ہو کہ خالی باتیں کرنا
فوجی حکمِت عملی اور طاقت کے برابر ہے۔ یہ کیسی
بات ہے؟ تم کس پر اعتماد کر رہے ہو کہ مجھ سے
سرکش ہو گئے ہو؟ 21 کیا تم مصر پر بھروسا کرتے ہو؟
وہ تو ٹوٹا ہوا اُسبھیجوہے۔ہیسرکنڈا ٹیکپر لگائے
اُس کا ہاتھ وہ چیر کر زخمی دےکر گا۔ یہی کچھ اُن
سب کے ساتھ ہو جائے گا جو مصر کے بادشاہ فرعون
پر بھروسا !کریں 22 شاید تم کہو، ربہم’ اپنے خدا پر
توکل کرتے ‘ہیں۔ لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟
ِحزقیاہ نے تو اُس کی بےحرمتی کی ہے۔ کیونکہ اُس
اونچینے مندروںکےجگہوں اور قربان گاہوں کو ڈھا
کر یہوداہ اور یروشلم سے کہا ہے صرفکہ یروشلم کی
قربان گاہ کے منے پرستشسا کریں۔

میرےآؤ،23 آقا اسور بادشاہکے سے مَیںکرو۔سودا
تمہیں گھوڑے2,000 دوں گا بشرطیکہ تم اُن کے لئے
سوار مہیا کر سکو۔ لیکن افسوس، تمہارے پاس اِتنے
ہیںگھڑسوار !نہیںہی 24 میرےتم آقا اسور کے بادشاہ
سےسبکے افسرچھوٹے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔
رتھوںکےمصرلہٰذا پر بھروسا رکھنے کا کیا شاید25فائدہ؟
تم سمجھتے ہو کہ مَیں رب کی مرضی کے بغیر ہی اِس
جگہ پر حملہ کرنے آیا ہوں تاکہ سب کچھ برباد کروں۔
لیکن ایسا ہرگز نہیں !ہے رب نے خود مجھے کہا کہ
ملـکاِس پر دھاوا بول کر اِسے تباہ کر “دے۔
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26 یہ سن کر اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، شبناہ اور یوآخ نے
کیربشاقی تقریر کہا،کردےدخلمیں براہِ” اَرامیکرم
زبان میں اپنے خادموں ساتھکے گفتگو کیجئے، کیونکہ
ہم یہ اچھی طرح بول لیتے ہیں۔ عبرانی زبان استعمال نہ
کریں، ورنہ شہر کی فصیل آپلوگکھڑےپر کی باتیں
سن لیں “گے۔ لیکن27 ربشاقی جوابنے دیا، کیا” تم
سمجھتے ہو میرےکہ مالـک نے یہ پیغام صرف تمہیں
مالـکتمہارےاور کو بھیجا ہے؟ ہرگز !نہیں وہ ہتے چا
ہیں لوگتمامکہ یہ باتیں لیں۔سن تمہاریبھیوہکیونکہ
طرح اپنا فضلہ کھانے اور اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو
جائیں “گے۔

28 پھر وہ فصیل طرفکی مُڑ کر بلند آواز سے عبرانی
مخاطبسےعواممیںزبان شہنشاہ،سنو،”ہوا، اسور کے
بادشاہ کے فرمان پر دھیان !دو 29 بادشاہ فرماتے ہیں
کہ ِحزقیاہ تمہیں دھوکا نہ دے۔ وہ تمہیں میرے ہاتھ
سے بچا نہیں سکتا۔ تمہیںوہبےشک30 تسلی دلانے کی
کوشش کر کے کہتا ہے، رب’ ہمیں ضرور چھٹکارا
گا،دے یہ اسوریبھیکبھیشہر بادشاہ میںقبضےکے
نہیں باتوںکیقسماِسلیکن‘گا۔آئے تسلیسے پا ربکر
پر متبھروسا کرنا۔ 31 ِحزقیاہ کی باتیں نہ مانو بلـکہ اسور
کے بادشاہ کی۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں، میرے ساتھ
صلح کرو اور شہر سے نکل کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر
تم میں سے ایکہر انگور کی اپنی بیل اور انجـیر کے اپنے
درخت کا پھل کھائے گا اور حوضاپنے کا پانی پیئے
گا۔ 32 پھر کچھ دیر کے بعد مَیں ایکتمہیں ملـکایسے
میں لے جاؤں گا تمہارےجو ملـکاپنے کی مانند ہو
اُسگا۔ بھیمیں اناج، نئی َمے، روٹی اور انگور کے باغ،
زیتون درختکے اور شہد ہے۔ موتغرض، کی راہ
اختیار نہ کرنا بلـکہ زندگی کی راہ۔ ِحزقیاہ متکی سننا۔
جب وہ کہتا ہے، رب’ ہمیں بچائے ‘گا تو وہ تمہیں
دھوکا دے رہا ہے۔ 33 کیا دیگر اقوام کے دیوتا اپنے
ملـکوں کو شاہِ اسور سے بچانے کے قابل رہے ہیں؟
اورحمات34 ارفاد کے رہکہاںدیوتا ہیں؟گئے ِسفروائم،
ہینع اور عِوّا کے دیوتا کیا کر سکے؟ اور کیا کسی دیوتا
نے سامریہ کو میری گرفت سے بچایا؟ 35 نہیں، کوئی
بھی دیوتا ملـکاپنا مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو ربپھر یروشلم

طرحکسکو مجھ سے بچائے “گا؟
فصیل36 خاموشلوگکھڑےپر رہے۔ اُنہوں نے

کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ
جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہیں۔ 37 پھر محل کا
انچارج اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، میرمنشی شبناہ اور خاصمشیرِ
یوآخ بن آسف رنجش کے مارے اپنے لباس پھاڑ کر
ِحزقیاہ واپسپاسکے پہنچمیںدربارگئے۔ اُنہوںکر نے
بادشاہ کچھسبکو کہہ سنایا جو ربشاقی اُنہیںنے کہا
تھا۔

19
رب ِحزقیاہ کو تسلی دیتا ہے

1 یہ باتیں سن کر ِحزقیاہ نے پھاڑےکپڑےاپنے اور
ٹاٹ لباسماتمیکا پہن ربکر میںگھرکے گیا۔ ساتھ2
ساتھ اُس محلنے انچارجکے اِلیاقیم، میرمنشی شبناہ اور
اماموں کے بزرگوں کو آموص کے بیٹے یسعیاہ نبی کے
پاس بھیجا۔ ٹاٹسب کے ماتمی لباس پہنے ہوئے تھے۔
3 نبی پاسکے پہنچ کر اُنہوں نے ِحزقیاہ کا پیغام ہیں۔میںمصیبتبڑیہمآج”سنایا، یوںدناِسکےسزا اسور
نے ہماری سخت بےعزتی کی ہے۔ ہمارا حال دردِ زہ
میں مبتلا عورتاُس کا سا جسہے پیٹکے سے بچہ
نکلنے کو ہے، لیکن جو اِس لئے نہیں نکل سکتا کہ ماں
لیکن4ہے۔رہیجاتیطاقتکی خداکےآپربشاید
تماموہکیربشاقینے باتیں ہوںسنی اُسجو کے آقا اسور
کے بادشاہ نے زندہ خدا کی توہین میں بھیجی ہیں۔ ہو
سکتا آپربہے کا خدا اُس کی باتیں سن کر اُسے سزا
براہِدے۔ ہمارےکرم لئے بچےتکابجو ہیںہوئے
دعا “کریں۔

جب5 ِحزقیاہ کے افسروں نے یسعیاہ کو بادشاہ کا
پیغام پہنچایا 6 تو نبی نے جواب دیا، اپنے” آقا کو بتا
دینا کہ رب فرماتا ہے، اُن’ دھمکیوں متخوفسے
کھا جو اسوری بادشاہ کے ملازموں نے میری اہانت
کر کے دی ہیں۔ 7 دیکھ، مَیں اُس کا ارادہ بدل دوں
گا۔ وہ افواہ سن کر اِتنا مضطرب ہو جائے گا کہ اپنے
واپسملـکہی چلا مَیںوہاںگا۔جائے اُسے تلوار سے
مروا دوں “۔‘گا

سنحیرب کی دھمکیاں اور ِحزقیاہ کی دعا
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8 ربشاقی یروشلم کو چھوڑ کر اسور کے بادشاہ کے
پاس واپس چلا گیا جو اُس وقت لـکیس سے روانہ ہو
کر لِبناہ پر چڑھائی کر رہا تھا۔

9 پھر سنحیرب کو اطلاع ملی، ایتھوپیا” کا بادشاہ
تِرہاقہ آپ سے لڑنے آ رہا “ہے۔ تب اُس نے اپنے
قاصدوں کو دوبارہ یروشلم بھیج دیا تاکہ ِحزقیاہ کو پیغام
پہنچائیں، جس”10 دیوتا پر تم بھروسا رکھتے ہو اُس سے
فریب نہ وہجبکھاؤ کہتا اسوریکبھییروشلمکہہے
بادشاہ کے قبضے میں نہیں آئے گا۔ 11 تم تو سن چکے
ہو کہ اسور کے بادشاہوں نے جہاں بھی گئے کیا کچھ
کیا ہے۔ ملـکہر کو اُنہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا
ہے۔ تو پھر تم کس طرح بچ جاؤ گے؟ 12 کیا جوزان،
حاران رصفاور کے دیوتا اُن حفاظتکی کر پائے؟ کیا
میںعدنملـِک تلّسار باشندےکے کوئینہیں،سکے؟بچ
بھی دیوتا اُن نہمددکی کر باپمیرےجبسکا دادا نے
اُنہیں تباہ کیا۔ دھیان13 ابدو، حمات، ارفاد، ِسفروائم
شہر، ہینع اور عِوّا کے بادشاہ کہاں “ہیں؟

خط14 ملنے پر ِحزقیاہ نے اُسے پڑھ لیا اور ربپھر کے
گھر صحنکے میں گیا۔ خط ربکو کے منے سا بچھا کر
اُس15 ربنے سے دعا رباے”کی، اسرائیل کے خدا جو کروبی فرشتوں کے
تختدرمیان نشین ہے، تُو اکیلا ہی دنیا کے ممالـکتمام
کا خدا ہے۔ تُو ہی نے آسمان و زمین کو خلق کیا
ہے۔ اے16 رب، میری !سن اپنی آنکھیں کھول کر
سنحیرب!دیکھ کی اُن باتوں پر دےدھیان جو اُس نے
اِس مقصد سے ہم تک پہنچائی ہیں کہ زندہ خدا کی
اہانت کرے۔ اے17 رب، باتیہ سچ ہے اسوریکہ
بادشاہوں نے اِن قوموں کو اُن کے ملـکوں سمیت تباہ
کر دیا ہے۔ 18 وہ تو اُن کے بُتوں آگکو میں پھینک
کر بھسم کر سکتے تھے، کیونکہ وہ زندہ نہیں صرفبلـکہ
انسان کے ہاتھوں سے بنے لـکڑیہوئے اور پتھر کے بُت
تھے۔ ہمارےرباے19 مَیںابخدا، تجھ التماسسے
کرتا ہوں کہ ہمیں اسوری بادشاہ کے ہاتھ سے بچا تاکہ
دنیا کے ممالـکتمام جان لیں کہ اےتُو رب، واحد خدا
“ہے۔

اسوری کی لعن طعن پر الله جوابکا

20 پھر یسعیاہ بن آموص نے ِحزقیاہ کو پیغام رب”بھیجا، اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ مَیں نے اسوری
بادشاہ سنحیرب کے بارے میں تیری دعا سنی ہے۔
رباب21 کا اُس خلافکے فرمان سن،
کنواری صیون بیٹی تجھے حقیر جانتی ہے، ہاں

یروشلم بیٹی اپنا سر ہلاہلا حقارتکر آمیز نظر تیرےسے
پیچھے دیکھتی ہے۔ 22 کیا تُو نہیں جانتا کہ کس کو
گالیاں دیں اور کس کی اہانت کی ہے؟ کیا تجھے نہیں
معلوم کہ تُو نے کس کے خلاف آواز بلند کی ہے؟
جس طرفکی تُو غرور کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ
اسرائیل قدوسکا !ہے

23 اپنے قاصدوں کے یعے ذر تُو نے رب کی اہانت
کی ہے۔ تُو ڈینگیں مار کر کہتا ہے، مَیں’ اپنے بےشمار
رتھوں سے پہاڑوں کی چوٹیوں اور لبنان کی انتہا تک
چڑھ گیا مَیںہوں۔ دیودار بڑےبڑےکے اور جونیپر کے
بہترین درختوں کو کاٹ کر لبنان کے دُورترین کونوں
تک، اُس سبکے سے پہنچتکجنگلگھنے گیا ہوں۔
مَیں24 نے غیرملـکوں میں کنوئیں کھدوا کر اُن کا پانی
پی لیا میرےہے۔ تلووں تلے مصر کی تمام خشکندیاں
ہو ‘گئیں۔

اے25 اسوری بادشاہ، کیا تُو نے نہیں سنا کہ بڑی
دیر سے مَیں نے یہ سب کچھ مقرر کیا؟ قدیم زمانے میں
ہی مَیں نے اِس کا منصوبہ باندھ لیا، اور اب مَیں اِسے
وجود میں لایا۔ میری مرضی تھی کہ تُو قلعہ بند شہروں
خاککو میں ملا کر پتھر کے ڈھیروں میں بدل دے۔
اِسی26 لئے اُن کے باشندوں کی طاقت جاتی رہی، وہ
اورگھبرائے ہوئے۔شرمندہ کمزورطرحکیگھاسوہ
تھے، چھت پر اُگنے والی اُس یالی ہر کی مانند تھوڑیجو
دیر کے لئے پھلتی پھولتی تو ہے، لیکن لُو ایکوقتچلتے
دم مُرجھا جاتی ہے۔ 27 مَیں تو تجھ سے خوب واقف
ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تُو کہاں ٹھہرا ہوا ہے، اور
تیرا آنا جانا مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ مجھے پتا ہے
کہ تُو میرے خلاف طیشکتنے میں آ گیا ہے۔ 28 تیرا
طیش اور غرور دیکھ کر مَیں تیری ناک میں نکیل اور
تیرے منہ میں لگام ڈال کر تجھے اُس راستے پر واپسسے
گھسیٹ جاؤںلے جسگا پر سے تُو یہاں آ پہنچا ہے۔



سلاطِین-۲ 19:29 421 سلاطِین-۲ 20:13

اے29 ِحزقیاہ، مَیں اِس نشان سے تجھے تسلی دلاؤں
گا کہ اِس سال اور آنے والے سال تم وہ کچھ کھاؤ گے
جو کھیتوں میں خود بخود اُگے گا۔ تیسرےلیکن سال
بیجتم بو فصلیںکر کاٹو اورگے انگور باغکے لگا کر اُن کا
پھل گے۔کھاؤ 30 یہوداہ بچےکے ایکباشندےہوئے
بار پھر جڑ پکڑ کر پھل لائیں گے۔ 31 کیونکہ یروشلم سے
قوم کا بقیہ نکل آئے گا، اور کوہِ صیون کا بچا کھچا
حصہ دوبارہ ملـک میں پھیل جائے گا۔ رب الافواج
غیرتکی یہ کچھ دےسرانجام گی۔

اسوریتکجہاں32 بادشاہ کا تعلق ربہے فرماتا
ہے کہ وہ اِس شہر میں داخل نہیں ہو گا۔ ایکوہ تیر
تک اُس میں نہیں چلائے گا۔ نہ وہ ڈھال لے کر اُس
پر حملہ کرے گا، نہ شہر کی فصیل کے ساتھ مٹی کا
ڈھیر لگائے گا۔ جس33 راستے سے بادشاہ یہاں آیا اُسی
راستے پر سے وہ اپنے ملـک واپس چلا جائے گا۔ اِس
شہر میں وہ گھسنے نہیں پائے گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
34 کیونکہ مَیں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اِس
شہر کا دفاع کر کے اِسے بچاؤں “گا۔

35 اُسی رات رب کا فرشتہ نکل آیا اور اسوری
لشکرگاہ میں سے گزر کر 1,85,000 فوجیوں کو مار
ڈالا۔ لوگجب صبح سویرے اُٹھے تو چاروں طرف
لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔

36 یہ دیکھ کر سنحیرب اپنے خیمے اُکھاڑ کر اپنے
ملـک واپس چلا گیا۔ نینوہ شہر پہنچ کر وہ وہاں ٹھہر
اپنےوہجبدنایک37گیا۔ نِسروکدیوتا میںمندرکے
پوجا کر رہا تھا تو اُس ـِکبیٹوںکے ل ادرمَّ شراضراور نے
اُسے تلوار سے قتل کر دیا اور فرار ہو کر ملـِک اراراط
میں پناہ لی۔ پھر اُس کا بیٹا تختاسرحدون نشین ہوا۔

20
الله ِحزقیاہ کو شفا دیتا ہے

1 اُن دنوں میں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا کہ مرنے نوبتکی
آ پہنچی۔ آموص کا بیٹا یسعیاہ نبی اُس سے ملنے آیا اور
فرماتارب”کہا، اپنےکہہے گھر بندوبستکا لے،کر
کیونکہ تجھے مرنا ہے۔ تُو اِس بیماری سے شفا نہیں پائے
“گا۔

2 یہ سن کر ِحزقیاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر
کر دعا کی، 3 اے” رب، یاد کر کہ مَیں وفاداری اور
خلوص دلی سے تیرے منے سا چلتا رہا ہوں، کہ مَیں
وہ کچھ کرتا آیا ہوں جو تجھے پسند “ہے۔ پھر وہ پھوٹ
پھوٹ کر رونے لگا۔

4 اِتنے میں یسعیاہ چلا گیا تھا۔ لیکن وہ ابھی اندرونی
صحن سے نکلا نہیں تھا کہ اُسے رب کا کلام ملا،
5 میری” قوم کے راہنما ِحزقیاہ کے پاس واپس جا کر
اُسے بتا دینا باپتیرےربکہ داؤد کا خدا فرماتا مَیں’ہے، نے تیری دعا سن لی تیرےاور آنسو دیکھے ہیں۔
مَیں تجھے شفا دوں گا۔ پرسوں تُو دوبارہ رب کے گھر
میں جائے گا۔ تیریمَیں6 زندگی سال15میں کا اضافہ
تجھےمَیںساتھساتھگا۔کروں اور اِس شہر اسورکو کے
بادشاہ سے بچا لوں گا۔ مَیں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی
خاطر شہر کا دفاع کروں “۔‘گا

7 پھر یسعیاہ نے حکم دیا، انجـیر” کی ٹکی لا کر بادشاہ
کے ناسور پر باندھ “!دو جب ایسا کیا گیا تو ِحزقیاہ کو
شفا ملی۔ پہلے8 ِحزقیاہ نے یسعیاہ سے پوچھا تھا، رب”
مجھے کون سا نشان دے جسگا سے مجھے یقین آئے
کہ وہ مجھے دےشفا گا اور کہ مَیں پرسوں ربدوبارہ
کے عبادتکیگھر ہوںشریکمیں “گا؟ یسعیاہ9 نے
جواب دیا، رب” دھوپ گھڑی کا سایہ دس درجے
کرےآگے گا دسیا پیچھے۔درجے اِس لیںجانآپسے
گے کہ وہ اپنا وعدہ کرےپورا آپگا۔ کیا ہتے چا ہیں،
کیا سایہ دس درجے آگے چلے یا دس درجے “پیچھے؟
10 ِحزقیاہ نے جواب دیا، یہ” کروانا کہ سایہ دس
درجے آگے چلے آسان کام ہے۔ نہیں، وہ دس درجے
پیچھے “جائے۔

تب11 یسعیاہ نبی ربنے سے دعا کی، رباور نے
آخز کی بنائی ہوئی دھوپ گھڑی کا سایہ دس درجے
پیچھے کر دیا۔

ِحزقیاہ سے سنگین غلطی ہوتی ہے
تھوڑی12 دیر کے بعد بابل کے مرودکبادشاہ بلَدان

بن بلَدان نے ِحزقیاہ کی بیماری کی خبر سن کر وفد
کے ہاتھ خط اور تحفے بھیجے۔ 13 ِحزقیاہ نے وفد کا
استقبال کر کے اُسے وہ تمام خزانے دکھائے جو ذخیرہ
خانے محفوظمیں رکھے گئے تھے یعنی تمام سونا چاندی،
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بلسان کا تیل اور باقی قیمتی تیل۔ اُس نے اسلحہ خانہ
اور باقی سب کچھ بھی دکھایا جو اُس کے خزانوں میں
پورےتھا۔ محل ملـکپورےاور میں خاصکوئی چیز
نہ رہی جو اُس نے اُنہیں نہ دکھائی۔ تب14 یسعیاہ نبی
ِحزقیاہ بادشاہ کے پاس آیا اور پوچھا، اِن” آدمیوں نے
کیا کہا؟ کہاں سے آئے “ہیں؟ ِحزقیاہ جوابنے دُوردراز”دیا، ملـک بابل سے آئے “ہیں۔ 15 یسعیاہ اُنہوں”بولا، نے محل میں کیا کچھ “دیکھا؟ ِحزقیاہ نے اُنہوں”کہا، نے محل میں سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ میرے
خزانوں میں کوئی چیز نہ رہی جو مَیں نے اُنہیں نہیں
“دکھائی۔

16 تب یسعیاہ نے کہا، رب” کا فرمان !سنیں
ایک17 دن آنے والا ہے کہ تیرے محل کا تمام مال
چھین لیا جائے گا۔ جتنے بھی خزانے تُو تیرےاور باپ
دادا نے آج تک جمع کئے ہیں اُن سب کو دشمن بابل
لے جائے گا۔ رب فرماتا ہے ایککہ بھی چیز پیچھے
نہیں رہے گی۔ تیرے18 بیٹوں میں بعضبھیسے چھین
لئے جائیں گے، ایسے تکابجو پیدا نہیں ہوئے۔ تب
وہ خواجہ سرا بن کر بابلشاہِ محلکے کریںخدمتمیں
“گے۔

19 ِحزقیاہ بولا، رب” کا جو پیغام آپ نے مجھے دیا
ہے ٹھیکوہ “ہے۔ کیونکہ اُس نے سوچا، باتبڑی”
یہ ہے میرےکہ جیتے امنجی و امان ہو “گا۔

ِحزقیاہ موتکی
20 باقی جو کچھ ِحزقیاہ کی حکومت کے دوران ہوا

اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ شاہاِن’ یہوداہ
کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہیں۔ وہاں یہ بھی بیان
کیا گیا ہے کہ اُس نے کس طرح تالاب بنوا کر وہ
سرنگ جسکھدوائی کے یعے ذر چشمے کا پانی شہر
تک پہنچتا ہے۔ جب21 ِحزقیاہ مر کر اپنے باپ دادا
سے جا ملا تو اُس کا بیٹا تختمنسّی نشین ہوا۔

21
یہوداہ کا بادشاہ منسّی

1 منسّی 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم
میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 55 سال تھا۔ اُس کی
ماں ِحفصیباہ تھی۔ 2 منسّی کا چال ربچلن کو ناپسند

تھا۔ اُس نے اُن قوموں کے قابِل گھن رسم و رواج اپنا
لئے جنہیں رب نے اسرائیلیوں کے آگے سے نکال دیا
تھا۔ اونچی3 جگہوں مندروںجنکے کو اُس باپکے
ِحزقیاہ نے ڈھا دیا تھا اُنہیں اُس نے سےسرےنئے تعمیر
کیا۔ اُس بعلنے دیوتا بنوائیںگاہیںقربانکی یسیرتاور
دیوی کا کھمبا کھڑا کیا، بالکل اُسی طرح جس طرح
اسرائیل کے بادشاہ اخی اب نے کیا تھا۔ اِن کے علاوہ
وہ سورج، چاند بلـکہ آسمان پورےکے لشکر کو سجدہ کر
کے اُن خدمتکی کرتا تھا۔ اُس4 ربنے میںگھرکے
بھی اپنی قربان اِسنےربحالانکہکیں،کھڑیگاہیں
مقام بارےکے میں فرمایا تھا، مَیں” یروشلم میں اپنا نام
قائم کروں “گا۔ لیکن5 منسّی نے پروا نہ کی بلـکہ رب
کے گھر کے دونوں صحنوں میں آسمان پورےکے لشکر
کے لئے قربان گاہیں بنوائیں۔ 6 یہاں تک کہ اُس نے
اپنے بیٹے کو بھی قربان کر کے جلا دیا۔ جادوگری اور
غیب دانی کرنے کے علاوہ وہ مُردوں کی روحوں سے
رابطہ کرنے والوں اور رمّالوں بھیسے مشورہ کرتا تھا۔
غرض اُس نے بہت کچھ کیا جو رب کو ناپسند تھا

اور اُسے طیش دلایا۔ یسیرت7 دیوی کا کھمبا بنوا کر
اُس نے اُسے رب کے گھر میں کھڑا کیا، ربحالانکہ
نے داؤد اور اُس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا، اِس”
گھر اور اِس شہر یروشلم میں جو مَیں نے تمام اسرائیلی
قبیلوں میں چنسے لیا مَیںہے اپنا نام تکابد رکھوںقائم
گا۔ 8 اگر اسرائیلی احتیاط میرےسے اُن تمام احکام کی
پیروی کریں جو موسٰی میںشریعتنے اُنہیں دیئے تو مَیں
کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ اسرائیلیوں کو ملـکاُس
جلاوطنسے کر دیا جائے مَیںجو نے اُن باپکے دادا
کو عطا کیا “تھا۔ 9 لیکن لوگ رب کے تابع نہ رہے،
اور منسّی نے اُنہیں ایسے غلط کام کرنے پر اُکسایا جو
اُن قوموں سے بھی سرزد نہیں ہوئے تھے ربجنہیں نے
ملـک داخلمیں وقتہوتے اُن کے آگے تباہسے کر دیا
تھا۔

10 آخرکار رب نے اپنے خادموں یعنی نبیوں کی
معرفت اعلان کیا، یہوداہ”11 کے بادشاہ منسّی سے قابِل
گھن گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اُس کی حرکتیں ملـک
میں اسرائیل سے پہلے ہنے ر والے یوں امور کی نسبت
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کہیں یادہ ز شریر ہیں۔ اپنے بُتوں سے اُس نے یہوداہ
کے باشندوں کو گناہ کرنے پر اُکسایا ہے۔ 12 چنانچہ
رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ یروشلم اور یہوداہ
پر ایسی آفت نازل کروں گا کہ جسے بھی اِس کی خبر
ملے گی اُس کے کان بجنے لـگیں گے۔ مَیں13 یروشلم کو
اُسی ناپ سے ناپوں گا جس سے سامریہ کو ناپ چکا
ہوں۔ مَیں اُسے اُس ترازو میں رکھ کر تولوں گا جس
میں اخی اب کا گھرانا تول چکا طرحجسہوں۔ برتن
صفائی وقتکرتے پونچھ کر لٹے ُ ا رکھے اُسیہیںجاتے
طرح مَیں یروشلم کا صفایا کر دوں گا۔ وقتاُس14 مَیں
اپنی میراث کا بچا کھچا حصہ بھی ترک کر دوں گا۔
مَیں اُنہیں اُن کے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا جو اُن
کی لُوٹ مار کریں گے۔ 15 اور وجہ یہی ہو گی کہ اُن
ایسیسے حرکتیں سرزد ہوئی ہیں جو مجھے ناپسند ہیں۔
اُس دن سے لے جبکر اُن باپکے دادا مصر نکلسے
آئے تکآج وہ طیشمجھے دلاتے رہے “۔‘ہیں

لیکن16 منسّی نے صرفنہ یہوداہ کے باشندوں کو
بُت پرستی اور ایسے کام کرنے پر اُکسایا جو رب کو
ناپسند تھے بلـکہ اُس نے بےشمار بےقصور لوگوں کو
قتل بھی کیا۔ اُن کے خون سے یروشلم ایک سرے سے
تکسرےدوسرے بھر گیا۔

باقی17 کچھجو منسّی دورانکےحکومتکی ہوا اور
اُسکچھجو نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی کتابکی‘تاریخ
میںاُسہے۔درجمیں اُس گناہوںکے کا بھیذکر کیا گیا
ہے۔ مروہجب18 کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے
اُس محلکے باغکے میں دفنایا گیا جو عُّزا کا باغ کہلاتا
ہے۔ پھر اُس کا بیٹا تختامون نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ امون
امون19 22 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور دو سال

تک یروشلم حکومتمیں کرتا رہا۔ اُس کی مسلّمتماں
یُطبہحروصبنت کی ہنے والیر تھی۔ 20 باپاپنے منسّی
کی طرح امون ایسا غلط کام کرتا رہا ربجو کو ناپسند
تھا۔ وہ21 طرحہر سے باپاپنے بُرےکے نمونے پر چل
کر بُتوںاُن اورخدمتکی پوجا کرتا کیجنرہا پوجا اُس

باپکا کرتا آیا تھا۔ رب22 اپنے باپ دادا کے خدا کو
اُس ترکنے کیا، اور وہ اُس راہوںکی پر نہیں چلتا تھا۔

23 ایک دن امون کے کچھ افسروں نے اُس کے
سازشخلاف قتلمیںمحلاُسےکےکر لیکن24دیا۔کر
اُمّت نے سازشتمام کرنے والوں کو مار ڈالا اور امون
کے بیٹے یوسیاہ کو بادشاہ بنا دیا۔

باقی25 جو کچھ امون حکومتکی دورانکے ہوا اور
اُسکچھجو نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی کتابکی‘تاریخ
بیانمیں کیا گیا ہے۔ اُسے26 عُّزا باغکے میں اُس اپنیکی
قبر دفنمیں کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا نشینتختیوسیاہ ہوا۔

22
یہوداہ کا بادشاہ یوسیاہ

1 سال8یوسیاہ کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں
رہ کر اُس حکومتکی کا تھا۔سال31دورانیہ اُس کی
ماں بنتیدیدہ بُصقتعدایاہ کی ہنے یوسیاہ2تھی۔والیر
وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو پسند تھا۔ وہ ہر بات میں
باپاپنے داؤد کے اچھے نمونے پر چلتا رہا اور اُس سے
نہ دائیں، نہ طرفبائیں ہٹا۔

میںسالویں18کےحکومتاپنی3 یوسیاہ بادشاہ
نے بنسافنمیرمنشیاپنے اصلیاہ بن مسُلّام کےربکو
گھر پاسکے بھیج کر کہا، 4 اماِم” اعظم ِخلقیاہ کے
پاس جا کر اُسے بتا دینا کہ اُن تمام پیسوں کو گن لیں
جو دربانوں نے لوگوں سے جمع کئے ہیں۔ 5-6 پھر پیسے
اُن ٹھیکے داروں کو دے دیں جو رب کے گھر کی
مرمت کروا ہیںرہے تاکہ گروں،کاریوہ تعمیر کرنے
والوں اور راجوں کی اُجرت ادا کر سکیں۔ اِن پیسوں
سے وہ دراڑوں ٹھیککو کرنے کے لئے درکار لـکڑی
اور تراشے ہوئے پتھر بھی خریدیں۔ ٹھیکے7 داروں کو
اخراجات کتابحسابکا دینے نہیںضرورتکی ہے،
کیونکہ وہ قابِل اعتماد “ہیں۔

رب کے گھر شریعتسے کتابکی مل جاتی ہے
جب8 میرمنشی سافن ِخلقیاہ پاسکے پہنچا تو اماِم

اعظم نے اُسے ایک کتاب دکھا کر کہا، مجھے” رب
کے شریعتمیںگھر کتابکی ملی “ہے۔ اُس نے اُسے
سافن دےکو دیا جس نے اُسے پڑھ لیا۔ تب9 سافن
بادشاہ پاسکے گیا اور اُسے اطلاع دی، ہم” ربنے
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جمعمیںگھرکے مرمتپیسےشدہ پر داروںٹھیکےمقرر
اور باقی کام کرنے والوں دےکو دیئے “ہیں۔ 10 پھر
سافن نے بادشاہ کو بتایا، ِخلقیاہ” کتابایکمجھےنے
دی کتاب“ہے۔ کو کھول کر وہ بادشاہ کی موجودگی
میں اُس تلاوتکی کرنے لگا۔

کتاب11 کی باتیں سن کر بادشاہ نے رنجیدہ ہو کر
اپنے کپڑے پھاڑ لئے۔ 12 اُس نے ِخلقیاہ امام، اخی
قام بن سافن، عکبور بن میکایاہ، میرمنشی سافن اور اپنے
خاص خادم عسایاہ کو بُلا کر اُنہیں حکم دیا، 13 جا”
میریکر اور قوم بلـکہ تمام یہوداہ کی ربخاطر سے اِس
باتوںدرجمیںکتاب یافتمیںبارےکے ربکریں۔در
کا غضبجو ہم پر نازل ہونے والا ہے وہ نہایت سخت
ہے، باپہمارےکیونکہ دادا کتابنہ فرمانوںکے کے
تابع رہے، نہ اُن ہدایات کے مطابق زندگی گزاری ہے
جو اُس ہمارےمیں لئے درج کی گئی “ہیں۔

14 چنانچہ ِخلقیاہ امام، اخی قام، عکبور، سافن اور
عسایاہ خُلدہ نبیہ کو ملنے گئے۔ خُلدہ کا شوہر سلّوم بن
تِقوَہ ربخرخسبن کے گھر کپڑےکے سنبھالتا تھا۔
وہ یروشلم کے نئے علاقے میں ہتے ر تھے۔ 15-16 خُلدہ
جواباُنہیںنے اسرائیلرب”دیا، کا خدا فرماتا ہے جسکہ آدمی نے
تمہیں بھیجا اُسےہے بتا دینا، رب’ فرماتا مَیںکہہے اِس
شہر اور اُس باشندوںکے پر آفت نازل کروں گا۔ وہ تمام
باتیں پوری ہو جائیں گی جو یہوداہ کے بادشاہ کتابنے
میں پڑھی ہیں۔ 17 کیونکہ میری قوم نے ترکمجھے کر
کے دیگر معبودوں کو قربانیاں پیش کی ہیں اور اپنے
ہاتھوں سے بُت بنا کر طیشمجھے دلایا ہے۔ غضبمیرا
مقاماِس نازلپر ہو جائے کبھیاورگا نہیںختم ‘گا۔ہو

لیکن18 یہوداہ کے بادشاہ پاسکے جسجائیں نے
آپ ربکو یافتسے در کرنے کے لئے بھیجا ہے اور
اُسے بتا دیں ربکہ اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میری’
باتیں سن کر 19 تیرا دل نرم ہو گیا تجھےجبہے۔ پتا چلا
کہ مَیں نے اِس مقام اور اِس کے باشندوں بارےکے
میں فرمایا ہے کہ وہ لعنتی اور تباہ ہو جائیں گے تو تُو
نے اپنے آپ کو رب کے منے سا پست کر دیا۔ تُو نے
رنجیدہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ لئے اور میرے حضور

پھوٹ پھوٹ کر یا۔ رو رب فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر
مَیں تیرینے سنی ہے۔ جب20 میرےتُو کہنے پر مر کر
باپاپنے دادا سے ملےجا گا تو سلامتی دفنسے ہو گا۔
آفتجو مَیں شہر پر نازل کروں گا وہ تُو خود نہیں دیکھے
“۔‘گا
افسر بادشاہ کے پاس واپس گئے اور اُسے خُلدہ کا

جواب سنا دیا۔
23

ربیوسیاہ سے عہد باندھتا ہے
تب1 بادشاہ یہوداہ اور یروشلم کے تمام بزرگوں کو

بُلا کر رب2 کے گھر میں گیا۔ لوگسب چھوٹے سے
لے کر بڑے تک اُس کے ساتھ گئے یعنی یہوداہ کے
آدمی، یروشلم کے باشندے، امام اور نبی۔ پہنچوہاں کر
جماعت کے منے سا عہد کی اُس پوری کتاب تلاوتکی
کی گئی ربجو کے گھر میں ملی تھی۔

3 پھر بادشاہ نے ستون کھڑےپاسکے ہو ربکر
عہدحضورکے باندھا اور وعدہ پیرویکیربہم”کیا،
یں کر پورےہمگے، دل و جان اُسسے احکامکے اور
ہدایات پوری کر کے کتاباِس میں درج عہد کی باتیں
قائم رکھیں پوری“گے۔ قوم عہد شریکمیں ہوئی۔

یوسیاہ بُت پرستی کو ختم کرتا ہے
اب4 بادشاہ نے اماِم اعظم دوسرےِخلقیاہ، درجے

پر مقرر اماموں اور دربانوں کو حکم دیا، رب” کے
گھر میں سے وہ تمام چیزیں نکال دیں جو بعل دیوتا،
یسیرت دیوی اور آسمان کے پورے لشکر کی پوجا کے
لئے استعمال ہوئی “ہیں۔ پھر اُس نے یہ سارا سامان
یروشلم کے باہر وادٔی قدرون کے کھلے میدان میں جلا
دیا اور اُس کی راکھ اُٹھا بیتکر ایل گیا۔لے اُس5 نے
اُن بُت پرست یوں پجار کو بھی ہٹا دیا جنہیں یہوداہ کے
بادشاہوں نے یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کے گرد و
نواح مندروںکے میں پیشقربانیاں کرنے کے لئے مقرر
کیا تھا۔ یہ پجاری نہ صرف بعل دیوتا کو اپنے نذرانے
پیش کرتے تھے بلـکہ سورج، چاند، جھرمٹوں اور آسمان
کے پورے لشکر کو بھی۔ یسیرت6 دیوی کا کھمبا
یوسیاہ نکالسےگھرکےربنے کر شہر باہرکے وادٔی
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قدرون میں جلا دیا۔ پھر اُس نے پیساُسے کر اُس کی
راکھ غریب لوگوں کی قبروں پر بکھیر دی۔ رب7 کے
تھےمکانایسےپاسکےگھر اورمردوںفروشجسمجو
عورتوں کے لئے بنائے گئے تھے۔ اُن میں یسیرتعورتیں
دیوی کے لئے بھیکپڑے بُنتی ابتھیں۔ بادشاہ نے اُن
کو بھی گرا دیا۔

8 پھر یوسیاہ تمام اماموں کو یروشلم واپس لایا۔ ساتھ
ساتھ اُس نے یہوداہ کے شمال میں ِجبع سے لے کر
جنوب میں بیرسبع تک اونچی جگہوں کے اُن تمام
مندروں کی جہاںکیبےحرمتی امام پہلے پیشقربانیاں
کرتے تھے۔ یروشلم کے دروازےاُس پاسکے بھی دو
تھےمندر شہرجو یشوعسردارکے نامکے تھا۔مشہورسے
اِن بھیکو یوسیاہ نے ڈھا دیا۔ میںشہر) داخل ہوتے
وقت یہ مندر بائیں طرف نظر آتے (تھے۔ جن9 اماموں
نے اونچی جگہوں پر خدمت کی تھی اُنہیں یروشلم میں
رب کے حضور قربانیاں پیش کرنے کی اجازت نہیں
تھی۔ لیکن وہ باقی اماموں کی بےخمیریطرح روٹی کے
لئے روٹیمخصوص کھا تھے۔سکتے بن10 ہنوم وادیکی
کی قربان گاہ بنام توفت کو بھی بادشاہ نے ڈھا دیا تاکہ
آئندہ بھیکوئی اپنے بیٹے یا بیٹی جلاکو ـِککر مَل دیوتا کو
قربان نہ کر سکے۔ گھوڑے11 کے جو مجسمے یہوداہ
کے بادشاہوں نے سورج دیوتا کی تعظیم میں کھڑے
کئے تھے اُنہیں بھی یوسیاہ نے گرا دیا اور اُن کے رتھوں
کو جلا دیا۔ یہ گھوڑے رب کے گھر کے صحن میں
دروازے کے کھڑےساتھ تھے، وہاں جہاں درباری
افسر بنام ـِکناتن مَل کا کمرا تھا۔ 12 آخز بادشاہ نے اپنی
چھت ایکپر کمرا بنایا چھتکیجستھا پر مختلفبھی
بادشاہوں کی بنی ہوئی قربان گاہیں تھیں۔ اب یوسیاہ
اِننے بھیکو ڈھا دیا اور اُن بھیکوگاہوںقرباندو جو
منسّی ربنے کے گھر کے دو صحنوں میں کھڑی کی
تھیں۔ اِن ٹکڑےکو ٹکڑے کر کے اُس نے ملبہ وادٔی
قدرون میں پھینک دیا۔ 13 نیز، بادشاہ نے یروشلم کے
مشرق میں اونچی جگہوں کے مندروں کی بےحرمتی
کی۔ یہ ہلاکتمندر کے پہاڑ جنوبکے میں تھے، اور
سلیمان بادشاہ اُنہیںنے تعمیر کیا تھا۔ اُس اُنہیںنے صیدا
کی ناکشرم دیوی عستارات، موآب کے مکروہ دیوتا

کموس اور عمون کے قابِل گھن دیوتا ملـکوم کے لئے
بنایا تھا۔ 14 یوسیاہ نے دیوتاؤں کے لئے مخصوص کئے
گئے ستونوں ٹکڑےٹکڑےکو کر یسیرتکے دیوی کے
کھمبے کٹوا دیئے اور مقامات پر انسانی ہڈیاں بکھیر کر
اُن کی بےحرمتی کی۔

بیتیوسیاہ ایل اور سامریہ مندروںکے کو گرا ہےدیتا
بیت15-16 ایل میں اب تک اونچی جگہ پر وہ مندر

اور قربان گاہ پڑی تھی جو ُبعام یر بن نباط نے تعمیر کی
تھی۔ ُبعام یر اسرائیلنےہی گناہکو کرنے پر اُکسایا تھا۔
جب یوسیاہ نے دیکھا کہ جس پہاڑ پر قربان گاہ ہے
ڈھلانوںکیاُس قبریںسیبہتپر ہیں تو اُس نے حکم دیا
کہ اُن کی ہڈیاں نکال کر قربان گاہ پر جلا دی جائیں۔
یوں قربان گاہ کی بالکلبےحرمتی اُسی طرح جسہوئی
ربطرح نے مردِ خدا کی معرفت فرمایا تھا۔ اِس کے
بعد یوسیاہ نے مندر اور قربان گاہ کو گرا دیا۔ اُس نے
یسیرت دیوی کا مجسمہ کوٹ کوٹ کر آخر میں سب
کچھ جلا دیا۔

17 پھر یوسیاہ ایککو اَور قبر نظر آئی۔ اُس نے شہر
کے باشندوں سے پوچھا، کسیہ” کی قبر “ہے؟ اُنہوں
جوابنے دیا، یہ” یہوداہ کے اُس مردِ خدا کی قبر ہے
جس بیتنے ایل کی قربان گاہ بارےکے میں عین وہ
تھیکیگوئیپیش ہوئیپوریسےوسیلےکےآپآججو
“ہے۔ 18 یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا، اِسے” چھوڑ
!دو بھیکوئی اِس کی ہڈیوں کو نہ “چھیڑے۔ چنانچہ
اُس کی اور اُس نبی کی ہڈیاں بچ گئیں جو سامریہ سے
اُس سے ملنے آیا اور بعد میں اُس کی قبر میں دفنایا گیا تھا۔

19 جس طرح یوسیاہ نے بیت ایل کے مندر کو
تباہ کیا اُسی طرح اُس نے سامریہ کے تمام شہروں کے
مندروں کے ساتھ کیا۔ اُنہیں اونچی جگہوں پر بنا کر
اسرائیل کے بادشاہوں نے رب کو طیش دلایا تھا۔
20 اِن مندروں کے یوں پجار کو اُس نے اُن کی اپنی اپنی
قربان گاہوں پر اوردیموتسزائے پھر انسانی ہڈیاں اُن
پر جلا کر اُن کی بےحرمتی کی۔ اِس کے بعد وہ یروشلم
لوٹ گیا۔

فسح کی عید منائی جاتی ہے
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21 یروشلم میں آ کر بادشاہ نے حکم دیا، پوری” قوم
رب اپنے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید جسمنائے،
طرح عہد کتابکی میں فرمایا گیا “ہے۔ اُس22 زمانے
سے لے قاضیجبکر اسرائیل کی راہنمائی کرتے تھے
یوسیاہ کے تکدنوں فسح کی عید اِس طرح نہیں منائی
گئی تھی۔ اسرائیل اور یہوداہ کے بادشاہوں کے ایام
میں بھی ایسی عید نہیں منائی گئی تھی۔ 23 یوسیاہ کی
حکومت کے ویں18 سال میں پہلی دفعہ رب کی
تعظیم میں ایسی عید یروشلم میں منائی گئی۔

یوسیاہ کی فرماں برداری
یوسیاہ24 اُن ہدایاتتمام تابعکے رہا شریعتجو کی

اُس کتاب میں درج تھیں جو ِخلقیاہ امام کو رب کے
گھر میں ملی تھی۔ چنانچہ اُس نے مُردوں کی روحوں
رابطہسے کرنے والوں، رمّالوں، یلو گھر دوسرےبُتوں،
بُتوں اور باقی تمام مکروہ چیزوں کو ختم کر دیا۔ 25 نہ
یوسیاہ سے پہلے، نہ اُس کے بعد اُس جیسا کوئی بادشاہ
ہوا جس نے اُس طرح پورے دل، پوری جان اور
پوری طاقت کے ربساتھ واپسپاسکے آ کر موسوی
شریعت کے ہر فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہو۔
توبھی26 رب یہوداہ پر اپنے غصے سے باز نہ آیا، کیونکہ
منسّی نے اپنی غلط حرکتوں سے اُسے حد سے یادہ ز
طیش دلایا تھا۔ اِسی27 لئے رب نے فرمایا، جو” کچھ
مَیں نے اسرائیل کے ساتھ کیا وہی کچھ یہوداہ کے ساتھ
بھی کروں گا۔ مَیں اُسے اپنے حضور خارجسے کر دوں
گا۔ اپنے چنے ہوئے شہر یروشلم کو مَیں رد کروں گا اور
ساتھ ساتھ اُس گھر کو بھی جس بارےکے میں مَیں
نے کہا، وہاں’ میرا نام ہو “۔‘گا

28 باقی جو کچھ یوسیاہ کی حکومت کے دوران ہوا
اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی ‘تاریخ کی
کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔

29 یوسیاہ کی حکومت کے دوران مصر کا بادشاہ
نکوہ فرعون یائے فراتدر کے لئے روانہ ہوا تاکہ اسور
کے بادشاہ سے لڑے۔ راستے میں یوسیاہ اُس سے لڑنے
کے لئے نکلا۔ لیکن جب مجِّدو کے قریب اُن کا ایک
دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوا تو نکوہ نے اُسے مار دیا۔
30 یوسیاہ کے ملازم اُس لاشکی رتھ پر رکھ کر مجِّدو

سے یروشلم لے جہاںآئے اُسے اُس کی اپنی قبر میں دفن
کیا گیا۔ پھر اُمّت اُسنے کے بیٹے یہوآخز مسحکو کر کے
باپ تختکے پر بٹھا دیا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہوآخز
31 یہوآخز 23 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم

میں اُس کی حکومت کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ اُس کی
ماں بنتحموطل یرمیاہ لِبناہ کی ہنے ر والی تھی۔ 32 اپنے
باپ دادا کی طرح وہ بھی ایسا کام کرتا رہا ربجو کو
ناپسند تھا۔ فرعوننکوہ33 حماتملـِکنے شہرکے بلہ رِ
میں اُسے گرفتار کر لیا، اور اُس حکومتکی ختم ہوئی۔
ملـِک یہوداہ کو خراج کے طور پر ً تقریبا 3,400 کلو
34اورچاندیگرام گرامکلو سونا ادا 34پڑا۔کرنا یہوآخز
کی جگہ فرعون نے یوسیاہ ایککے اَور بیٹے تختکو پر
بٹھایا۔ اُس کے نام اِلیاقیم کو اُس نے یقیم یہو میں بدل
دیا۔ یہوآخز کو وہ اپنے ساتھ مصر لے گیا جہاں وہ بعد
میں مرا بھی۔

35 مطلوبہ چاندی اور سونے کی رقم ادا کرنے کے
لئے یقیم یہو نے لوگوں ٹیکسخاصسے لیا۔ اُمّت کو
دولتاپنی پیسےمطابقکے یقےاِسپڑے۔دینے سےطر
یقیم یہو فرعون خراجکو ادا کر سکا۔

یہوداہ کا بادشاہ یقیم یہو
36 یقیم یہو 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ

یروشلم میں رہ کر 11 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی
ماں بنتزبودہ فِدایاہ روماہ کی ہنے ر والی تھی۔ باپ37
دادا طرحکی اُس کا چال چلن رببھی کو ناپسند تھا۔

24
1 یقیم یہو کی حکومت کے دوران بابل کے بادشاہ

نبوکدنضر نے یہوداہ پر حملہ کیا۔ نتیجے میں یقیم یہو اُس
تابعکے سالتینلیکنگیا۔ہو بعدکے گیا۔ہوسرکشوہ
ربتب2 نے بابل، موآبشام، اور عمون سے ڈاکوؤں
کے جتھے بھیج دیئے تاکہ اُسے تباہ کریں۔ ویسا ہی ہوا
ربطرحجس نے اپنے خادموں یعنی نبیوں معرفتکی
فرمایا تھا۔ یہ3 آفتیں اِس لئے یہوداہ پر آئیں اِننےربکہ
کا حکم دیا تھا۔ وہ منسّی گناہوںسنگینکے کی وجہ سے
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یہوداہ کو اپنے حضور خارجسے کرنا چاہتا تھا۔ 4 وہ یہ
بھیحقیقت نظرانداز نہ کر سکا کہ منسّی نے یروشلم کو
لوگوںبےقصور خونکے سے بھر دیا ربتھا۔ معافیہ
کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔

باقی5 کچھجو یقیم یہو حکومتکی دورانکے ہوا اور
اُسکچھجو نے کیا وہ شاہاِن’ یہوداہ کی کتابکی‘تاریخ
مروہجب6ہے۔درجمیں کر باپاپنے ملاجاسےدادا
تو اُس کا بیٹا یاکین تختیہو نشین ہوا۔ وقتاُس7 مصر
کا بادشاہ دوبارہ اپنے ملـک سے نکل نہ سکا، کیونکہ
بابل کے بادشاہ نے مصر کی سرحد بنام وادٔی مصر سے
یائےکرلے تکفراتدر کا مصرعلاقہسارا قبضےکے
سے چھین لیا تھا۔

یاکین یہو حکومتکی اور یروشلم پر بابل کا قبضہ
یاکین8 کیسال18یہو میںعمر بادشاہ بنا، اور یروشلم

میں اُس کی حکومت کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ اُس کی
ماں نحُشتا بنت اِلناتن یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ 9 اپنے
باپ کی طرح یاکین یہو بھی ایسا کام کرتا رہا جو رب
کو ناپسند تھا۔

10 اُس کی حکومت کے دوران بابل کے بادشاہ
نبوکدنضر کی فوج یروشلم تک بڑھ کر اُس کا محاصرہ
کرنے لـگی۔ 11 نبوکدنضر خود شہر محاصرےکے کے
دوران پہنچ گیا۔ تب12 یاکین یہو نے شکست مان کر
آپاپنے کو اپنی ماں، ملازموں، افسروں اور یوں دربار
سمیت بابل کے بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے
اُسے گرفتار کر لیا۔
یہ نبوکدنضر کی حکومت کے آٹھویں سال میں ہوا۔

13 جس کا اعلان رب نے پہلے کیا تھا وہ اب پورا
ہوا، نبوکدنضر ربنے کے گھر اور شاہی محل کے تمام
خزانے چھین لئے۔ اُس نے سونے کا وہ سارا سامان
لُوٹبھی لیا جو سلیمان ربنے کے گھر کے لئے بنوایا
تھا۔ 14 اور جتنے کھاتے پیتے لوگ یروشلم میں تھے اُن
سب کو بادشاہ جلاوطننے کر دیا۔ اُن میں تمام افسر،
دستفوجی، کار اور دھاتوں کا کام کرنے شاملوالے
تھے، افراد۔10,000کُل اُمّت لوگغریبصرفکے
پیچھے رہ گئے۔ 15 نبوکدنضر یاکین یہو کو بھی قیدی بنا

کر بابل لے گیا اور اُس کی ماں، یوں، بیو یوں دربار اور
ملـک کے تمام اثر و رسوخ رکھنے والوں کو بھی۔ اُس16
فوجیوںنے افراد7,000کے کاروںدست1,000اور
اور دھاتوں کا کام کرنے والوں کو جلاوطن کر کے
بابل میں بسا دیا۔ سبیہ ماہر جنگاور کرنے قابلکے
آدمی تھے۔ 17 یروشلم میں بابل کے بادشاہ نے یاکین یہو
کی جگہ اُس کے چچا متنیاہ تختکو پر بٹھا کر اُس کا نام
ِصدقیاہ میں بدل دیا۔

یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ
18 سال21ِصدقیاہ کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم

میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 11 سال تھا۔ اُس کی
ماں حموطل بنت یرمیاہ لِبناہ شہر کی ہنے ر والی تھی۔
19 یقیم یہو طرحکی ِصدقیاہ ایسا کام کرتا رہا کوربجو
ناپسند تھا۔ یروشلمرب20 اور یہوداہ باشندوںکے سے اِتنا
ناراض ہوا کہ آخر میں اُس نے اُنہیں اپنے حضور سے
خارج کر دیا۔

ِصدقیاہ کا فرار اور گرفتاری
ایک دن ِصدقیاہ بابل کے بادشاہ سرکشسے ہوا،

25
1 اِس لئے شاہِ بابل نبوکدنضر تمام فوج کو اپنے ساتھ

لے کر دوبارہ یروشلم پہنچا تاکہ اُس پر حملہ کرے۔
ِصدقیاہ حکومتکی کے نویں سال میں بابل کی فوج

یروشلم کا محاصرہ کرنے لـگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے
دسویں *دن شروع پورےہوا۔ شہر کے ارد گرد بادشاہ
نے پُشتے بنوائے۔ 2 ِصدقیاہ حکومتکی کے ویں11
تکسال یروشلم قائم رہا۔ لیکن3 پھر کال نے شہر میں
زور پکڑا، اور عوام کے لئے کھانے کی چیزیں نہ رہیں۔
چوتھے مہینے کے نویں †دن 4 بابل کے فوجیوں نے

فصیل میں رخنہ ڈال دیا۔ اُسی رات ِصدقیاہ اپنے تمام
فوجیوں سمیت فرار ہونے کامیابمیں ہوا، اگرچہ شہر
سےدشمن گھرا تھا۔ہوا فصیلوہ سےدروازےاُسکے
نکلے جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق دو دیواروں کے بیچ
میں تھا۔ وہ وادٔی یردن طرفکی بھاگنے لـگے، لیکن5

* 25:1 دسویں مہینے کے دسویں :دن جنوری15 † 25:3 چوتھے مہینے کے نویں :دن 18 جولائی
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بابل فوجکی نے بادشاہ تعاقبکا کر کے اُسے یریحو کے
میدان میں پکڑ لیا۔ اُس کے فوجی اُس الـگسے ہو کر
منتشرطرفچاروں ہو اور6گئے، وہ گرفتارخود گیا۔ہو
پھر اُسے بلہ رِ میں شاہِ بابل پاسکے لایا گیا، اور وہیں

ِصدقیاہ پر فیصلہ صادر کیا گیا۔ 7 ِصدقیاہ کے دیکھتے
دیکھتے اُس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ اِس کے بعد
فوجیوں نے اُس کی آنکھیں نکال کر اُسے پیتل کی
زنجـیروں میں جکڑ لیا اور بابل لے گئے۔

یروشلم رباور کے گھر کی تباہی
8 ِ بابلشاہ نبوکدنضر سالویں19کےحکومتکی

میں بادشاہ کا خاص افسر نبوزرادان یروشلم پہنچا۔ وہ
شاہی محافظوں پر مقرر تھا۔ پانچویں مہینے ساتویںکے ‡دن
اُس نے آ کر رب9 کے گھر، شاہی محل اور یروشلم کے
تمام مکانوں کو جلا دیا۔ ہر عمارتبڑی بھسم ہو گئی۔
اُس10 نے اپنے تمام فوجیوں سے شہر کی فصیل کو بھی
گرا دیا۔ 11 پھر نبوزرادان سبنے کو جلاوطن کر دیا
جو یروشلم اور یہوداہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی اُن
میں شامل تھے جنگجو غداریدورانکے کر کے شاہِ
بابل کے پیچھے لـگ گئے تھے۔ 12 لیکن نبوزرادان نے
سب سے نچلے طبقے بعضکے لوگوں کو ملـِک یہوداہ
میں چھوڑ دیا تاکہ وہ انگور کے باغوں اور کھیتوں سنبھالیں۔کو

بابل13 فوجیوںکے میںگھرکےربنے جا پیتلکر
دونوںکے ستونوں، پانی باسنوںکے کو اُٹھانے والی ہتھ
یوں گاڑ اور سمندر نامی پیتل حوضکے کو توڑ دیا اور
سارا پیتل اُٹھا کر بابل لے گئے۔ 14 وہ رب کے گھر
خدمتکی سرانجام دینے کے لئے درکار سامان بھی لے
گئے یعنی بالٹیاں، بیلچے، بتی کترنے کے اوزار، برتن اور
پیتل کا باقی سارا سامان۔ خالص15 سونے اور چاندی
کے برتن بھی اِس میں شامل تھے یعنی جلتے ہوئے کوئلے
کے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔ شاہی محافظوں کا
افسر سارا سامان اُٹھا کر بابل لے گیا۔ جب16 دونوں
ستونوں، سمندر حوضنامی اور باسنوں کو اُٹھانے والی
ہتھ یوں گاڑ کا پیتل تڑوایا گیا تو وہ اِتنا وزنی تھا کہ اُسے
تولا نہ جا سکا۔ سلیمان بادشاہ نے یہ چیزیں رب کے

گھر کے لئے بنوائی تھیں۔ 17 ہر ستون کی اونچائی 27
فٹ تھی۔ اُن کے بالائی حصوں کی اونچائی ساڑھے چار
فٹ تھی، اور پیتلوہ جالیکی اناروںاور سجےسے تھے۔ہوئے

18 شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان نے ذیل کے
قیدیوں الـگکو کر :دیا اماِم اعظم سرایاہ، اُس کے بعد
آنے والا امام صفنیاہ، رب کے گھر کے تین دربانوں،
19 شہر بچےکے ہوؤں میں سے اُس افسر کو جو شہر کے
فوجیوں پر مقرر تھا، ِصدقیاہ بادشاہ کے پانچ مشیروں،
اُمّت کی بھرتی کرنے والے افسر اور شہر میں موجود
اُس کو۔مردوں60کے نبوزرادان20 الـگکوسباِن
کر کے حماتصوبہ کے شہر بلہ رِ لے گیا جہاں بابل کا
بادشاہ تھا۔ 21 وہاں نبوکدنضر نے اُنہیں سزائے دی۔موت
یوں یہوداہ باشندوںکے کو جلاوطن کر دیا گیا۔
ِجدلیاہ حکومتکی

22 جن لوگوں کو بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے
یہوداہ میں پیچھے چھوڑ دیا تھا، اُن پر اُس نے ِجدلیاہ بن
اخی قام بن سافن مقرر کیا۔ فوججب23 بچےکے ہوئے
افسروں اور اُن کے دستوں کو خبر ملی کہ ِجدلیاہ کو
گورنر مقرر کیا گیا ہے تو وہ مِصفاہ میں اُس کے پاس
آئے۔ افسروں کے نام اسمٰعیل بن نتنیاہ، یوحنان بن قریح،
سرایاہ بن تنحومت نطوفاتی اور یازنیاہ بن معکاتی تھے۔ اُن
کے فوجی بھی ساتھ آئے۔

24 ِجدلیاہ نے قَسم کھا کر اُن سے وعدہ کیا، بابل”
کے افسروں سے مت !ڈرنا ملـک میں رہ کر بابل کے
بادشاہ خدمتکی کریں آپتو کی سلامتی ہو “گی۔

25 لیکن اُس سال کے ساتویں مہینے میں اسمٰعیل بن
نتنیاہ بن اِلی سمع نے دس ساتھیوں کے ساتھ مِصفاہ آ
کر دھوکے سے ِجدلیاہ کو قتل کیا۔ اسمٰعیل شاہی نسل
کا تھا۔ ِجدلیاہ کے علاوہ اُنہوں نے اُس کے ساتھ ہنے ر
والے یہوداہ اور بابل کے تمام لوگوں کو بھی قتل کیا۔
یہ26 دیکھ کر یہوداہ باشندےتمامکے لےسےچھوٹے
بڑےکر تک فوجی افسروں سمیت ہجرت کر کے مصر
چلے گئے، کیونکہ وہ بابل کے انتقام سے ڈرتے تھے۔

‡ 25:8 پانچویں مہینے کے ساتویں :دن اگست14
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یاکین یہو کو آزاد کیا جاتا ہے
27 یہوداہ کے بادشاہ یاکین یہو کی جلاوطنی کے

ویں37 سال میں یل اَو مرودک بابل کا بادشاہ بنا۔
سالاُسی ویں12کے مہینے اُسدنویں27کے نے
یاکین یہو کو قیدخانے آزادسے کر دیا۔ اُس28 اُسنے
سے نرم باتیں کر کے اُسے عزت کی ایسی کرسی پر بٹھایا
جو بابل میں جلاوطن کئے گئے باقی بادشاہوں نسبتکی
یادہ ز اہم تھی۔ 29 یاکین یہو کو قیدیوں کے کپڑے
اُتارنے کی اجازت ملی، اور اُسے زندگی بھر بادشاہ کی
میز پر باقاعدگی شریکسے ہونے حاصلشرفکا رہا۔
بادشاہ30 مقررنے کیا یاکینکہ یہو عمرکو بھر اِتنا وظیفہ
ملتا رہے کہ اُس کی روزمرہ یات ضرور پوری رہیں۔ہوتی
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توارِیخ-۱
آدم سے تکابراہیم نسبکا نامہ

تکنوح1 آدم کی اولاد سیت، انوس، 2 قینان، مہلل
ایل، یارد، 3 حنوک، متوسلح، لمک، 4 اور نوح تھی۔
نوح کے تین بیٹے سِم، حام یافتاور تھے۔
یافت5 کے بیٹے جُمر، ماجوج، مادی، یاوان، بل، تُو

مسک تیراساور تھے۔ 6 جُمر کے بیٹے یفتاشکناز، ر اور
ُتجرمہ تھے۔ یاوان7 کے بیٹے اِلیسہ ترسیساور تھے۔ ِکتّی
اور رودانی بھی اُس کی اولاد ہیں۔

8 حام کے بیٹے کوش، مصر، فوط اور کنعان تھے۔
کوش9 کے بیٹے ِسبا، یلہ، حو سبتہ، رعمہ اور سبتکہ
تھے۔ رعمہ کے بیٹے سبا اور ددان تھے۔ 10 نمرود بھی
کوش کا بیٹا تھا۔ وہ زمین پر پہلا سورما تھا۔ 11 مصر
ذیل کی قوموں کا باپ :تھا لودی، عنامی، لِہابی،
نفتوحی، 12 فتروسی، کسلوحی جن) سے فلستی (نکلے
اور کفتوری۔ 13 کنعان کا پہلوٹھا صیدا تھا۔ کنعان
اِن قوموں کا باپ بھی :تھا ِحتّی 14 یبوسی، اموری،
جرجاسی، 15 ِحوّی، عرقی، سینی، 16 اروادی، صماری
اور حماتی۔

17 سِم کے بیٹے عیلام، اسور، ارفکسد، لُود اور اَرام
تھے۔ اَرام کے بیٹے عُوض، حول، جتر اور مسک تھے۔
18 ارفکسد کا بیٹا سلح اور سلح کا بیٹا عِبر تھا۔ 19 عِبر
کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام فلج یعنی تقسیم
تھا، کیونکہ اُن ایام میں دنیا تقسیم ہوئی۔ فلج کے بھائی
کا نام یُقطان تھا۔ 20 یُقطان کے بیٹے الموداد، سلف،
ہدورام،21اِراخ،حصرماوت، اُوزال، عوبال،22دِقلہ،
ابی مائیل، سبا، 23 اوفیر، یلہ حو یوباباور تھے۔ سبیہ
اُس کے بیٹے تھے۔

24 سِم کا یہ نسب نامہ :ہے سِم، ارفکسد، سلح،
عِبر،25 فلج، اور27تارحنحور،سروج،26رعو، ابرام یعنی
ابراہیم۔

ابراہیم نسبکا نامہ
28 ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسمٰعیل تھے۔ 29 اُن کی

درِج ذیل اولاد :تھی

اسمٰعیل کا نبایوتپہلوٹھا تھا۔ اُس کے باقی بیٹے قیدار،
ادبئیل، مِبسام، 30 مِشماع، دُومہ، مّسا، حدد، تیما،
نفیسیطور،31 اور قِدمہ اسمٰعیلسبتھے۔ ہاںکے پیدا
ہوئے۔

32 ابراہیم کی داشتہ قطورہ کے بیٹے زِمران، یُقسان،
مِدان، مِدیان، اِسباق اور سوخ تھے۔ یُقسان کے دو بیٹے
سبا اور ددان پیدا ہوئے 33 جبکہ مِدیان کے بیٹے عیفہ،
عِفر، حنوک، ابیداع اور اِلدعا تھے۔ سب قطورہ کی
اولاد تھے۔

34 ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے دو بیٹے پیدا ہوئے، عیسَو
اور اسرائیل۔ 35 عیسَو کے بیٹے اِلی فز، رعوایل، یعوس،
یعلام اِلی36تھے۔قورحاور فز بیٹےکے تیمان، اومر، صفی،
جعتام، قنز اور عمالیق تھے۔ عمالیق کی ماں تِمنع تھی۔
رعوایل37 کے بیٹے نحت، زارح، سمّہ اور مِّزہ تھے۔

سعیر یعنی ادوم نسبکا نامہ
38 سعیر کے بیٹے لوطان، سوبل، ِصبعون، عنہ،

دیسون، ایصر اور دیسان تھے۔ 39 لوطان کے دو بیٹے
حوری اور ہومام تھے۔ تِمنع) لوطان کی بہن
(تھی۔ سوبل40 کے بیٹے علیان، مانحت، عیبال، سفی اور
اونام تھے۔ ِصبعون کے بیٹے ایّاہ اور عنہ تھے۔ 41 عنہ کے
ایک بیٹا دیسون پیدا ہوا۔ دیسون کے چار بیٹے حمران،
اِشبان، یِتران اور کِران تھے۔ ایصر42 کے تین بیٹے بِلہان،
زعوان اور عقان تھے۔ دیسان کے دو عُوضبیٹے اور تھے۔اران

ادوم کے بادشاہ
43 اِس سے پہلے کہ اسرائیلیوں کا کوئی بادشاہ

تھا ذیل کے بادشاہ یکے بعد دیگرے ملـِک ادوم میں
حکومت کرتے :تھے
بالع بن بعور جو دنہابا شہر کا تھا۔
44 اُس موتکی پر یوباب بن زارح جو بُصرہ شہر کا

تھا۔
45 اُس کی موت پر ُحشام جو تیمانیوں ملـککے کا

تھا۔
موتکیاُس46 پر موآبملـِکنےجسبِددبنہدد

میں مِدیانیوں شکستکو دی۔ عویتوہ شہر کا تھا۔
اُس47 موتکی پر سملہ جو مسرِقہ شہر کا تھا۔
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48 اُس کی موت پر ساؤل جو یائے در فرات پر
رحوبوت شہر کا تھا۔

اُس49 موتکی پر بعل حنان بن عکبور۔
50 اُس کی موت پر ہدد جو فاعُو شہر کا تھا۔

بیوی) کا نام مہیطب ایل بنت میزاہاببنتمطرِد
(تھا۔ 51 پھر ہدد مر گیا۔
ادومی قبیلوں کے سردار تِمنع، علیاہ، یتیت، 52 اُہلی

بامہ، ایلہ، فینون، 53 قنز، تیمان، مِبصار، ایلمجدی54 اور
عِرام تھے۔ یہی ادوم کے سردار تھے۔

2
یعقوب یعنی اسرائیل کے بیٹے

اسرائیل1 کے بارہ بیٹے روبن، شمعون، لاوی، یہوداہ،
اِشکار، زبولون، 2 دان، یوسف، بن یمین، نفتالی، جد اور
آشر تھے۔

یہوداہ نسبکا نامہ
3 یہوداہ شادیکی عورتکنعانی سے ہوئی جو سوع

کی بیٹی تھی۔ اُن کے تین بیٹے عیر، اونان اور سیلہ پیدا
ہوئے۔ یہوداہ کا پہلوٹھا عیر رب نزدیککے شریر تھا،
اِس لئے اُس نے اُسے مرنے دیا۔ 4 یہوداہ کے مزید دو
بیٹے اُس کی بہو تمر سے پیدا ہوئے۔ اُن فارصنامکے اور
زارح تھے۔ یوں یہوداہ کے کُل پانچ بیٹے تھے۔

فارص5 کے دو بیٹے حصرون اور حمول تھے۔
زارح6 کے پانچ بیٹے زِمری، ایتان، ہیمان، کلـکول

اور دارع تھے۔ 7 کرمی بن زِمری کا بیٹا وہی عکر یعنی
عکن تھا جس نے اُس لُوٹے ہوئے مال میں سے کچھ
لیا ربجو کے لئے مخصوص تھا۔ ایتان8 کے بیٹے کا نام
یاہ عزر تھا۔

9 حصرون کے تین بیٹے یرحمئیل، رام اور کلوبی یعنی
کالب تھے۔

رام کی اولاد
10 رام کے ہاں عمی نداب اور عمی نداب کے ہاں

یہوداہ کے قبیلے کا سردار نحسون پیدا ہوا۔ 11 نحسون
سلمون کا اور سلمون بوعز باپکا تھا۔ بوعز12 عوبید کا
اور عوبید یسّی باپکا تھا۔ بڑے13 سے لے کر چھوٹے
تک یسّی کے بیٹے اِلیاب، ابی نداب، ِسمعا، 14 نتنی ایل،
ردّی، 15 اوضم اور داؤد تھے۔ کُل سات بھائی تھے۔
16 اُن کی دو بہنیں یاہ ضرو اور ابی جیل تھیں۔ یاہ ضرو

تینکے بیٹے ابی یوآبشے، تھے۔عساہیلاور جیلابی17
ایککے بیٹا عماسا پیدا باپہوا۔ یتر اسمٰعیلی تھا۔

کالب کی اولاد
کالب18 بن حصرون کی بیوی عزوبہ کے ہاں بیٹی

بنام یعوت یر پیدا ہوئی۔ یعوت یر کے بیٹے یشر، سوباب
اور اردون تھے۔ 19 عزوبہ وفاتکے پانے پر کالب نے
اِفرات کی۔شادیسے اُن کے بیٹا حور پیدا ہوا۔ حور20
اُوری کا اور اُوری بضلی ایل باپکا تھا۔

سال2160 کی عمر کالبمیں باپکے حصرون نے
دوبارہ شادی کی۔ بیوی ِجلعاد کے باپ مکیر کی بیٹی
تھی۔ اِس رشتے سے بیٹا سجوب پیدا ہوا۔ سجوب22-23
کا بیٹا وہ یائیر تھا جس کی ِجلعاد کے علاقے میں 23
بستیاں بنام یائیر’ کی ‘بستیاں تھیں۔ لیکن بعد میں جسور
اور شام کے فوجیوں نے اُن پر قبضہ کر لیا۔ اُس وقت
اُنہیں قنات بھی گرد و نواح کے علاقے سمیت حاصل
ہوا۔ اُن دنوں میں کُل 60 آبادیاں اُن کے ہاتھ میں آ
گئیں۔ اِن کے تمام باشندے ِجلعاد کے باپ مکیر کی
اولاد تھے۔ 24 حصرون جس کی بیوی ابیاہ تھی فوت
ہوا تو کالب اور اِفراتہ کے ہاں بیٹا اشحور پیدا ہوا۔ بعد
میں اشحور تقوع شہر کا بانی بن گیا۔

یرحمئیل کی اولاد
25 حصرون کے پہلوٹھے یرحمئیل کے بیٹے بڑے سے

لے کر تکچھوٹے رام، بونہ، اورن، اوضم اور اخیاہ
تھے۔ یرحمئیل26 کی دوسری بیوی عطارہ کا ایک بیٹا
اونام تھا۔

یرحمئیل27 کے پہلوٹھے رام کے بیٹے معض، یمین اور
اونام28تھے۔عیقر بیٹےدوکے تھے۔یدعاورسمّی سمّی کے
دو بیٹے ندب اور ابی سور تھے۔ 29 ابی سور کی بیوی ابی
دوکےخیل اخبانبیٹے اور مولِد پیدا ندب30ہوئے۔ کے
دو بیٹے سلد اور افائم تھے۔ سلد بےاولاد مر گیا، لیکن31
افائم کے ہاں بیٹا یِسعی پیدا ہوا۔ یِسعی سیسان کا اور
سیسان اخلی کا باپ تھا۔ 32 سمّی کے بھائی یدع کے دو
بیٹے یتر اور یونتن تھے۔ یتر بےاولاد مر گیا، لیکن33 یونتن
کے دو بیٹے فلت اور زازا پیدا ہوئے۔ سب یرحمئیل کی
اولاد تھے۔ سیسان34-35 کے بیٹے نہیں تھے بلـکہ بیٹیاں۔
ایک بیٹی اُسشادیکی غلاممصریاپنےنے یرخع سے
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کروائی۔ اُن کے بیٹا عتّی پیدا ہوا۔ 36 عتّی کے ہاں ناتن
پیدا ہوا اور ناتن کے زبد، زبد37 کے اِفلال، اِفلال کے
عوبید، 38 عوبید کے یاہو، یاہو کے یاہ، عزر 39 یاہ عزر
کے خلِص، خلِص کے اِلعاسہ، 40 اِلعاسہ کے ِسسمی،
ِسسمی کے سلّوم، سلّوم41 کے یقمیاہ اور یقمیاہ کے سمع۔اِلی

کالب کی اولاد ایککا نسباَور نامہ
ذیل42 میں یرحمئیل کے بھائی کالب کی اولاد :ہے

اُس کا پہلوٹھا میسع زیف کا باپ تھا اور دوسرا بیٹا
مریسہ حبرون کا باپ۔ 43 حبرون کے چار بیٹے قورح،
تّفوح، رقم اور سمع تھے۔ 44 سمع کے بیٹے رخم کے ہاں
یرقعام پیدا ہوا۔ رقم سمّی کا باپ تھا، 45 سمّی معون کا
اور بیتمعون صور کا۔

کالب46 کی داشتہ عیفہ کے بیٹے حاران، موضا اور
جازز پیدا ہوئے۔ حاران کے بیٹے کا نام جازز تھا۔
یہدی47 کے بیٹے رجم، یوتام، جیسان، فلط، عیفہ اور
شعف تھے۔

48 کالب کی دوسری داشتہ معکہ کے بیٹے ِشبر،
تِرحنہ، 49 شعف مدمّنہ) کا (باپ اور ِسوا
مکبینہ) اور ِجبعہ (باپکا پیدا کالبہوئے۔
ایککی بیٹی بھی تھی جس کا نام عکسہ تھا۔ سب50
کالب کی اولاد تھے۔
اِفراتہ کے پہلوٹھے حور کے بیٹے یَت قِر یعریم کا باپ

سوبل، 51 بیت لحم کا باپ سلما اور بیت جادر کا
باپ خارِف تھے۔ 52 یَت قِر یعریم کے باپ سوبل سے
یہ گھرانے :نکلے ہرائی، مانحت کا آدھا حصہ 53 اور
یَت قِر یعریم خاندانکے اِتری، فوتی، سُماتی اور مِسراعی۔
اِن سے صُرعتی اور اِستالی نکلے ہیں۔

54 سلما سے ذیل کے گھرانے :نکلے بیت لحم کے
باشندے، بیتعطراتنطوفاتی، مانحتیوآب، کا آدھا
حصہ، صُرعی 55 اور یعبیض میں آباد منشیوں کے
خاندان تِرعاتی، ِسمعاتی اور سوکاتی۔ سبیہ قینی تھے جو
یکابیوں ر باپکے حمّت نکلےسے تھے۔

3
داؤد بادشاہ کی اولاد

1 حبرون میں داؤد بادشاہ کے درِج ذیل بیٹے پیدا
:ہوئے
پہلوٹھا امنون ماںکیجستھا نوعماخی یزرعیلی تھی۔

دوسرا دانیال تھا جس کی ماں ابی جیل کرملی تھی۔
2 تیسرا ابی سلوم تھا۔ اُس کی ماں معکہ تھی جو جسور
کے بادشاہ تلمی کی بیٹی تھی۔ چوتھا ادونیاہ کیجستھا
ماں حجیت تھی۔ پانچواں3 سفطیاہ تھا جس کی ماں ابی
تھی۔طال اِترعامچھٹا ماںکیجستھا ِعجلہ تھی۔ داؤد4
کے یہ چھ بیٹے اُن ساڑھے سات سالوں کے دوران پیدا
حبرونجبہوئے اُس کا الحکومتدار تھا۔
اِس کے بعد وہ یروشلم میں منتقل ہوا اور وہاں مزید

33 حکومتسال کرتا رہا۔ اُس5 دوران اُس بیویکی
ایلعمیبنتسبعبت بیٹےچارکے ِسمعا، ناتنسوباب، اور
سلیمان پیدا ہوئے۔ 6 مزید بیٹے بھی پیدا ہوئے، اِبحار،
اِلی سوع، اِلی فلط، 7 نوجہ، نفج، یفیع، اِلی8 سمع، اِلیَدع
اور اِلی فلط۔ کُل نو بیٹے تھے۔ 9 تمر اُن کی بہن تھی۔ اِن
کے علاوہ داؤد کی داشتاؤں کے بیٹے بھی تھے۔

10 سلیمان کے ہاں رحبعام پیدا ہوا، رحبعام کے
ابیاہ، ابیاہ کے آسا، آسا کے یہوسفط، یہوسفط11 کے
یہورام، یہورام کے یاہ، اخز یاہ اخز کے یوآس، یوآس12
کے اَمَصیاہ، اَمَصیاہ کے یاہ عزر یعنی یّاہ، عُز یّاہ عُز کے
یوتام، 13 یوتام کے آخز، آخز کے ِحزقیاہ، ِحزقیاہ کے
منسّی، 14 منسّی امونکے اور امون کے یوسیاہ۔

15 یوسیاہ کے چار بڑےبیٹے سے لے کر تکچھوٹے
یوحنان، یقیم، یہو ِصدقیاہ اور سلّوم تھے۔

16 یقیم یہو یاکین *یہو کا اور یاکین یہو ِصدقیاہ کا
باپ تھا۔ 17 یاکین †یہو کو بابل میں جلاوطن کر دیا
گیا۔ اُس کے سات بیٹے سیالتی ایل، 18 مَلـکِرام، فِدایاہ،
شیناضّر، یقمیاہ، ہوسمع اور ندبیاہ تھے۔ 19 فِدایاہ کے دو
بیٹے ُبابل زر اور ِسمعی تھے۔
ُبابل زر کے دو بیٹے مسُلّام اور حننیاہ ایکتھے۔ بیٹی

بنام سلومیت بھی پیدا ہوئی۔ 20 باقی پانچ بیٹوں کے نام
حسوبہ، اوہل، برکیاہ، حسدیاہ یوسباور حسد تھے۔

* 3:16 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔ † 3:17 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل
ہے۔
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21 حننیاہ کے دو بیٹے فلطیاہ اور یسعیاہ تھے۔ یسعیاہ
رِفایاہ کا باپ تھا، رِفایاہ ارنان کا، ارنان عبدیاہ کا اور
عبدیاہ سکنیاہ کا۔

22 سکنیاہ کے بیٹے کا نام سمعیاہ تھا۔ سمعیاہ کے
چھ بیٹے حّطوش، اِجال، بریح، یاہ نعر اور سافط تھے۔
23 یاہ نعر تینکے بیٹے اِلیوعینی، ِحزقیاہ عزریاور قام پیدا
ہوئے۔

24 اِلیوعینی ساتکے بیٹے یاہ، ہوداو اِلیاسب، فِلایاہ،
عّقوب، یوحنان، دِلایاہ اور عنانی تھے۔

4
یہوداہ کی اولاد

فارص،1 حصرون، کرمی، حور اور سوبل یہوداہ کی
اولاد تھے۔

2 یایاہ ر بن سوبل ہاںکے یحتیحت، اخومیکے اور
اخومی کے لاہد پیدا ہوا۔ یہ صُرعتی خاندانوں باپکے
دادا تھے۔

عیطام3 تینکے بیٹے یزرعیل، اِسما اِدباساور تھے۔ اُن
کی بہن کا نام ِلفونی ہَضل تھا۔

4 اِفراتہ کا پہلوٹھا بیتحور لحم باپکا تھا۔ اُس کے
دو بیٹے جدور فنوایلباپکا اور حوسہ باپکا تھے۔عزر

5 تقوع کے باپ اشحور کی دو یاں بیو حیلاہ اور تھیں۔نعرہ
6 نعرہ کے بیٹے اخوزّام، ِحفر، تیمنی اور ہخَستری تھے۔
7 حیلاہ کے بیٹے ضرت، ُصحر اور اِتنان تھے۔
قوض8 کے بیٹے عنوب اور ہّضوبیبہ تھے۔ اُس سے

اخرخیل بن حروم خاندانکے بھی نکلے۔
کییعبیض9 بھائیوںاپنے نسبتکی یادہ تھی۔عزتز

اُس کی ماں نے اُس کا یعبیضنام یعنی تکلیفوہ’ دیتا
‘ہے رکھا، کیونکہ اُس نے کہا، پیدا” ہوتے وقت
مجھے بڑی تکلیف “ہوئی۔ یعبیض10 نے بلند آواز سے
اسرائیل کے خدا التماسسے کی، کاش” تُو مجھے برکت
دے کر میرا علاقہ وسیع کر دے۔ تیرا ہاتھ میرے
ساتھ ہو، اور مجھے نقصان سے بچا تاکہ مجھے تکلیف نہ
“پہنچے۔ اور الله نے اُس کی سنی۔

11 سوخہ کے بھائی کلوب محـیر کا اور محـیر اِستون باپکا تھا۔
اِستون12 کے بیتبیٹے رفا، فاسح اور تخِنّہ تھے۔

ناحستخِنّہ شہر باپکا جستھا کی اولاد یکہ ر میں
آباد ہے۔ 13 قنز کے بیٹے غُتنی ایل اور سرایاہ تھے۔ غُتنی
ایل بیٹوںکے کے حتتنام اور معوناتی تھے۔

معوناتی14 عُفرہ باپکا تھا۔
یوآبسرایاہ باپکا تھا جو کاریوادٔی’ ‘گر کا بانی

تھا۔ آبادی کا یہ نام اِس لئے پڑ گیا کہ اُس باشندےکے
کاری گر تھے۔

کالب15 بن یفُنّہ کے بیٹے عیرو، ایلہ اور نعم تھے۔ ایلہ
کا بیٹا قنز تھا۔

16 یہلّل ایل کے چار بیٹے زیف، یفہ، ز یاہ تیر اور
اسرایل تھے۔

17-18 عزرہ کے چار بیٹے یتر، مرد، عِفر اور یلون
تھے۔ مرد مصریشادیکی بادشاہ فرعون کی بیٹی بِتیاہ
سے ہوئی۔ اُس کے تین بچے مریم، سمّی اور اِسباح پیدا
اِسباحہوئے۔ اِستموع باپکا تھا۔ مرد بیویدوسریکی
یہوداہ کی تھی، اور اُس کے تین بیٹے جدور باپکا یرد،
سوکہ باپکا ِحبر اور زنوح باپکا یقوتی ایل تھے۔

ہودیاہ19 بیویکی نحم بہنکی تھی۔ اُس ایککا بیٹا
قعیلہ جرمی باپکا اور دوسرا اِستموع معکاتی تھا۔

سیمون20 بیٹےکے امنون، تیلوناورحنانبنرِنّہ، تھے۔
یِسعی کے زوِحتبیٹے اور زوِحتبن تھے۔

21 سیلہ بن یہوداہ کی درِج ذیل اولاد :تھی لیکہ کا
باپ عیر، مریسہ باپکا باریکآبادمیںاشبیعبیتلعدہ،
کتان کا کام کرنے والوں کے خاندان، 22 یوقیم، کوزیبا
باشندے،کے یوآساور سارافاور جو روایتقدیم کے
مطابق موآب پر حکمرانی کرتے تھے لیکن بعد میں بیت
واپسلحم آئے۔ 23 وہ نتاعیم اور میںجدیرہ رہ کر کمہار
اور بادشاہ کے ملازم تھے۔

شمعون کی اولاد
شمعون24 بیٹےکے یموایل، یمین، زارحیریب، ساؤلاور

تھے۔ ساؤل25 ہاںکے سلّوم پیدا ہوا، سلّوم کے مِبسام،
مِبسام کے مِشماع، 26 مِشماع کے حموایل، حموایل کے
زکور اور زکور کے ِسمعی۔ 27 ِسمعی کے 16 بیٹے اور
چھ بیٹیاں تھیں، لیکن اُس کے بھائیوں کے کم بچے پیدا
ہوئے۔ نتیجے میں شمعون کا قبیلہ یہوداہ کے قبیلے نسبتکی چھوٹا رہا۔
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28 ذیل کے شہر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں
سمیت شمعون کا قبائلی علاقہ :تھا بیرسبع، مولادہ، حصار
بِلہاہ،29سوعال، بتوایل،30تولد،عضم، ِصقلاج،حُرمہ،
بیت31 مرکبوت، حصار بیتسوسیم، بِری اور شعریم۔
داؤد کی تکحکومت یہ قبیلہ اِن جگہوں میں آباد تھا،
32 نیز عیطام، عین، رِمّون، توکن اور عسن میں بھی۔
33 اِن پانچ آبادیوں کے گرد و نواح کے دیہات بھی بعل
تک شامل تھے۔ ہر مقام کے اپنے اپنے تحریری نسب
نامے تھے۔

شمعون34 خاندانوںکے کے سرپرستذیلدرِج :تھے
مِسوباب، یملیک، یوشہ بن اَمَصیاہ، 35 یوایل، یاہو بن
یوِسبیاہ بن سرایاہ بن عسی ایل، 36 اِلیوعینی، یعقوبہ،
یشوخایہ، عسایاہ، عدی ایل، یسیمی ایل، ِنایاہ، ب 37 زیزا
بن ِشفعی بن الّون بن یدایاہ بن ِسمری بن سمعیاہ۔

38 درِج بالا آدمی اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔
اُن بڑھبہتخاندانکے اِس39گئے، لئے وہ یوڑوںاپنے ر
کو چَرانے کی جگہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وادی کے
مشرق میں تکجدور پھیل گئے۔ وہاں40 اُنہیں اچھی
شاداباور چراگاہیں مل گئیں۔ علاقہ کھلا، پُرسکون
اور آرام دہ بھی تھا۔ پہلے حام کی کچھ اولاد وہاں آباد
تھی، 41 لیکن ِحزقیاہ بادشاہ کے ایام میں شمعون کے
مذکورہ سرپرستوں نے وہاں کے ہنے ر والے حامیوں
اور معونیوں پر حملہ کیا اور اُن کے تنبوؤں کو تباہ کر کے
سب کو مار دیا۔ ایک بھی نہ بچا۔ پھر وہ خود وہاں
آباد ابہوئے۔ اُن یوڑوںکے ر کے لئے کافی چراگاہیں
تھیں۔ تکآج اِسیوہ علاقے میں ہتے ر ہیں۔

ایک42 دن شمعون کے 500 آدمی یِسعی کے چار
بیٹوں فلطیاہ، یاہ، نعر رِفایاہ اور عُزی ایل کی راہنمائی
میں سعیر کے پہاڑی علاقے میں گھس گئے۔ وہاں43
اُنہوں نے اُن عمالیقیوں ہلاککو کر دیا جنہوں نے بچ
کر وہاں پناہ لی تھی۔ پھر وہ خود وہاں ہنے ر لـگے۔ آج
تک وہ وہیں آباد ہیں۔

5
روبن کی اولاد

اسرائیل1 کا پہلوٹھا روبن تھا۔ لیکن چونکہ اُس نے
اپنے باپ کی داشتہ سے ہم بستر ہونے سے باپ کی

بےحرمتی کی تھی اِس لئے پہلوٹھے کا موروثی حق اُس
کے بھائی یوسف کے بیٹوں کو دیا گیا۔ اِسی وجہ سے
نسب ناموں میں روبن کو پہلوٹھے کی حیثیت سے بیان
نہیں کیا گیا۔ 2 یہوداہ دیگر بھائیوں نسبتکی یادہ طاقتز
ور تھا، اور اُس سے قوم کا بادشاہ نکلا۔ توبھی یوسف
کو پہلوٹھے کا موروثی حاصلحق تھا۔

اسرائیل3 روبنپہلوٹھےکے چارکے بیٹے فلّو،حنوک،
حصرون اور کرمی تھے۔

4 یوایل کے ہاں سمعیاہ پیدا ہوا، سمعیاہ کے جوج،
جوج کے ِسمعی، 5 ِسمعی کے میکاہ، میکاہ کے یایاہ، ر
یایاہ ر کے بعل اور بعل6 کے بئیرہ۔ بئیرہ کو اسور کے
بادشاہ تِگلت پِل ایسر نے جلاوطن کر دیا۔ بئیرہ روبن
قبیلےکے سرپرستکا تھا۔ 7 اُن نسبکے ناموں میں اُس
بھائیکے اُن خاندانوںکے درجمطابقکے کئے گئے ہیں،
سرِفہرست یعی ایل، پھر یاہ زکر 8 اور بالع بن عزز بن سمع
بن یوایل۔
روبن کا قبیلہ عروعیر سے لے کر نبو اور بعل معون

تک کے علاقے میں آباد ہوا۔ مشرق9 طرفکی وہ اُس
یگستان ر تککنارےکے پھیل گئے جو یائے در فرات
سے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ ِجلعاد میں اُن کے یوڑوں ر
کی بہتتعداد بڑھ گئی تھی۔

ساؤل10 کے ایام میں اُنہوں نے یوں ہاجر سے لڑ کر
اُنہیں ہلاک کر دیا اور خود اُن کی آبادیوں میں ہنے ر
یوںلـگے۔ ِجلعاد مشرقکے کا پورا روبنعلاقہ قبیلےکے
ملـکیتکی میں آ گیا۔

جد کی اولاد
جد11 کا قبیلہ روبن قبیلےکے ملـکپڑوسیکے بسن

میں تکسلـکہ آباد تھا۔ 12 اُس کا سربراہ یوایل تھا، پھر
سافم، یعنی اور سافط۔ بسنسبوہ میں آباد تھے۔ 13 اُن
بھائیکے اُن سمیتخاندانوںکے میکائیل، مسُلّام، سبع،
یوری، یعکان، یع ز اور عِبر تھے۔ 14 یہ سات آدمی ابی
خیل بنحوریبن یاروح بن ِجلعاد بن میکائیل بن یسیسی
بن یحدو بن بوز کے بیٹے تھے۔ 15 اخی بن عبدی ایل بن
جونی اِن خاندانوں سرپرستکا تھا۔

جد16 کا قبیلہ ِجلعاد اور بسن علاقوںکے آبادیوںکی
میں آباد تھا۔ شارون سے لے کر سرحد تک کی پوری
بھیچراگاہیں اُن قبضےکے میں تھیں۔ یہ17 تمام خاندان
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یہوداہ بادشاہکے یوتام اسرائیلاور بادشاہکے ُبعام یر کے
زمانے نسبمیں ناموں میں درج کئے گئے۔

یائے در یردن مشرقکے میں قبیلوں جنگکی
18 روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کے

44,760 فوجی تھے۔ سب لڑنے کے قابل اور تجربہ
کار آدمی تھے، ایسے لوگ جو تیر چلا سکتے اور ڈھال
اور تلوار لیسسے تھے۔ اُنہوں19 نے یوں، ہاجر یطور،
نفیس اور نودب جنگسے کی۔ 20 لڑتے وقت اُنہوں
نے الله سے مدد کے لئے یاد فر کی، تو اُس نے اُن
کی سن کر یوں ہاجر کو اُن کے اتحادیوں سمیت اُن کے
حوالے کر دیا۔ 21 اُنہوں نے اُن سے بہت کچھ لُوٹ
:لیا 50,000 یاں2,50,000اونٹ، بھیڑبکر 2,000اور
اُنہوںساتھساتھگدھے۔ لوگوں1,00,000نے قیدکو
بھی کر لیا۔ 22 جنگمیداِن میں بےشمار مارےدشمن
گئے، جنگکیونکہ الله کی تھی۔ تکجب اسرائیلیوں
کو اسور میں جلاوطن نہ کر دیا گیا وہ اِس علاقے میں
آباد رہے۔

منسّی کا آدھا قبیلہ
23 منسّی کا آدھا بہتقبیلہ بڑا تھا۔ اُس بسنلوگکے

سے لے کر بعل حرمون اور سنیر یعنی حرمون پہاڑیکے
پھیلتکسلسلے 24گئے۔ اُن سرپرستخاندانیکے عِفر،
یِسعی، اِلی ایل، عزری ایل، یرمیاہ، یاہ ہوداو اور یحدی
ایل تھے۔ سب ماہر فوجی، مشہور آدمی اور خاندانی
سربراہ تھے۔

مشرقی قبیلوں کی جلاوطنی
لیکن25 یہ مشرقی قبیلے اپنے باپ دادا کے خدا سے

بےوفا ہو گئے۔ وہ زنا کر ملـککے کے اُن اقوام کے
دیوتاؤں لـگپیچھےکے گئے جن کو الله نے اُن کے آگے
سے مٹا دیا تھا۔ یہ26 دیکھ اسرائیلکر کے اسورنےخدا
تِگلتبادشاہکے پِل ایسر کو اُن خلافکے برپا جسکیا
نے روبن، جد اور منسّی کے آدھے قبیلے کو جلاوطن
کر دیا۔ وہ اُنہیں خلح، یائے در خابور، ہارا اور یائے در
جوزان کو لے گیا جہاں وہ تکآج آباد ہیں۔

6
اماِم اعظم کی نسل لاوی) کا (قبیلہ

لاوی1 کے بیٹے جَیرسون، قِہات اور مِراری تھے۔
قِہات2 کے بیٹے عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی تھے۔ایل

3 عمرام کے بیٹے ہارون اور موسٰی تھے۔ بیٹی کا نام
مریم تھا۔ ہارون کے بیٹے ندب، ابیہو، اِلی عزر اور تھے۔اِتمر

اِلی4 عزر فینحاسہاںکے پیدا فینحاسہوا، ابیکے
سوع، 5 ابی سوع کے بُقی، بُقی کے عُّزی، عُّزی6 کے
زرخیاہ، زرخیاہ کے مِرایوت، مِرایوت7 کے امریاہ،
امریاہ اخیکے طوب، صدوقصدوق،کےطوباخی8
کے اخی معض، 9 معضاخی کے یاہ، عزر یاہ عزر کے
یوحنان یوحناناور10 یاہ۔کے یہیعزر یاہ کےربعزر
اُس گھر کا پہلا اماِم اعظم تھا جو سلیمان نے یروشلم
میں بنوایا تھا۔ 11 اُس کے ہاں امریاہ پیدا ہوا، امریاہ
کے اخی طوب، 12 اخی طوب کے صدوق، صدوق
کے سلّوم، 13 سلّوم کے ِخلقیاہ، ِخلقیاہ کے یاہ، عزر
14 یاہ عزر کے سرایاہ اور سرایاہ کے یہوصدق۔ جب15
رب نبوکدنضرنے ہاتھکے سے یروشلم پورےاور یہوداہ
باشندوںکے جلاوطنکو کر دیا تو یہوصدق بھی اُن میں
شامل تھا۔

لاوی کی اولاد
16 لاوی کے تین بیٹے جَیرسوم، قِہات اور مِراری

بیٹےدوکےجَیرسوم17تھے۔ لِبنی اور قِہات18تھے۔ِسمعی
کے چار بیٹے عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل تھے۔
مِراری19 کے دو بیٹے محلی اور مُوشی تھے۔
ذیل میں لاوی کے خاندانوں کی فہرست اُن کے

بانیوں مطابقکے درج ہے۔
لِبنیہاںکےجَیرسوم20 پیدا لِبنیہوا، یحتیحت،کے

21زِمّہ،کے زِمّہ یوآخیوآخ،کے عِّدو،کے عِّدو زارحکے
اور زارح کے یتری۔

قِہات22 کے ہاں عمی نداب پیدا ہوا، عمی نداب
کے قورح، قورح کے اّسیر، 23 اّسیر کے اِلقانہ، اِلقانہ
کے ابی آسف، ابی آسف کے اّسیر، 24 اّسیر کے تحت،
تحت اُوریکے ایلاُوریایل، یّاہکے عُز اور یّاہ عُز کے
ساؤل۔ 25 اِلقانہ کے بیٹے عماسی، موتاخی 26 اور اِلقانہ
تھے۔ اِلقانہ کے ہاں ضوفی پیدا ہوا، ضوفی کے نحت،
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نحت27 اِلیاباِلیاب،کے کے یروحام، یروحام اِلقانہکے
اور اِلقانہ کے سموایل۔ سموایل28 کا پہلا بیٹا یوایل اور
دوسرا ابیاہ تھا۔

مِراری29 کے ہاں محلی پیدا ہوا، محلی کے لِبنی، لِبنی
کے ِسمعی، ِسمعی کے عُّزہ، 30 عُّزہ کے ِسمعا، ِسمعا کے
حجیاہ اور حجیاہ کے عسایاہ۔

لاوی کی ذمہ یاں دار
عہدجب31 صندوقکا یروشلم میں لایا گیا تاکہ آئندہ

وہاں رہے تو داؤد بادشاہ نے کچھ یوں لاو ربکو کے
گھر میں گیت گانے کی ذمہ داری دی۔ 32 اِس سے
پہلے کہ سلیمان نے رب کا گھر بنوایا یہ لوگ اپنی
خدمت ملاقات کے خیمے کے منے سا سرانجام دیتے
تھے۔ وہ سب کچھ مقررہ ہدایات کے مطابق ادا کرتے
تھے۔ 33 ذیل میں اُن کے نام اُن کے بیٹوں کے سمیتناموں درج ہیں۔
قِہات کے خاندان کا ہیمان پہلا گلوکار تھا۔ اُس کا

پورا نام یہ :تھا ہیمان بن یوایل بن سموایل بن34 اِلقانہ بن
یروحام بن اِلی ایل بن توخ صوفبن35 بن اِلقانہ بن محت
عماسیبن بن36 اِلقانہ یوایلبن بن یاہ بنعزر صفنیاہ بن37
بنتحت اّسیر بن قورحبنآسفابی بن38 اِضہار قِہاتبن
بن لاوی بن اسرائیل۔

ہیمان39 کے ہنے د آسفہاتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اُس کا
پورا نام یہ :تھا آسف بن برکیاہ بن ِسمعا بن40 میکائیل بن
بعسیاہ بن ملکیاہ بن41 اتنی بن زارح بن عدایاہ بن42 ایتان
بن زِمّہ بن ِسمعی یحتبن43 بن جَیرسوم بن لاوی۔

44 ہیمان کے بائیں ہاتھ ایتان کھڑا ہوتا تھا۔ وہ
مِراری کے خاندان کا فرد تھا۔ اُس کا پورا نام یہ :تھا
ایتان بن قیسی بن عبدی بن ملّوک 45 بن حسبیاہ بن
اَمَصیاہ بن ِخلقیاہ بن46 امصی بن بانی بن سمر بن47 محلی
بن مُوشی بن مِراری بن لاوی۔

دوسرے48 یوں لاو کو الله سکونتکی گاہ میں باقی
ماندہ ذمہ یاں دار دی گئی تھیں۔

ہارونصرفلیکن49 اور اُس کی اولاد بھسم ہونے
والی پیشقربانیاں کرتے اور بخور کی قربان گاہ پر بخور
جلاتے تھے۔ مُقّدسوہی کمرےترین میں ہر خدمت
سرانجام اسرائیلتھے۔دیتے کا کفارہ دینا اُن ذمہکیہی

داری تھی۔ وہ سب کچھ عین اُن ہدایات کے مطابق ادا
کرتے تھے جو الله کے خادم موسٰی اُنہیںنے دی تھیں۔

50 ہارون کے ہاں اِلی عزر پیدا ہوا، اِلی عزر کے
فینحاس، فینحاس کے ابی سوع، 51 ابی سوع کے بُقی،
بُقی کے عُّزی، عُّزی کے زرخیاہ، 52 زرخیاہ کے
مِرایوت، مِرایوت کے امریاہ، امریاہ کے اخی طوب،
طوباخی53 کے صدوقصدوق، کے اخی معض۔

یوں لاو کی آبادیاں
54 ذیل میں وہ آبادیاں اور چراگاہیں درج ہیں جو

یوں لاو کو قرعہ ڈال دیکر گئیں۔
قرعہ لتے وقتڈا پہلے ہارون کے قِہاتبیٹے کی اولاد

کو جگہیں مل گئیں۔ 55 اُسے یہوداہ کے قبیلے سے
حبرون شہر اُس کی چراگاہوں سمیت مل گیا۔ لیکن56
نواحوگرد بنکالبدیہاتاورکھیتکے یفُنّہ کو دیئے
گئے۔ حبرون57 اُن شہروں میں شامل تھا جن میں ہر وہ
پناہ لے سکتا غیرارادیہاتھوںکےجستھا طور پر کوئی
ہلاک ہوا ہو۔ حبرون کے علاوہ ہارون کی اولاد کو
ذیل کے مقام اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے :گئے لِبناہ،
یتیر، اِستموع، َحولون،58 دبیر، بیتاورعسن،59 شمس۔
بن60 یمین کے قبیلے سے اُنہیں ِجبعون، ِجبع، علمت اور
عنتوت اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے گئے۔ اِس طرح
ہارون خاندانکے کو 13 شہر مل گئے۔

61 قِہات کے باقی خاندانوں کو منسّی کے مغربی
حصے دسکے شہر مل گئے۔

اولادکیجَیرسوم62 اِشکار،کو نفتالیآشر، اور منسّی
قبیلوںکے کے 13 شہر دیئے گئے۔ یہ منسّی کا وہ علاقہ
تھا جو یائے در یردن مشرقکے میں ملـِک بسن میں تھا۔

مِراری63 کی اولاد کو روبن، جد اور زبولون کے
قبیلوں کے 12 شہر مل گئے۔

64-65 یوں اسرائیلیوں نے قرعہ ڈال کر یوں لاو کو
مذکورہ سبدیئے۔دےشہر یہوداہ، شمعون اور بن یمین
کے قبائلی علاقوں میں تھے۔

قِہات66 خاندانوںایکچندکے کو افرائیم قبیلےکے
سے شہر اُن کی چراگاہوں سمیت مل گئے۔ 67 اِن میں
افرائیم پہاڑیکے علاقے کا شہر ِسکم شامل میںجستھا
ہر وہ پناہ لے سکتا جستھا سے غیرارادیکوئی طور پر
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ہلاک ہوا ہوتا تھا، پھر جزر، 68 یُقمعام، بیت َحورون،
ایالون69 جاتاور رِمّون۔ قِہات70 کے باقی کنبوں کو
منسّی کے مغربی حصے کے دو شہر عانیر اور بلعام اُن کی
سمیتچراگاہوں مل گئے۔

71 جَیرسوم کی اولاد کو ذیل کے شہر بھی اُن کی
چراگاہوں سمیت مل :گئے منسّی کے مشرقی حصے سے
جولان جو بسن میں ہے اور عستارات۔ 72 اِشکار کے
قبیلے سے قادس، دابرت، رامات73 اور عانیم۔ 74 آشر
کے قبیلے سے مِسال، عبدون، حقوق75 اور رحوب۔
76 اور نفتالی کے قبیلے سے گلیل کا قادس، حمون اور
یَتائم۔ قِر

مِراری77 کے باقی خاندانوں کو ذیل کے شہر اُن کی
چراگاہوں سمیت مل :گئے زبولون کے قبیلے سے رِمّون
اور تبور۔ روبن78-79 کے قبیلے سے یگستان ر کا بصر،
یہض، قدیمات اور مِفعت یہ) شہر یائے در یردن کے
مشرق میں یریحو مقابلکے واقع ۔(ہیں جد80 قبیلےکے
سے ِجلعاد کا رامات، محنائم، حسبون81 اور یعزیر۔

7
اِشکار کی اولاد

1 اِشکار کے چار بیٹے تولع، فُوّہ، یسوب اور تھے۔ِسمرون
تولع2 کے پانچ بیٹے عُّزی، یریرِفایاہ، ایل، یحمی، اِبسام

اور سموایل سبتھے۔ اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔
نسب ناموں کے مطابق داؤد کے زمانے میں تولع کے
خاندان 22,600کے جنگافراد کرنے قابلکے تھے۔

3 عُّزی کا بیٹا اِزرخیاہ تھا جو اپنے چار بھائیوں
میکائیل، عبدیاہ، یوایل اور یِسیاہ کے ساتھ خاندانی
سرپرست تھا۔ ناموںنسب4 مطابقکے اُن 36,000کے
جنگافراد کرنے قابلکے تھے۔ اِن کی تعداد اِس لئے
یادہ ز تھی کہ عُّزی کی اولاد کے بہت بال بچے تھے۔
5 اِشکار قبیلےکے خاندانوںکے کے 87,000کُل آدمی
جنگ کرنے کے قابل تھے۔ نسبسب ناموں میں تھے۔درج

بن یمین اور نفتالی کی اولاد

6 بن یمین کے تین بیٹے بالع، بکر اور یدیع ایل تھے۔
بالع7 کے پانچ بیٹے اِصبون، عُزیعُّزی، یریموتایل، اور
عیری تھے۔ سب اپنے خاندانوں کے سرپرست تھے۔ اُن
نسبکے ناموں مطابقکے اُن 22,034کے جنگمرد
کرنے قابلکے تھے۔

8 بکر کے 9 بیٹے زمیرہ، یوآس، اِلی عزر، اِلیوعینی،
عُمری، یریموت، ابیاہ، عنتوت اور علمت تھے۔ 9 اُن کے
نسب ناموں میں اُن کے سرپرست اور جنگ20,200
کرنے قابلکے مرد بیان کئے گئے ہیں۔

10 بِلہان بن یدیع ایل کے سات بیٹے یعوس، بن یمین،
اہود، کنعانہ، ترسیسزیتان، اور اخی تھے۔سحر سب11
اپنے خاندانوں کے سرپرست تھے۔ اُن کے 17,200
جنگ کرنے قابلکے مرد تھے۔

12 ُسّفی اور ُحّفی عیر کی اور ُحشی احیر کی تھے۔اولاد
13 نفتالی کے چار بیٹے یحصی ایل، جونی، یصر اور

سلّوم سبتھے۔ بِلہاہ کی اولاد تھے۔
منسّی کی اولاد

14 منسّی کی اَرامی داشتہ کے دو بیٹے اسری ایل اور
ِجلعاد باپکا مکیر پیدا ہوئے۔ 15 مکیر ُحّفیوںنے اور
ُسّفیوں عورتایککی شادیسے بہنکی۔ کا نام معکہ
تھا۔ مکیر دوسرےکے بیٹے کا نام ِصلاِفحاد کےجستھا
بیٹیاںصرفہاں پیدا ہوئیں۔

16 مکیر کی بیوی معکہ کے مزید دو بیٹے فرس اور
شرس پیدا شرسہوئے۔ دوکے بیٹے اُولام اور رقم تھے۔
17 اُولام کے بیٹے کا نام بِدان تھا۔ یہی ِجلعاد بن مکیر بن
منسّی کی اولاد تھے۔

ِجلعاد18 مولـکتبہنکی تینکے بیٹے اِشہود، ابی عزر
اور سمیدع19تھے۔محلاہ بیٹےچارکے اخیان، لِقحیِسکم،
اور انیعام تھے۔

افرائیم کی اولاد
20 افرائیم سوتلحہاںکے پیدا سوتلحہوا، کے برد، برد

کے تحتتحت، کے اِلِعَدہ، اِلِعَدہ کے تحت، تحت21 کے
زبد اور زبد کے سوتلح۔



توارِیخ-۱ 7:22 438 توارِیخ-۱ 8:19-21

افرائیم کے مزید دو بیٹے عزر اور اِلِعَد تھے۔ یہ دو مرد
ایک جاتدن گئے تاکہ وہاں کے یوڑ لُوٹر لیں۔ لیکن
مقامی لوگوں نے اُنہیں پکڑ کر مار ڈالا۔ 22 اُن کا باپ
افرائیم کافی تکعرصے اُن کا ماتم کرتا رہا، اور اُس کے
رشتے دار اُس سے ملنے آئے تاکہ اُسے تسلی دیں۔ جب23
اِس بعدکے اُس بیویکی کے بیٹا پیدا ہوا تو اُس اُسنے
نامکا یعہ بر مصیبتیعنی رکھا، خاندانوقتاُسکیونکہ
مصیبت میں آ گیا تھا۔ 24 افرائیم کی بیٹی َسیرہ نے بالائی
اور بیتنشیبی َحورون اور عُّزن َسیرہ کو بنوایا۔

25 افرائیم مزیدکے دو بیٹے رفح رسفتھے۔رسفاور
کے ہاں تِلح پیدا ہوا، تِلح کے تحن، تحن26 کے لعدان،
لعدان کے عمی ہود، عمی ہود کے اِلی سمع، 27 اِلی سمع
کے نون، نون کے یشوع۔

28 افرائیم کی اولاد کے علاقے میں ذیل کے مقام
شامل :تھے بیت ایل گرد و نواح کی آبادیوں سمیت،
مشرق میں نعران مغربتک، میں تکجزر گرد و نواح
آبادیوںکی میںشمالسمیت، ِسکم اور نواحوگردتکعیّاہ
کی آبادیوں سمیت۔ بیت29 شان، تعنک، مجِّدو اور دور
گرد نواحو سمیتآبادیوںکی منسّی اولادکی ملـکیتکی
بن گئے۔ اِن تمام مقاموں یوسفمیں بن اسرائیل کی رہتیاولاد تھی۔

آشر کی اولاد
آشر30 چارکے بیٹے یِمنہ، اِسویاِسواہ، اور یعہ بر تھے۔

اُن کی بہن سِرح تھی۔
31 یعہ بر کے بیٹے ِحبر اور بِرزائت کا باپ ملـکی تھے۔ایل
32 ِحبر کے تین بیٹے یفلیط، شومیر اور خوتام تھے۔ اُن

کی بہن سوع تھی۔
یفلیط33 تینکے بیٹے بِمہالفاسک، تھے۔عسواتاور

34 شومیر کے چار بیٹے اخی، روہجہ، ُحبّہ اور اَرام تھے۔
35 اُس کے بھائی حیلم کے چار بیٹے صوفح، اِمنع، سلس
اور عمل تھے۔

36 صوفح کے 11 بیٹے سوح، حرنفر، سوعال، بَیری،
اِمراہ،

37 بصر، ہود، سمّا، ِسلسہ، یِتران اور بئیرا تھے۔

38 یتر کے تین بیٹے یفُنّہ، فِسفاہ اور ارا تھے۔
39 عُلّہ کے تین بیٹے ارخ، ایلحنی اور رِضیاہ تھے۔
40 آشر کے درِج بالا تمام افراد اپنے اپنے خاندانوں

کے سرپرست تھے۔ سب چیدہ مرد، ماہر فوجی اور
سرداروں کے سربراہ تھے۔ نسب ناموں میں 26,000
جنگ کرنے قابلکے مرد درج ہیں۔

8
بن یمین کی اولاد

بن1 یمین کے پانچ بڑےبیٹے سے لے کر تکچھوٹے
بالع، اشبیل، اخرخ، 2 نوحہ اور رفا تھے۔

بالع3 بیٹےکے ادّار، ابیجیرا، ہود، ابی4 نعمان،سوع،
اخوح، 5 جیرا، سفوفان اور حورام تھے۔

اہود6-7 تینکے بیٹے نعمان، اخیاہ اور تھے۔جیرا یہ اُن
خاندانوں سرپرستکے تھے جو پہلے ِجبع میں ہتے ر تھے
لیکن جنہیں بعد میں جلاوطن کر کے مانحت میں بسایا
گیا۔ عُّزا اور اخی حود کا باپ جیرا اُنہیں وہاں لے کر
گیا تھا۔

8-9 سحریم اپنی دو یوں بیو ُحشیم اور بعرا کو طلاق
دے موآبکر چلا گیا۔ وہاں اُس ہودسبیویکی کے
سات بیٹے یوباب، ِضبیہ، میسا، ملکام، 10 یعوض، سکیاہ
اور مِرمہ پیدا ہوئے۔ سب بعد میں اپنے خاندانوں کے
سرپرست بن گئے۔ 11 پہلی بیوی ُحشیم کے دو بیٹے ابی
طوب اور اِلفَعل پیدا ہوئے۔

12-14 اِلفَعل کے آٹھ بیٹے عِبر، مِشعام، ِسمد، یعہ، بر
سمع، اخیو، شاشق اور یریموت تھے۔ ِسمد اونو، لُود اور
گرد و نواح کی آبادیوں کا بانی تھا۔ یعہ بر اور سمع ایالون
کے باشندوں کے سربراہ تھے۔ اُن ہی نے جات کے
باشندوں کو نکال دیا۔

15-16 یعہ بر کے بیٹے زبدیاہ، عراد، عِدر، میکائیل،
اِسفاہ اور یوخا تھے۔

اِلفَعل17 کے مزید بیٹے زبدیاہ، مسُلّام، ِحزقی، ِحبر،
18 یِسمری، یِزلیاہ یوباباور تھے۔

19-21 ِسمعی کے بیٹے یقیم، زِکری، زبدی، اِلی عینی،
ِضلّتی، اِلی ایل، عدایاہ، بِرایاہ ِسمراتاور تھے۔
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شاشق22-25 کے بیٹے اِسفان، عِبر، اِلی ایل، عبدون،
زِکری، حنان، حننیاہ، عیلام، عنتوتیاہ، یفدیاہ اور تھے۔فنوایل

26-27 یروحام کے بیٹے سَمسَری، یاہ، شحار عتلیاہ،
یَعرسیاہ، الیاس اور زِکری تھے۔ 28 یہ تمام خاندانی
نسبسرپرست ناموں میں درج تھے اور یروشلم میں ہتے ر
تھے۔

ِجبعون میں ساؤل کا خاندان
29 ِجبعون کا باپ یعی ایل ِجبعون میں رہتا تھا۔

اُس کی بیوی کا نام معکہ تھا۔ بڑے30 سے لے کر
چھوٹے تک اُن کے بیٹے عبدون، صور، قیس، بعل،
ندب، 31 جدور، اخیو، زکر 32 مِقلوتاور مِقلوتتھے۔
کا بیٹا ِسماہ تھا۔ بھیوہ اپنے داروںرشتے ساتھکے یروشلم
میں ہتے ر تھے۔

33 قیسنیر باپکا تھا ساؤلقیساور ساؤلکا۔ کے
چار بیٹے یونتن، ملـکی شوع، ندابابی اور اِشبعل تھے۔

بعلمرییونتن34 باپکا تھا بعلمریاور میکاہ کا۔
35 میکاہ کے چار بیٹے فیتون، ـِک، مَل یع تار اور تھے۔آخز
36 آخز کا بیٹا یہوعدہ تھا جس کے تین بیٹے علمت،

عزماوت زِمریاور زِمریتھے۔ ہاںکے موضا پیدا ہوا،
37 موضا کے ِنعہ، ب ِنعہ ب کے رافہ، رافہ کے اِلعاسہ اور
اِلعاسہ کے اصیل۔

38 اصیل کے چھ بیٹے عزری قام، بوکرو، اسمٰعیل،
یاہ، سعر عبدیاہ اور حنان تھے۔ اصیل39 بھائیکے عیشق
تینکے بڑےبیٹے سے لے کر تکچھوٹے یعوساُولام،
اور اِلی فلط تھے۔

40 اُولام کے بیٹے تجربہ کار فوجی تھے جو مہارت
سے تیر چلا سکتے تھے۔ اُن کے بہت سے بیٹے اور پوتے
تھے، افراد۔150کُل تمام آدمیمذکورہ اُن خاندانوںکے
سمیت بن یمین کی اولاد تھے۔

9
جلاوطنی کے بعد یروشلم باشندےکے

1 تمام اسرائیل شاہاِن اسرائیل کی کتاب کے نسب
ناموں میں درج ہے۔
پھر یہوداہ کے باشندوں کو بےوفائی باعثکے بابل

میں جلاوطن کر دیا گیا۔ 2 جو لوگ پہلے واپس آ کر
دوبارہ شہروں میں اپنی موروثی زمین پر ہنے ر لـگے وہ

امام، ربلاوی، گھرکے گارخدمتکے اور باقی چند
ایک اسرائیلی تھے۔ 3 یہوداہ، بن یمین، افرائیم اور منسّی
قبیلوںکے کے لوگکچھ یروشلم میں جا بسے۔

4 یہوداہ کے قبیلے کے درِج ذیل خاندانی سرپرست
وہاں آباد :ہوئے
عوتی بن عمی ہود بن عُمری بن اِمری بن بانی۔ بانی

فارص بن یہوداہ کی اولاد میں سے تھا۔
َسیلا5 خاندانکے کا پہلوٹھا عسایاہ اور اُس بیٹے۔کے
6 زارح کے خاندان کا یعوایل۔ یہوداہ کے اِن

خاندانوں کی کُل تعداد 690 تھی۔
بن7-8 یمین قبیلےکے کے ذیلدرِج سرپرستخاندانی

یروشلم میں آباد :ہوئے
َسلّو بن مسُلّام بن یاہ ہوداو بن سنوآہ۔
اِبنیاہ بن یروحام۔
ایلہ بن عُّزی بن مِکری۔
مسُلّام بن سفطیاہ بن رعوایل بن اِبنیاہ۔
نسب9 ناموں کے مطابق بن یمین کے اِن خاندانوں کی

کُل تعداد 956 تھی۔
10 جو امام جلاوطنی واپسسے آ کر یروشلم میں آباد

ہوئے وہ ذیل میں درج :ہیں
یدعیاہ، یہویریب، یکین، 11 الله کے گھر کا انچارج

یاہ بنعزر بنِخلقیاہ اخیبنمِرایوتبنصدوقبنمسُلّام
بنعدایاہ12طوب، بنیروحام بنفشحور ملکیاہ معسیاور
بن عدی ایل بن یحزیراہ بن مسُلّام بن مِسلِّمِت بن اِمّیر۔
اماموں13 کے اِن خاندانوں کی کُل تعداد 1,760 تھی۔
اُن کے ربمرد کے خدمتمیںگھر سرانجام دینے کے
قابل تھے۔

14 لاویجو جلاوطنی واپسسے آ کر یروشلم میں آباد
ہوئے وہ درِج ذیل :ہیں
مِراری کے خاندان کا سمعیاہ بن حسوب بن عزری

بنقام بقبقر،15حسبیاہ، بنمتنیاہجلال،حرس، بنمیکا
زِکری بن آسف، 16 عبدیاہ بن سمعیاہ بن جلال بن یدوتون
اور برکیاہ بن آسا بن اِلقانہ۔ برکیاہ نطوفاتیوں کی آبادیوں ہنےکا ر والا تھا۔
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ذیل17 کے دربان بھی واپس :آئے سلّوم، عّقوب،
طلمون، اخی مان اور اُن کے بھائی۔ سلّوم اُن کا انچارج
تھا۔ تکآج18 اُس کا ربخاندان کے گھر مشرقکے
میں دروازےشاہی کی پہرا داری کرتا ہے۔ یہ دربان
یوں لاو کے خیموں کے افراد تھے۔ 19 سلّوم قورےبن
بن ابی آسف بن قورح اپنے بھائیوں کے ساتھ قورح کے
خاندان کا تھا۔ جس طرح اُن کے باپ دادا کی ذمہ
داری رب کی خیمہ گاہ میں ملاقات کے خیمے کے
دروازے کی پہرا داری کرنی تھی اِسی طرح اُن کی ذمہ
داری مقدِس دروازےکے کی پہرا داری کرنی تھی۔
20 قدیم زمانے میں فینحاس بن اِلی عزر اُن پر مقرر تھا،
رباور اُس کے ساتھ تھا۔ بعد21 میں یاہ زکر بن مسلمیاہ
ملاقات خیمےکے دروازےکے کا دربان تھا۔

22 کُل 212 مردوں کو دربان کی ذمہ داری دی
گئی تھی۔ اُن کے نام اُن کی مقامی جگہوں کے نسب
ناموں میں درج تھے۔ داؤد اور سموایل غیب بین نے اُن
باپکے دادا کو یہ ذمہ داری دی تھی۔ 23 وہ اور اُن
کی اولاد پہلے رب کے گھر یعنی ملاقات کے خیمے
دروازوںکے پر پہرا داری کرتے تھے۔ 24 یہ ربدربان
کے گھر کے طرفچاروں کے دروازوں کی پہرا داری
کرتے تھے۔

لاوی25 کے اکثر لوگ یروشلم میں نہیں ہتے ر تھے
بلـکہ باری باری ایک ہفتے کے لئے دیہات سے یروشلم
تھےآتے تاکہ وہاں دیں۔سرانجامخدمتاپنی صرف26
دربانوں کے چار انچارج مسلسل یروشلم میں ہتے ر تھے۔
یہ لاویچار الله کے گھر کمروںکے اور خزانوں بھیکو
لتے سنبھا 27 راتاور کو بھی الله کے گھر کے ارد گرد
گزارتے تھے، کیونکہ اُن ہی کو اُس کی حفاظت کرنا
اور صبح وقتکے اُس دروازوںکے کو کھولنا تھا۔

28 بعض دربان عبادت کا سامان لتے سنبھا تھے۔
بھیجب اُسے استعمال کے لئے اندر اور بعد میں دوبارہ
باہر لایا جاتا تو وہ ہر چیز کو گن کر چیک کرتے
تھے۔ بعض29 باقی سامان اور مقدِس میں چیزوںموجود
کو لتے سنبھا تھے۔ رب کے گھر میں مستعمل باریک
میدہ، َمے، زیتون کا تیل، بخور اور بلسان کے مختلف
تیل بھی اِن میں شامل تھے۔ 30 لیکن بلسان کے تیلوں

کو تیار کرنا اماموں کی ذمہ داری تھی۔ قورح31 کے
خاندان لاویکا متِتیاہ جو سلّوم کا پہلوٹھا تھا قربانی کے
لئے مستعمل روٹی بنانے کا انتظام چلاتا تھا۔ قِہات32
کے خاندان بعضکے یوں لاو کے ہاتھ میں وہ روٹیاں
بنانے کا انتظام تھا جو ہر ہفتے دنکے ربکو کے لئے
مخصوص کر ربکے کے گھر کمرےمُقّدسکے میزکی پر رکھی جاتی تھیں۔

33 موسیقار بھی لاوی تھے۔ اُن کے سربراہ باقی تمام
خدمت میں حصہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ اُنہیں ہر وقت
اپنی خدمتہی سرانجام دینے کے لئے تیار رہنا پڑتا تھا۔
اِس لئے ربوہ کے گھر کمروںکے میں ہتے ر تھے۔

یوں34 لاو کے یہ تمام خاندانی سرپرست نسب ناموں
میں درج تھے اور یروشلم میں ہتے ر تھے۔

ِجبعون میں ساؤل خاندانکے
ِجبعون35 باپکا یعی ایل ِجبعون میں رہتا تھا۔ اُس

کی بیوی کا نام معکہ تھا۔ بڑے36 سے لے کر چھوٹے
تک اُن کے بیٹے عبدون، صور، قیس، بعل، نیر، ندب،
37 جدور، اخیو، یاہ زکر اور مِقلوت تھے۔ مِقلوت38 کا
بیٹا ِسماہ تھا۔ وہ بھی اپنے بھائیوں کے مقابل یروشلم میں
ہتے ر تھے۔

39 قیسنیر باپکا تھا ساؤلقیساور ساؤلکا۔ کے
چار بیٹے یونتن، ملـکی شوع، ندابابی اور اِشبعل تھے۔

بعلمرییونتن40 باپکا تھا بعلمریاور میکاہ کا۔
41 میکاہ کے چار بیٹے فیتون، ـِک، مَل یع تحر اور آخز تھے۔
42 آخز کا بیٹا یعرہ تھا۔ یعرہ تینکے بیٹے عزماوتعلمت،
اور زِمری تھے۔ زِمری ہاںکے موضا پیدا ہوا، 43 موضا
ِنعہ،کے ب ِنعہ ب رِفایاہ،کے رِفایاہ اِلعاسہکے اور اِلعاسہ کے
اصیل۔

44 اصیل کے چھ بیٹے عزری قام، بوکرو، اسمٰعیل،
یاہ، سعر عبدیاہ اور حنان تھے۔

10
ساؤل اور اُس بیٹوںکے موتکی

1 ِجلبوعہ پہاڑیکے سلسلے پر فلستیوں اور اسرائیلیوں
کے جنگدرمیان چھڑ گئی۔ لڑتے لڑتے اسرائیلی فرار
ہونے لـگے، لوگبہتلیکن وہیں شہید ہو گئے۔

2 پھر فلستی ساؤل اور اُس کے بیٹوں یونتن، ابی نداب
اور ملـکی شوع کے پاس جا پہنچے۔ تینوں بیٹے ہلاک
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ہو گئے، 3 جبکہ لڑائی ساؤل کے ارد گرد عروج تک
پہنچ گئی۔ پھر وہ تیراندازوں کا نشانہ بن کر زخمی ہو
گیا۔ اُس4 نے اپنے سلاح بردار کو حکم دیا، اپنی” تلوار
میان کھینچسے کر مجھے مار !ڈال ورنہ یہ نامختون مجھے
بےعزت کریں “گے۔ لیکن سلاح بردار نے انکار کیا،
کیونکہ بہتوہ ڈرا ہوا تھا۔ آخر میں ساؤل اپنی تلوار لے
کر خود اُس پر گر گیا۔

سلاحجب5 بردار نے دیکھا کہ مالـکمیرا مر گیا
ہے تو وہ بھی اپنی تلوار پر گر کر مر گیا۔ یوں6 اُس دن
ساؤل، اُس تینکے بیٹے اور اُس کا تمام ہلاکگھرانا ہو
گئے۔ جب7 میداِن یزرعیل کے اسرائیلیوں کو خبر ملی
کہ اسرائیلی بھاگفوج گئی اور ساؤل اپنے سمیتبیٹوں
مارا گیا ہے تو وہ اپنے شہروں کو چھوڑ بھاگکر نکلے،
اور چھوڑےفلستی شہروںہوئے پر قبضہ کر کے اُن میں
بسنے لـگے۔

8 اگلے دن فلستی لاشوں کو لُوٹنے کے لئے دوبارہ
میداِن جنگ میں آ گئے۔ جب اُنہیں ِجلبوعہ کے پہاڑی
سلسلے ساؤلپر اور اُس تینوںکے بیٹے ملےمُردہ تو9 اُنہوں
نے ساؤل کا سر کاٹ کر اُس کا زرہ بکتر اُتار لیا اور
قاصدوں کو اپنے پورے ملـک میں بھیج کر اپنے بُتوں
اور اپنی قوم کو فتح کی اطلاع دی۔ ساؤل10 کا زرہ
بکتر اُنہوں نے اپنے دیوتاؤں کے مندر میں محفوظ کر لیا
اور اُس کے سر کو دجون دیوتا کے مندر میں لٹکا دیا۔

یبیسجب11 ِجلعاد کے باشندوں کو خبر ملی کہ
فلستیوں نے ساؤل کی لاش کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے
12 تو شہر تمامکے لڑنے قابلکے بیتآدمی شان کے لئے
روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر وہ ساؤل اور اُس کے بیٹوں
کی لاشوں کو اُتار یبیسکر لے اُنہوںجہاںگئے نے اُن
کی ہڈیوں یبیسکو بڑےکے درخت کے سائے میں
دفنایا۔ اُنہوں نے روزہ رکھ پورےکر تکہفتے اُن کا
ماتم کیا۔

ساؤل13 کو اِس لئے مارا گیا کہ ربوہ کا وفادار نہ
اُسرہا۔ ہدایاتکیاُسنے نہعملپر تکیہاںکیا، کہ
اُس رابطہسےروحکیمُردوںنے جادوگرنیوالیکرنے
سے مشورہ کیا، 14 حالانکہ اُسے رب یافتسے در کرنا

ہئے تھا۔چا یہی وجہ اُسےنےربکہہے موتسزائے
دے سلطنتکر کو داؤد بن یسّی کے حوالے کر دیا۔

11
پورےداؤد اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے

1 اُس وقت تمام اسرائیل حبرون میں داؤد کے پاس
آیا اور کہا، آپہم” ہی کی قوم اور آپ ہی کے رشتے
دار ہیں۔ ماضی2 میں بھی جب ساؤل بادشاہ تھا تو آپ
ہی فوجی مہموں میں اسرائیل کی قیادت کرتے رہے۔
آپرباور کے خدا آپنے سے وعدہ بھی کیا ہے کہ
تُو میری قوم اسرائیل کا چرواہا بن کر اُس پر حکومت
کرے “گا۔

اسرائیلجب3 کے بزرگتمام حبرون پہنچے تو داؤد
بادشاہ ربنے حضورکے اُن ساتھکے عہد باندھا، اور
اُنہوں نے اُسے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔
ربیوں کا سموایل معرفتکی کیا ہوا وعدہ پورا ہوا۔

داؤد یروشلم پر قبضہ کرتا ہے
4 بادشاہ بننے کے بعد داؤد تمام اسرائیلیوں کے ساتھ

یروشلم گیا تاکہ اُس پر حملہ کرے۔ اُس زمانے میں اُس
کا یبوسنام تھا، یبوسیاور اُس میں بستے تھے۔ داؤد5 کو
دیکھ کر یبوسیوں نے اُس سے کہا، ہمارےآپ” شہر
میں داخلکبھی نہیں ہو پائیں “!گے
توبھی داؤد نے صیون قلعےکے پر قبضہ کر لیا جو آج

کل داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ یبوس6 پر حملہ کرنے
سے پہلے داؤد نے کہا تھا، جو” بھی یبوسیوں پر حملہ
کرنے میں کرےراہنمائی وہ فوج کا کمانڈر بنے “گا۔
یوآبتب بن یاہ ضرو پہلےنے شہر پر کی۔چڑھائی چنانچہ
اُسے کمانڈر مقرر کیا گیا۔

7 یروشلم پر فتح پانے بعدکے قلعےداؤد میں ہنے ر لگا۔
اُس نے اُسے داؤد’ کا ‘شہر قرار دیا 8 اور اُس کے ارد
گرد شہر بڑھانےکو لگا۔ داؤد تعمیرییہکا اردکام گرد
کے چبوتروں سے شروع ہوا اور طرفچاروں پھیلتا گیا
جبکہ یوآب نے شہر کا باقی حصہ بحال کر دیا۔ 9 یوں
داؤد زور پکڑتا گیا، کیونکہ رب الافواج اُس کے ساتھ
تھا۔

داؤد کے مشہور فوجی
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10 درِج ذیل داؤد کے سورماؤں کی فہرست ہے۔
اسرائیلپورے اُنہوںساتھکے کیاُسسےمضبوطینے
بادشاہی حمایتکی کر کے داؤد ربکو فرمانکے مطابقکے اپنا بادشاہ بنا دیا۔

11 جو تین افسر یوآب کے بھائی ابی شے کے عین بعد
آتے تھے اُن میں یسوبعام پہلےحکمونی نمبر پر آتا ایکتھا۔
بار اُس نے اپنے نیزے سے 300 آدمیوں کو مار دیا۔
12 اِن تین افسروں میں سے دوسری جگہ پر اِلی عزر بن
دودو بن اخوحی آتا تھا۔ 13 یہ فَس دَمّیم میں داؤد کے
ساتھ تھا جب فلستی وہاں لڑنے کے لئے جمع ہو گئے
تھے۔ میںجنگمیداِن َجو تھا،کھیتکا اور لڑتے لڑتے
اسرائیلی فلستیوں کے منے سا بھاگنے لـگے۔ لیکن14 اِلی
داؤدعزر فلستیوںمیںبیچکےکھیتساتھکے کا مقابلہ
کرتا رہا۔ فلستیوں کو مارتے مارتے اُنہوں کھیتنے
کا دفاع کر ربکے کی مدد بڑیسے فتح پائی۔

عدُلامداؤددورانکےجنگاَورایک15-16 غارکے
پہاڑیکے قلعے میں تھا جبکہ فوجفلستی وادٔینے رفائیم
میں اپنی لشکرگاہ لگائی تھی۔ اُن کے دستوں نے بیت
لحم پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ داؤد تیسکے اعلٰی افسروں
میں سے تین اُس سے ملنے آئے۔ 17 داؤد کو پیاسشدید
لـگی، اور وہ کہنے لگا، میرےکون” لئے بیت لحم کے
دروازے پر حوضکے کچھسے پانی لائے “گا؟

18 یہ سن کر تینوں افسر فلستیوں کی لشکرگاہ پر حملہ
کر اُسکے گھسمیں گئے اور لڑتے بیتلڑتے لحم کے
تکحوض پہنچ گئے۔ اُس سے کچھ پانی بھر کر وہ اُسے
داؤد پاسکے لیکنآئے۔لے اُس نے پینے سے انکار کر
دیا بلـکہ اُسے قربانی طورکے ُنڈیلپر ا ربکر پیشکو کیا
اور19 بولا، الله” کرےنہ مَیںکہ یہ پانی پیوں۔ اگر ایسا
کرتا تو اُن آدمیوں کا خون پیتا جو اپنی جان پر کھیل کر
پانی لائے “ہیں۔ اِس لئے وہ اُسے پینا نہیں چاہتا تھا۔
یہ اِن تین سورماؤں زبردستکے کاموں ایککی ہے۔مثال

یوآب20-21 کا بھائی ابی شے مذکورہ تین سورماؤں
پر مقرر تھا۔ ایک دفعہ اُس نے اپنے نیزے سے 300
آدمیوں کو مار ڈالا۔ تینوں کی نسبت اُس کی یادہ ز

عزت کی جاتی تھی، لیکن وہ خود اِن میں گنا نہیں جاتا
تھا۔

22 ِنایاہ ب بن یہویدع بھی زبردست فوجی تھا۔ وہ
قبضئیل کا ہنے ر والا تھا، اور اُس نے بہت دفعہ اپنی
مردانگی دکھائی۔ موآب کے دو بڑے سورما اُس کے
ہلاکہاتھوں ایکہوئے۔ بار برفبہتجب پڑ گئی
تو اُس حوضایکنے میں اُتر ایککر ببر شیر کو مار
ڈالا جو اُس میں گر گیا تھا۔ ایک23 اَور موقع پر اُس کا
واسطہ ایک مصری سے پڑا جس کا قد ساڑھے سات
فٹ مصریتھا۔ ہاتھکے کھڈیمیں کے شہتیر جیسا بڑا
نیزہ تھا اُسجبکہ کے لاٹھیصرفپاساپنے تھی۔ لیکن
ِنایاہ ب نے اُس پر حملہ کر اُسکے ہاتھکے سے نیزہ چھین
لیا اور اُسے اُس کے اپنے ہتھیار سے مار ڈالا۔ ایسی24
بہادری دکھانے کی بنا پر ِنایاہ ب بن یہویدع مذکورہ تین
آدمیوں کے برابر مشہور ہوا۔ تیس25 افسروں کے دیگر
مردوں کی نسبت اُس کی یادہ ز عزت کی جاتی تھی،
لیکن وہ مذکورہ تین آدمیوں میں گنا نہیں جاتا تھا۔ داؤد
نے اُسے اپنے محافظوں پر مقرر کیا۔

26 ذیل کے آدمی بادشاہ کے سورماؤں میں تھے۔شامل
یوآب کا بھائی بیتعساہیل، لحم اِلحنانکا بن دودو،

27 سمّوت ہروری، خلِص فلونی، 28 تقوع کا عیرا بن
عقیس، عنتوت کا ابی عزر، 29 ِسبکی حوساتی، عیلی
اخوحی، مَہری30 نطوفاتی، حلِد بن بعنہ نطوفاتی، 31 بن
یمینی شہر ِجبعہ کا اِتّی بن ریبی، ِنایاہ ب فِرعاتونی 32 نحلے
جعس کا ایلابیحوری، عرباتی، عزماوت33 بحرومی،
اِلیَحبا سعلبونی، 34 ہشیم ِجزونی کے بیٹے، یونتن بن شجی
ہراری، 35 اخی آم بن سکار ہراری، اِلی فل بن اُور،
36 ِحفر مکیراتی، اخیاہ فلونی، 37 حصرو کرملی، نعری
بن ازبی، 38 ناتن کا بھائی یوایل، مِبخار بن ہاجری،
ِصلق39 عمونی، یوآب بن یاہ ضرو کا سلاح بردار نحری
بیروتی، 40 عیرا اِتری، جریب اِتری، 41 یاہ اُور ِحتّی،
زبد بن اخلی، 42 ادینہ بن سیزا روبن) کے قبیلے کا
یہ سردار 30 فوجیوں پر مقرر ،(تھا 43 حنان بن معکہ،
یوسفط مِتنی، 44 یّاہ عُز عستراتی، خوتام عروعیری کے
بیٹے سماع اور یعی ایل، یدیع45 ایل بن ِسمری، اُس کا بھائی
یوخا تیصی، 46 اِلی ایل محاوی، اِلنعم کے بیٹے یریبی اور
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یاہ، یوساو یِتمہ موآبی، 47 اِلی ایل، عوبید اور یعسی ایل
مضوبائی۔

12
ساؤل کے حکومتدور میں داؤد کے پیروکار

ذیل1 کے آدمی ِصقلاج میں داؤد ساتھکے مل گئے،
اُس وقت جب وہ ساؤل قیسبن سے چھپا رہتا تھا۔ یہ
اُن فوجیوں میں سے تھے جنگجو میں داؤد کے ساتھ
مل کر لڑتے تھے 2 اور بہترین تیرانداز تھے، کیونکہ یہ نہ
صرف ہنے د بلـکہ بائیں ہاتھ سے بھی مہارت سے تیر اور
فلاخن کا پتھر چلا سکتے تھے۔ اِن آدمیوں میں سے درِج
ذیل بن یمین کے قبیلے اور ساؤل خاندانکے سے تھے۔

3 اُن کا راہنما اخی عزر، یوآسپھر دونوں) سماعہ
ِجبعاتی کے بیٹے ،(تھے یزی ایل اور فلط دونوں)
ازماوت کے بیٹے ،(تھے براکہ، یاہو عنتوتی، 4 اِسماعیاہ
ِجبعونی جو داؤد کے 30 افسروں کا ایک سورما اور
لیڈر تھا، یرمیاہ، یحزی ایل، یوحنان، یوزبد جدیراتی،
5 اِلعوزی، یریموت، بعلیاہ، یاہ سمر اور سفطیاہ خروفی۔

قورح6 کے خاندان میں سے اِلقانہ، یِسیاہ، عزرایل،
یوعزر اور یسوبعام داؤد کے ساتھ تھے۔

7 اِن کے علاوہ یروحام جدوری کے بیٹے یوعیلہ اور
زبدیاہ بھی تھے۔

قبیلےکےجد8 بہادرکچھبھیسے اور تجربہ فوجیکار
ساؤل الـگسے ہو کر داؤد کے ساتھ مل گئے جب وہ
یگستان ر قلعےکے میں تھا۔ یہ مہارتمرد ڈھالسے اور
نیزہ استعمال کر سکتے تھے۔ اُن چہرےکے شیرببر کے
چہروں کی مانند تھے، اور پہاڑیوہ علاقے میں غزالوں
طرحکی تیز چل سکتے تھے۔

9 اُن کا لیڈر عزر ذیل دسکے آدمیوں پر مقرر :تھا
عبدیاہ، اِلیاب، 10 مِسمنّہ، یرمیاہ، 11 عتّی، اِلی ایل،
12 یوحنان، اِلزبد، 13 یرمیاہ اور مکبنّی۔

14 جد کے یہ مرد سب اعلٰی فوجی افسر بن گئے۔ اُن
میں سبسے سے کمزور آدمی َسو عام فوجیوں کا مقابلہ
کر سکتا تھا طاقتسےسبجبکہ ور آدمی ہزار کا مقابلہ
کر سکتا تھا۔ 15 اِن ہی نے بہار کے موسم میں یائے در
یردن کو پار کیا، جب وہ کناروں سے باہر آ گیا تھا، اور
مشرق مغرباور کی وادیوں کو بند کر رکھا۔

16 بن یمین اور یہوداہ کے قبیلوں کے کچھ مرد داؤد
پہاڑیکے قلعے میں آئے۔ 17 داؤد باہر نکل کر اُن سے
ملنے گیا اور آپکیا”پوچھا، سلامتی پاسمیرےسے آئے
ہیں؟ آپکیا میری مدد کرنا ہتے چا ہیں؟ اگر ایسا ہے تو
مَیں آپ کا اچھا ساتھی رہوں گا۔ لیکن اگر آپ مجھے
دشمنوں کے حوالے کرنے کے لئے آئے ہیں حالانکہ
مجھ سے کوئی بھی ظلم نہیں ہوا ہے باپہمارےتو دادا
کا خدا اِسے دیکھ آپکر کو سزا “دے۔

18 پھر روح القدس 30 افسروں کے راہنما عماسی
پر نازل ہوا، اور اُس نے کہا، اے” داؤد، تیرےہم
لوگہی اےہیں۔ یسّی کے بیٹے، تیرےہم ساتھ ہیں۔
سلامتی، سلامتی تجھے حاصل ہو، اور سلامتی اُنہیں
حاصل ہو جو تیری مدد کرتے ہیں۔ کیونکہ تیرا خدا
تیری مدد کرے “گا۔ یہ سن کر داؤد نے اُنہیں قبول
کر کے اپنے چھاپہ مار دستوں پر مقرر کیا۔

19 منسّی قبیلےکے کچھکے مرد بھی ساؤل الـگسے
ہو کر داؤد کے پاس آئے۔ اُس وقت وہ فلستیوں کے
ساتھ مل کر ساؤل سے لڑنے جا رہا تھا، لیکن بعد میں
اُسے جنگمیداِن میں آنے اجازتکی نہ ملی۔ کیونکہ
فلستی سرداروں آپسنے میں مشورہ کرنے بعدکے اُسے
یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ خطرہ ہے کہ یہ ہمیں
میںجنگمیداِن چھوڑ کر اپنے مالـکپرانے ساؤل سے
دوبارہ مل جائے۔ پھر ہم تباہ ہو جائیں گے۔

جب20 داؤد ِصقلاج واپس جا رہا تھا تو منسّی کے
قبیلے کے ذیلدرِج افسر ساؤل الـگسے ہو کر اُس کے
ساتھ ہو لئے : عدنہ، یوزبد، یدیع ایل، میکائیل، یوزبد،
اِلیہو اور ِضلّتی۔ منسّی میں ایکہر کو ہزار ہزار فوجیوں
پر مقرر کیا گیا تھا۔ 21 اُنہوں نے لُوٹنے والے عمالیقی
دستوں کو پکڑنے میں داؤد مددکی کی، کیونکہ سبوہ
دلیر اور قابل فوجی تھے۔ سب اُس کی فوج میں افسر بن
گئے۔

روز22 بہ لوگروز داؤد مددکی کرنے لئےکے آتے
رہے، اور ہوتے ہوتے اُس کی فوج الله کی فوج جیسی
بڑی ہو گئی۔

حبرون میں داؤد فوجکی
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23 درِج ذیل اُن تمام فوجیوں کی فہرست ہے جو
حبرون میں داؤد پاسکے آئے تاکہ اُسے ساؤل کی جگہ
بادشاہ ربطرحجسبنائیں، نے حکم دیا تھا۔

24 یہوداہ کے قبیلے کے ڈھال اور نیزے سے لیس
6,800 مرد تھے۔

25 شمعون کے قبیلے کے 7,100 تجربہ کار تھے۔فوجی
لاوی26 قبیلےکے کے 4,600 مرد تھے۔ 27 اُن میں

ہارون کے خاندان کا سرپرست یہویدع بھی شامل تھا
3,700ساتھکےجس آدمی تھے۔ ایکنامیصدوق28
دلیر اور جوان فوجی بھی شامل تھا۔ اُس کے ساتھ اُس
کے اپنے خاندان کے 22 افسر تھے۔

29 ساؤل کے قبیلے بن یمین کے بھی 3,000 مرد
تھے، لیکن اِس قبیلے کے اکثر تکابفوجی ساؤل کے
خاندان کے ساتھ لپٹے رہے۔

30 افرائیم کے قبیلے کے 20,800 فوجی تھے۔ سب
اپنے خاندانوں میں اثر و رسوخ رکھنے والے تھے۔

31 منسّی کے آدھے قبیلے کے 18,000 مرد تھے۔
اُنہیں داؤد کو بادشاہ بنانے کے لئے چن لیا گیا تھا۔

32 اِشکار کے قبیلے کے 200 افسر اپنے دستوں کے
ساتھ تھے۔ لوگیہ وقت کی ضرورت سمجھ کر جانتے
تھے اسرائیلکہ کو کیا کرنا ہے۔

33 زبولون کے قبیلے کے 50,000 تجربہ کار تھے۔فوجی وہ ہر ہتھیار لیسسے وفاداریپوریاور داؤدسے
کے لئے لڑنے کے لئے تیار تھے۔

34 نفتالی کے قبیلے کے 1,000 افسر تھے۔ اُن کے
تحت ڈھال نیزےاور مسلحسے 37,000 آدمی تھے۔

35 دان کے قبیلے کے 28,600 مرد تھے جو سب
لڑنے کے لئے مستعد تھے۔

36 آشر کے قبیلے کے 40,000 مرد تھے جو سب
لڑنے کے لئے تیار تھے۔

یائے37 یردندر قبیلوںآبادمیںمشرقکے جدروبن،
اور منسّی کے آدھے حصے کے 1,20,000 مرد تھے۔
ایکہر ہر قسم کے ہتھیار لیسسے تھا۔

ترتیبسب38 حبرونسے آئے پورےتاکہ عزم کے
ساتھ داؤد پورےکو اسرائیل کا بادشاہ بنائیں۔ باقی تمام
اسرائیلی بھی متفق تھے کہ داؤد ہمارا بادشاہ بن جائے۔
یہ39 تینفوجی داؤدتکدن پاسکے دورانجسرہے

اُن قبائلیکے بھائی اُنہیں کھانے پینے چیزیںکی مہیا کرتے
رہے۔ قریب40 کے ہنے ر والوں بھینے اِس میں اُن کی
مدد کی۔ اِشکار، زبولون اور نفتالی تک لوگکے اپنے
گدھوں، اونٹوں، خچروں اور بَیلوں پر کھانے کی چیزیں
لاد وہاںکر پہنچے۔ میدہ، انجـیر کیکشمشاور ٹکیاں،
َمے، بَیلتیل، اور یاں بکر بڑیبھیڑ مقدار میں حبرون لائی
گئیں، کیونکہ تمام اسرائیلی خوشی منا رہے تھے۔

13
داؤد عہد صندوقکا یروشلم میں لانا چاہتا ہے

1 داؤد نے تمام افسروں سے مشورہ کیا۔ اُن میں ہزار
ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسر شامل تھے۔ 2 پھر
اُس نے اسرائیل کی پوری جماعت سے کہا، اگر” آپ
کو منظور ہو ہمارےرباور خدا مرضیکی ہو تو آئیں
ملـکپورےہم بھائیوںاسرائیلیکے دیںدعوتکو کہ
آ ہمارےکر ساتھ جمع ہو جائیں۔ وہ امام اور لاوی بھی
ہوںشریک اپنےجو شہروںاپنے میںچراگاہوںاور بستے
پھر3ہیں۔ ہم اپنے عہدکےخدا دوبارہصندوقکا اپنے
پاس واپس لائیں، کیونکہ ساؤل کے دورِ حکومت میں
ہم اُس کی فکر نہیں کرتے “تھے۔

پوری4 جماعت متفق ہوئی، کیونکہ یہ منصوبہ سب
درستکو لگا۔ 5 چنانچہ داؤد پورےنے اسرائیل کو
جنوب میں مصر کے سیحور سے لے کر شمال میں لبو
تکحمات بُلایا اللهکرملسبتاکہ عہدکے صندوقکا
یَت قِر یعریم سے یروشلم لے جائیں۔ 6 پھر وہ اُن کے ساتھ
یہوداہ کے بعلہ یعنی یَت قِر یعریم گیا تاکہ رب خدا کا
صندوق اُٹھا کر یروشلم لے جائیں، وہی جسصندوق پر
نامکےرب کا ٹھپا لگا اوپرکےصندوقوہجہاںاورہے
فرشتوںکروبی یَت7ہے۔نشینتختدرمیانکے قِر یعریم
پہنچ کر لوگوں نے الله کے صندوق کو ابی نداب کے
نکالسےگھر گاڑیبَیلنئیایککر دیا،رکھپر اور عُّزہ
اور اخیو اُسے یروشلم طرفکی لے جانے لـگے۔ داؤد8
اور تمام اسرائیلی گاڑی کے پیچھے چل پڑے۔ سب الله
کے پورےحضور زور خوشیسے منانے لـگے۔ جونیپر
کی لـکڑی کے مختلف ساز بھی بجائے جا رہے تھے۔
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فضا ستاروں، سرودوں، دفوں، جھانجھوں اور تُرموں کی
آوازوں سے گونج اُٹھی۔

وہ9 گندم ہنے گا ایککی جگہ پہنچپر کےجسگئے
مالـک کا نام کیدون تھا۔ وہاں اچانکبَیل بےقابو ہو
گئے۔ عُّزہ نے جلدی سے عہد کا صندوق پکڑ لیا تاکہ
وہ گر نہ جائے۔ اُسی10 ربلمحے غضبکا اُس پر نازل
ہوا، کیونکہ اُس نے عہد صندوقکے کو چھونے کی
جرأت کی تھی۔ وہیں الله کے حضور عُّزہ گر ہلاککر
ہوا۔ داؤد11 کو بڑا رنج ہوا ربکہ عُّزہغضبکا پر یوں
ٹوٹ پڑا ہے۔ اُس وقت سے اُس جگہ کا پرضنام عُّزہ
یعنی عُّزہ’ ٹوٹپر ‘پڑنا ہے۔

12 اُس دن داؤد کو الله سے خوف آیا۔ اُس نے
سوچا، طرحکسمَیں” الله کا صندوق پاساپنے پہنچا
“گا؟سکوں اُسچنانچہ13 فیصلہنے کیا عہدہمکہ کا
صندوق یروشلم نہیں جائیںلے گے بلـکہ اُسے عوبید ادوم
جاتی کے گھر میں محفوظ رکھیں گے۔ وہاں14 وہ تین
تکماہ پڑا رہا۔ اِن تین مہینوں ربدورانکے عوبیدنے
ادوم کے گھرانے اور اُس پوریکی ملـکیت دی۔برکتکو

14
داؤد کی ترقی

ایک1 دن صور کے بادشاہ حیرام نے داؤد پاسکے
وفد بھیجا۔ راج اور بڑھئی بھی ساتھ تھے۔ اُن کے پاس
تھیلـکڑیکیدیودار تاکہ داؤد لئےکے یوں2بنائیں۔محل
داؤد جاننے لیا ربکہ اسرائیلمجھےنے کا بادشاہ بنا
بادشاہیمیریکر اپنی سرفرازبہتخاطرکیاسرائیلقوم
دیکر ہے۔

3 یروشلم میں جا بسنے کے بعد داؤد نے مزید شادیاں
کیں۔ نتیجے میں یروشلم میں اُس کے کئی بیٹے بیٹیاں
پیدا ہوئے۔ 4 جو بیٹے وہاں پیدا ہوئے وہ یہ :تھے
سموع، سوباب، ناتن، سلیمان، 5 اِبحار، اِلی سوع، اِلفلط،
6 نوجہ، نفج، یفیع، اِلی7 سمع، بعل یدع اور اِلی فلط۔

فلستیوں پر فتح
جب8 فلستیوں کو اطلاع ملی کہ داؤد کو مسح

کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا ہے تو اُنہوں نے اپنے

فوجیوں کو اسرائیل میں بھیج دیا تاکہ اُسے پکڑ لیں۔
جب داؤد کو پتا چل گیا تو وہ اُن کا مقابلہ کرنے کے
لئے گیا۔ جب9 فلستی اسرائیل میں پہنچ کر وادٔی رفائیم
میں پھیل گئے 10 تو داؤد ربنے یافتسے در کیا، کیا”
مَیں فلستیوں پر حملہ کروں؟ کیا تُو مجھے اُن پر فتح بخشے
“گا؟ رب نے جواب دیا، ہاں،” اُن پر حملہ !کر مَیں
اُنہیں تیرے قبضے میں کر دوں “گا۔ 11 چنانچہ داؤد
اپنے فوجیوں کو لے کر بعل پراضیم گیا۔ وہاں اُس نے
فلستیوں بعددی۔شکستکو میں اُس جتنے”دی،گواہینے زور بندسے ٹوٹکے جانے پر پانی اُس پھوٹسے
نکلتا اُتنےہے کیدشمنسےوسیلےمیرےاللهآجسےزور
پھوٹسےمیںصفوں نکلا اُسچنانچہ“ہے۔ جگہ نامکا
بعل پراضیم یعنی پھوٹ’ نکلنے ‘مالـککا پڑ گیا۔ 12 فلستی
دیوتاؤںاپنے بھاگکرچھوڑکو اورگئے، داؤد اُنہیںنے
جلا دینے کا حکم دیا۔

ایک13 بار پھر فلستی آ کر وادٔی رفائیم پھیلمیں گئے۔
14 اِس دفعہ جب داؤد نے الله سے یافت در کیا تو اُس
جوابنے دیا، اِس” مرتبہ اُن کا سامنا مت کرنا بلـکہ
اُن کے پیچھے جا کر بکا کے درختوں کے منے سا اُن پر
کیقدموںسےچوٹیوںکیدرختوںاُنجب15کر۔حملہ
چاپ دےسنائی تو !خبردار یہ اِس کا اشارہ ہو گا کہ
الله تیرےخود آگے چلآگے فلستیوںکر کو مارنے کے
لئے نکل آیا “ہے۔ داؤد16 نے ایسا ہی کیا اور نتیجے میں
فلستیوں کو دےشکست کر ِجبعون سے لے کر جزر
تک اُن تعاقبکا کیا۔

17 داؤد شہرتکی ممالـکتمام میں پھیل ربگئی۔
نے تمام قوموں دلوںکے میں داؤد ڈالخوفکا دیا۔

15
یروشلم میں عہد صندوقکے کے لئے یاں تیار

1 یروشلم کے اُس حصے میں جس کا نام داؤد’ کا
‘شہر پڑ گیا تھا داؤد نے اپنے لئے چند عمارتیں بنوائیں۔
اُس نے الله کے صندوق کے لئے بھی ایک جگہ تیار
کر کے وہاں خیمہ لگا دیا۔ 2 پھر اُس نے حکم دیا،
سوائے” یوں لاو کے کسی کو بھی الله کا صندوق
اُٹھانے نہیں۔اجازتکی ربکوہیاِننےربکیونکہ
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کا صندوق اُٹھانے اور ہمیشہ کے لئے اُس کی خدمت
کرنے کے لئے چن لیا “ہے۔

3 اِس کے بعد داؤد نے تمام اسرائیل کو یروشلم بُلایا
تاکہ وہ مل ربکر کا صندوق اُس جگہ لے جائیں جو
اُس نے اُس کے لئے تیار کر رکھی تھی۔ 4 بادشاہ نے
ہارون اور باقی یوں لاو کی اولاد کو بھی بُلایا۔ 5 درِج
ذیل اُن لاوی سرپرستوں فہرستکی ہے جو اپنے رشتے
داروں کو لے کر آئے۔
قِہات کے خاندان سے اُوری ایل 120 سمیت،مردوں
مِراری6 مردوں220عسایاہسےخاندانکے سمیت،
جَیرسوم7 خاندانکے مردوں130یوایلسے سمیت،
8 اِلی صفن کے خاندان سے سمعیاہ 200 سمیت،مردوں
حبرون9 خاندانکے سے اِلی ایل مردوں80 سمیت،
ایلعُزی10 سمیت۔مردوں112ندابعمیسےخاندانکے
11 داؤد نے دونوں اماموں صدوق اور ابیاتر کو

مذکورہ چھ لاوی سرپرستوں سمیت اپنے پاس بُلا کر
12 اُن سے کہا، آپ” یوں لاو کے سربراہ ہیں۔ لازم
ہے کہ آپ اپنے قبائلی بھائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو
مخصوص و مُقّدس کر کے رب اسرائیل کے خدا کے
اُسکوصندوق جائیںلےجگہ مَیںجو اُسنے لئےکے
تیار کر رکھی ہے۔ پہلی13 ہمجبمرتبہ نے اُسے یہاں
لانے کی کوشش کی تو یہ آپ یوں لاو کے یعے ذر نہ
ہوا، اِس لئے ہمارےرب خدا کا قہر ہم پر ٹوٹ پڑا۔
اُس وقت ہم نے اُس یافتسے در نہیں کیا تھا کہ اُسے
اُٹھا کر لے جانے کا کیا مناسب یقہ طر “ہے۔ تب14
اماموں اور یوں لاو نے آپاپنے مخصوصکو مُقّدسو
کر کے رب اسرائیل کے خدا کے صندوق کو یروشلم
لانے کے لئے تیار کیا۔ 15 پھر لاوی الله کے صندوق
کو اُٹھانے کی یوں لـکڑ سے اپنے کندھوں پر یوں ہی رکھ
کر طرحجسپڑےچل موسٰی ربنے کے کلام کے
مطابق فرمایا تھا۔

16 داؤد نے لاوی سربراہوں کو یہ حکم بھی اپنے”دیا، قبیلے میں سے ایسے آدمیوں کو چن لیں جو ساز،
ستار، سرود اور جھانجھ بجاتے خوشیہوئے گیتکے

“گائیں۔ اِس17 داریذمہ لئےکے یوں لاو ذیلنے کے
آدمیوں کو مقرر :کیا ہیمان بن یوایل، اُس کا آسفبھائی
بن برکیاہ اور مِراری کے خاندان کا ایتان بن قوسایاہ۔
دوسرے18 مقام پر اُن کے یہ بھائی :آئے یاہ، زکر یعزی
ایل، سمیراموت، یحی ایل، عُنّی، اِلیاب، ِنایاہ، ب معسیاہ،
متِتیاہ، اِلی فلیہو، مِقنیاہ، عوبید ادوم اور یعی ایل۔ یہ
دربان تھے۔ 19 آسفہیمان، اور ایتان گلوکار تھے، اور
اُنہیں پیتل کے جھانجھ بجانے کی داریذمہ دی گئی۔
20 یاہ، عَزیزکر ایل، سمیراموت، یحی ایل، عُنّی، اِلیاب،
معسیاہ اور ِنایاہ ب علاموتکو کے طرز پر ستار بجانا تھا۔
21 متِتیاہ، اِلی فلیہو، مِقنیاہ، عوبید ادوم، یعی ایل اور
یاہ عزز شمینیتکو کے طرز پر سرود بجانے کے لئے چنا
گیا۔

22 کننیاہ نے یوں لاو کی کوائر کی راہنمائی کی،
کیونکہ وہ اِس میں ماہر تھا۔

23-24 برکیاہ، اِلقانہ، عوبید ادوم اور یحیاہ عہد کے
صندوق کے دربان تھے۔ سبنیاہ، یوسفط، نتنی ایل،
عماسی، یاہ، زکر ِنایاہ ب اور اِلی عزر کو تُرم بجا کر الله کے
صندوق کے آگے آگے چلنے کی ذمہ داری دی گئی۔
ساتوں امام تھے۔

داؤد عہد صندوقکا یروشلم میں لے آتا ہے
25 پھر داؤد، اسرائیل کے بزرگ اور ہزار ہزار

فوجیوں پر مقرر افسر خوشی مناتے ہوئے نکل کر عوبید
ادوم کے گھر گئے تاکہ رب کے عہد کا صندوق وہاں
سے لے کر یروشلم پہنچائیں۔ جب26 ظاہر ہوا کہ الله
عہد کے صندوق کو اُٹھانے والے یوں لاو کی مدد کر
رہا ہے تو سات جوان سانڈوں اور سات مینڈھوں کو
قربان کیا گیا۔ 27 باریکداؤد کتان کا لباس پہنے ہوئے
تھا، اور اِس طرح عہد صندوقکا اُٹھانے والے لاوی،
گلوکار اور کوائر کا لیڈر کننیاہ بھی۔ اِس کے علاوہ
داؤد کتان کا بالاپوش پہنے ہوئے تھا۔ 28 تمام اسرائیلی
خوشی نعرےکے لگا لگا کر، نرسنگے اور تُرم پھونک
پھونک کر اور جھانجھ، ستار اور سرود بجا بجا کر رب
کے عہد صندوقکا یروشلم لائے۔

رب29 کا عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں داخل
ہوا تو داؤد کی بیوی میکل بنت ساؤل کھڑکی میں سے
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جلوس دیکھکو رہی بادشاہجبتھی۔ کودتا اور ناچتا
ہوا نظر آیا تو میکل نے اُسے حقیر جانا۔

16
الله1 اُسصندوقکا تنبو میںدرمیانکے رکھا گیا جو

داؤد نے اُس کے لئے لـگوایا تھا۔ پھر اُنہوں نے الله کے
حضور بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش
کیں۔ اِس2 کے بعد داؤد نے قوم ربکو کے نام سے
برکت دے کر 3 ہر اسرائیلی مرد اور عورت ایککو
روٹی، کھجور ایککی ٹکی اور کشمش ایککی ٹکی
دے دی۔ اُس4 نے کچھ یوں لاو ربکو صندوقکے
کے منے خدمتسا کیکرنے داریذمہ رباُنہیںدی۔
اسرائیل کے تمجیدکیخدا اور وحمد ثنا 5تھی۔کرنی اُن کا
آسفسربراہ جھانجھ بجاتا تھا۔ اُس کا نائب یاہ زکر تھا۔
پھر یعی ایل، سمیراموت، یحی ایل، متِتیاہ، اِلیاب، ِنایاہ، ب
عوبید ادوم اور یعی ایل تھے جو ستار اور سرود بجاتے
تھے۔ 6 ِنایاہ ب اور ایلیحزی اماموں کی داریذمہ الله کے
عہد صندوقکے کے منے سا تُرم بجانا تھی۔

شکر گیتکا
7 اُس دن داؤد نے پہلی دفعہ آسف اور اُس کے

ساتھی یوں لاو کے حوالے ذیل کا گیت کر کے اُنہیں
رب ستائشکی کرنے کی داریذمہ دی۔

8 رب” کا شکر کرو اور اُس کا نام !پکارو اقوام میں
اُس کاموںکے کا اعلان کرو۔

9 ساز بجا کر اُس کی مدح سرائی کرو۔ اُس کے تمام
عجائب بارےکے میں لوگوں کو بتاؤ۔

اُس10 مُقّدسکے نام پر فخر دلطالبکےربکرو۔
خوشسے ہوں۔

اوررب11 اُس قدرتکی یافتکی در کرو، وقتہر
اُس چہرےکے طالبکے رہو۔

12 معجزےجو اُس نے کئے اُنہیں یاد کرو۔ اُس کے
الٰہی نشان اور اُس کے منہ فیصلےکے دہراتے رہو۔

13 تم اُسجو اسرائیلخادمکے کی اولاد یعقوباور
کے فرزند ہو، جو اُس کے لوگبرگزیدہ ہو، تمہیں سب
کچھ یاد !رہے

14 وہی رب ہمارا خدا ہے، وہی پوری دنیا کی
عدالت کرتا ہے۔

وہ15 ہمیشہ اپنے عہد خیالکا رکھتا اُسہے، کلام
کا جو اُس نے ہزار پُشتوں کے لئے فرمایا تھا۔

16 یہ وہ عہد ہے جو اُس نے ابراہیم سے باندھا، وہ
وعدہ جو اُس قَسمنے کھا اسحاقکر سے کیا تھا۔

اُس17 نے یعقوباُسے کے لئے قائم کیا تاکہ وہ اُس
کے مطابق زندگی گزارے، اُس نے تصدیق کی کہ میرایہ اسرائیل ابدیسے عہد ہے۔

اُسساتھساتھ18 فرمایا،نے کنعانملـِکتجھےمَیں’
دوں گا۔ یہ میراثتیری کا حصہ ہو ‘گا۔

میںتعدادوہوقتاُس19 تھےہیتھوڑےاورکم بلـکہ
ملـک میں اجنبی ہی تھے۔

20 اب تک وہ مختلف قوموں اور سلطنتوں میں
متے گھو پھرتے تھے۔

لیکن21 الله نے اُن پر کسی کو ظلم کرنے نہ دیا، اور
اُن کی خاطر اُس بادشاہوںنے کو ڈانٹا،

22 مسحمیرے’ کئے خادموںہوئے متکو چھیڑنا،
میرے نبیوں کو متنقصان ‘پہنچانا۔

پوریاے23 دنیا، رب کی تمجید میں گیت !گا روز
بہ روز اُس نجاتکی خبریخوشکی سنا۔

24 قوموں میں اُس کا جلال اور تمام اُمّتوں میں اُس
عجائبکے بیان کرو۔

25 ربکیونکہ عظیم ستائشاور بہتکے لائق ہے۔
وہ تمام معبودوں مہیبسے ہے۔

26 کیونکہ دیگر قوموں کے تمام معبود بُت ہی ہیں
ربجبکہ آسماننے کو بنایا۔

27 اُس کے حضور شان و شوکت، اُس کی سکونت
گاہ قدرتمیں اور جلال ہے۔

قوموںاے28 کے ربقبیلو، کی تمجید ربکرو، کے
جلال قدرتاور ستائشکی کرو۔

نامکےرب29 جلالکو دو۔ قربانی لے کر اُس کے
لباسمُقّدسآؤ۔حضور سے آراستہ ہو ربکر کو سجدہ
کرو۔

30 پوری دنیا اُس کے منے سا لرز اُٹھے۔ ً یقینا دنیا
مضبوطی سے قائم ہے اور نہیں ڈگمگائے گی۔

آسمان31 شادمان ہو، اور زمین جشن منائے۔ قوموں
میں کہا جائے ربکہ بادشاہ ہے۔
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32 سمندر اور جو کچھ اُس میں ہے خوشی سے گرج
اُٹھے، میدان اور جو کچھ اُس میں باغہے باغ ہو۔

33 پھر جنگل کے درخت رب کے منے سا شادیانہ
بجائیں گے، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت
کرنے آ رہا ہے۔

رب34 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا اورہے، اُس ابدیشفقتکی ہے۔
اُس35 التماسسے کرو، نجاتہماریاے’ خدا،کے

ہمیں !بچا ہمیں جمع کر کے دیگر قوموں کے ہاتھ سے
ناممُقّدستیرےہمہیتبچھڑا۔ گےکریںستائشکی
تیرےاور یفقابِل تعر کاموں پر فخر کریں ‘گے۔

ازل36 سے ابد تک رب، اسرائیل کے خدا کی حمد
“!ہو
تب پوری قوم نے “آمین” اور رب” کی حمد “ہو

کہا۔
یوں لاو کی ذمہ یاں دار

37 داؤد نے آسف اور اُس کے ساتھی یوں لاو کو
رب کے عہد کے صندوق کے منے سا چھوڑ کر آئندہ”کہا، یہاں باقاعدگی سے روزانہ کی ضروری خدمت
کرتے “جائیں۔

38 اِس گروہ میں عوبید ادوم اور مزید 68 لاوی
شامل تھے۔ عوبید ادوم بن یدوتون اور حوسہ دربان بن
گئے۔

لیکن39 صدوق امام اور اُس کے ساتھی اماموں کو
داؤد ربنے کی اُس سکونت گاہ پاسکے چھوڑ دیا
جو ِجبعون پہاڑیکی پر تھی۔ 40 کیونکہ لازم تھا کہ وہ
وہاں اورصبحہر شام بھسمکو پیشقربانیاںوالیہونے
باقیاورکریں ہدایاتتمام کریںعملپر طرفکیربجو
سے اسرائیل کے لئے شریعت میں بیان کی گئی ہیں۔
داؤد41 نے ہیمان، یدوتون اور مزید کچھ چیدہ یوں لاو
کو بھی ِجبعون میں اُن پاسکے چھوڑ دیا۔ وہاں اُن کی
وحمدکیربداریذمہخاص ثنا کرنا تھی، اُسکیونکہ
ابدیشفقتکی ہے۔ 42 اُن پاسکے تُرم، جھانجھ اور
باقی ایسے ساز تھے جو الله یفکی تعر میں گائے جانے
والے گیتوں کے ساتھ بجائے جاتے تھے۔ یدوتون کے
بیٹوں کو دربان بنایا گیا۔

لوگسببعدکےجشن43 اپنے اپنے گئے۔چلےگھر
بھیداؤد اپنے گھر لوٹا تاکہ اپنے خاندان دےبرکتکو
کر سلام کرے۔

17
رب داؤد کے لئے ابدی بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے

1 داؤد بادشاہ سلامتی سے اپنے محل میں ہنے ر لگا۔
ایک دن اُس نے ناتن نبی باتسے کی، دیکھیں،” مَیں
یہاں دیودار کے محل میں رہتا ہوں ربجبکہ کے عہد
کا تکابصندوق تنبو میں پڑا ہے۔ یہ مناسب “!نہیں
ناتن2 نے بادشاہ کی حوصلہ افزائی کی، جو” کچھ بھی
آپ کرنا ہتے چا ہیں وہ کریں۔ آپالله کے ساتھ “ہے۔

3 لیکن اُسی رات الله ناتن سے ہم کلام ہوا،
4 میرے” خادم داؤد پاسکے جا کر اُسے دےبتا کہ
رب فرماتا ہے، تُو’ میری رہائش کے لئے مکان تعمیر
گا۔کرےنہیں میںمکانکسیمَیںتکآج5 نہیں رہا۔
اسرائیلیوںمَیںسےجب مصرکو نکالسے لایا وقتاُس
سے مَیں خیمے میں رہ کر جگہ بہ جگہ پھرتا رہا ہوں۔
جس6 دوران مَیں تمام اسرائیلیوں کے ساتھ اِدھر اُدھر
پھرتا رہا کیا مَیں اسرائیلنے کے اُن راہنماؤں کبھیسے
اِس ناتے مَیںجنہیںکیشکایتسے اپنینے قوم کی گلہ
بانی کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا مَیں نے اُن میں کسیسے
سے کہا کہ تم میرےنے لئے دیودار کا نہیںکیوںگھر
‘بنایا؟

7 چنانچہ میرے خادم داؤد کو بتا دے، رب’
الافواج فرماتا ہے کہ مَیں ہی نے تجھے چراگاہ میں
بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے سے فارغ کر کے اپنی قوم
اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ 8 جہاں بھی تُو نے قدم
رکھا وہاں مَیں تیرے ساتھ رہا ہوں۔ تیرے دیکھتے
دیکھتے مَیں نے تیرے تمام دشمنوں کو ہلاک کر دیا
ہے۔ اب مَیں تیرا نام سرفراز کر دوں گا، وہ دنیا کے
سب سے عظیم آدمیوں کے ناموں کے برابر ہی ہو گا۔
9 اور مَیں اپنی قوم اسرائیل کے لئے ایک وطن مہیا کروں
پودےگا، کی طرح اُنہیں یوں لگا دوں گا کہ وہ جڑ پکڑ
کر محفوظ رہیں گے اور کبھی بےچین نہیں ہوں گے۔
بےدین قومیں اُنہیں اُس طرح نہیں دبائیں طرحجسگی
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ماضی میں کیا کرتی تھیں، وقتاُس10 مَیںجبسے قوم
قاضیپر مقرر کرتا تھا۔ تیرےمَیں دشمنوں میںخاککو
ملا دوں گا۔ آج مَیں فرماتا ہوں ربکہ تیرےہی لئے
گھر بنائے گا۔ جب11 تُو بوڑھا ہو کر کوچ کر جائے
گا اور اپنے باپ دادا سے جا ملے گا تو مَیں تیری جگہ
تیرے بیٹوں میں ایکسے تختکو پر بٹھا دوں گا۔ اُس
بادشاہیکی مضبوطمَیںکو بنا گا۔دوں میرےوہی12
لئے گھر کرےتعمیر گا، اور مَیں اُس کا تخت تکابد
قائم رکھوں گا۔ مَیں13 اُس باپکا ہوں گا اور وہ میرا
بیٹا میریگا۔ہو نظرِ ساؤلکرم پر نہ مَیںلیکنرہی، اُسے
تیرے بیٹے سے کبھی نہیں ہٹاؤں گا۔ 14 مَیں اُسے اپنے
گھرانے اور اپنی بادشاہی پر ہمیشہ قائم رکھوں گا، اُس
تختکا مضبوطہمیشہ رہے “۔‘گا

داؤد شکرگزاریکی
ناتن15 نے داؤد پاسکے جا کر کچھسباُسے سنایا

جو رب نے اُسے یا رو میں بتایا تھا۔ تب16 داؤد عہد
صندوقکے پاسکے گیا رباور بیٹھحضورکے کر دعا
کرنے رباے”لگا، خدا، مَیں کون ہوں اور میرا خاندان کیا
حیثیت رکھتا ہے کہ تُو مجھےنے تکیہاں پہنچایا ہے؟
الله،اےاباور17 بھیاَورمجھےتُو یادہ ز کوکرنےعطا
کیونکہہے، تُو نے اپنے خادم مستقبلکےگھرانےکے
بارےکے میں بھی وعدہ کیا رباےہے۔ خدا، تُو نے
یوں مجھ پر نگاہ ڈالی ہے یا گو کہ مَیں کوئی بہت اہم
بندہ ہوں۔ لیکن18-19 مَیں مزید کیا جبکہوں تُو نے
یوں اپنے خادم عزتکی کی اےہے؟ رب، تُو تو اپنے
خادم کو جانتا ہے۔ تُو نے اپنے خادم کی خاطر اور اپنی
مرضی کے مطابق یہ عظیم کام کر کے اِن عظیم وعدوں
کی اطلاع دی ہے۔

تجھرب،اے20 جیسا نہیںکوئی ہمہے۔ نے اپنے
کانوں سنسے لیا ہے تیرےکہ سوا کوئی اَور خدا نہیں
ہے۔ 21 دنیا میں کون سی قوم تیری اُمّت اسرائیل کی
مانند ہے؟ تُو نے اِسی ایک قوم کا فدیہ دے کر اُسے
غلامی سے چھڑایا اور اپنی قوم بنا لیا۔ تُو اسرائیلنے کے
واسطے بڑے اور ہیبت ناک کام کر کے اپنے نام کی

پھیلاشہرت رِہاسےمصرہمیںدی۔ تُوکےکر قوموںنے
ہمارےکو آگے نکالسے دیا۔ اے22 رب، تُو اسرائیل
کو ہمیشہ کے لئے اپنی قوم بنا کر اُن کا خدا بن گیا ہے۔

23 اےچنانچہ رب، باتجو تُو نے اپنے خادم اور
اُس کے گھرانے بارےکے میں کی ہے اُسے ابد تک
قائم رکھ اور اپنا وعدہ پورا کر۔ تب24 وہ مضبوط رہے
گا اور تیرا نام ابد تک مشہور رہے گا۔ پھر لوگ تسلیم
اسرائیلکہگےکریں کا الافواجربخدا اسرائیلواقعی
کا خدا ہے، اور تیرے خادم داؤد کا گھرانا بھی ابد
تیرےتک حضور قائم رہے گا۔ میرےاے25 خدا،
تُو نے اپنے خادم کے کان کو اِس بات کے لئے کھول
دیا ہے۔ تُو ہی نے فرمایا، مَیں’ تیرے لئے گھر تعمیر
اِسیصرف‘گا۔کروں لئے تیرے سےتجھیوںنےخادم
دعا کرنے جرأتکی کی ہے۔ اے26 رب، تُو ہی خدا
ہے۔ تُو نے اپنے خادم سے اِن اچھی چیزوں کا وعدہ کیا
ہے۔ اب27 تُو اپنے خادم کے گھرانے برکتکو دینے
پر راضی ہو گیا ہے تاکہ وہ تیرےتکہمیشہ منے سا قائم
رہے۔ کیونکہ تُو ہی نے اُسے برکت دی ہے، اِس لئے
وہ مبارکتکابد رہے “گا۔

18
داؤد کی جنگیں

1 پھر ایسا وقت آیا کہ داؤد نے فلستیوں شکستکو
دے اُنہیںکر اپنے تابع کر لیا جاتاور شہر پر گرد نواحو
کی آبادیوں سمیت قبضہ کر لیا۔

اُس2 موآبیوںنے پر بھی فتح پائی، اور وہ اُس تابعکے
ہو کر اُسے خراج دینے لـگے۔

3 داؤد نے شمالی شام کے شہر ضوباہ کے بادشاہ
ہدد عزر کو بھی حمات کے قریب ہرا دیا جب ہدد
عزر یائے در فرات پر قابو پانے کے لئے نکل آیا تھا۔
4 داؤد نے 1,000 رتھوں، 7,000 گھڑسواروں اور
20,000 پیادہ سپاہیوں کو گرفتار کر لیا۔ رتھوں کے
100 گھوڑوں کو اُس نے اپنے لئے محفوظ رکھا جبکہ
باقیوں کی اُس نے کونچـیں کاٹ دیں تاکہ وہ آئندہ
جنگ کے لئے استعمال نہ ہو سکیں۔

دمشقجب5 کے باشندےاَرامی ضوباہ کے بادشاہ
ہدد عزر کی مدد کرنے آئے تو داؤد نے اُن کے
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22,000 ہلاکافراد کر دیئے۔ 6 پھر اُس نے دمشق
کے علاقے میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں۔ اَرامی اُس
کے تابع ہو گئے اور اُسے خراج دیتے رہے۔ جہاں بھی
داؤد گیا وہاں رب نے اُسے کامیابی بخشی۔ 7 سونے
کی ڈھالیںجو ہدد عزر افسروںکے پاسکے تھیں اُنہیں
داؤد یروشلم گیا۔لے ہدد8 عزر شہروںدوکے ُکون اور
طِبخت سے اُس کثرتنے کا پیتل چھین لیا۔ بعد میں
سلیمان نے یہ ربپیتل کے میںگھر ‘سمندر’ نامی پیتل
کا حوض، ستون اور پیتل کا مختلف سامان بنانے کے
لئے استعمال کیا۔

جب9 حمات کے بادشاہ تُوعی کو اطلاع ملی کہ
داؤد نے ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر کی پوری فوج پر
فتح پائی ہے 10 تو اُس نے اپنے بیٹے ہدورام داؤدکو کے
پاس بھیجا تاکہ اُسے سلام کہے۔ ہدورام نے داؤد کو
ہدد عزر پر فتح کے لئے مبارک باد دی، کیونکہ ہدد
عزر تُوعی کا دشمن تھا، اور اُن کے جنگدرمیان رہی
تھی۔ ہدورام داؤدنے کو چاندیسونے، پیتلاور کے
داؤد11کئے۔پیشبھیتحفےسےبہت ربچیزیںیہنے
کے لئے مخصوص کر دیں۔ بھیجہاں قوموںدوسریوہ
پر غالب آیا وہاں کی سونا چاندی اُس ربنے کے لئے
مخصوص کر دی۔ یوں ادوم، موآب، عمون، فلستیہ اور
عمالیق کی ربچاندیسونا پیشکو کی گئی۔

12 ابی شے بن یاہ ضرو نے نمک کی وادی میں
ادومیوں پر فتح پا کر 18,000 افراد ہلاک کر دیئے۔
اُس13 ادومنے اپنیمیںملـکپورےکے چوکیاںفوجی
قائم کیں، اور تمام ادومی داؤد کے تابع ہو گئے۔ داؤد
بھیجہاں اُسربجاتا مددکی کر فتحاُسےکے بخشتا۔

داؤد کے اعلٰی افسر
جتنی14 دیر اسرائیلپورےداؤد حکومتپر کرتا رہا

اُتنی دیر تک اُس نے دھیان دیا کہ قوم کے ہر ایک
بنیوآب15جائے۔ملانصافکوشخص یاہ فوجضرو پر
بنیہوسفطتھا۔مقرر اخی لُود بادشاہ کا تھا۔خاصمشیرِ
اورطوباخیبنصدوق16 ـِکابی بنمَل ابیاتر امام تھے۔
َشوشا میرمنشی تھا۔ 17 ِنایاہ ب بن یہویدع داؤد خاصکے

دستے بنام کریتی اور فلیتی کا کپتان مقرر تھا۔ داؤد کے
بیٹے اعلٰی افسر تھے۔

19
عمونی داؤد کی بےعزتی کرتے ہیں

1 کچھ دیر کے بعد عمونیوں کا بادشاہ ناحس فوت
ہوا، اور اُس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ 2 داؤد نے ناحس”سوچا، نے ہمیشہ مجھ پر مہربانی کی تھی، اِس لئے اب
مَیں بھی اُس کے بیٹے حنون پر مہربانی کروں “گا۔ اُس
باپنے وفاتکی افسوسکا کرنے کے لئے حنون کے
پاس وفد بھیجا۔
داؤدجبلیکن عمونیوںسفیرکے پہنچمیںدربارکے

گئے تاکہ حنون کے منے سا افسوس کا اظہار کریں 3 تو
اُس ملـک بزرگکے حنون بادشاہ کے کان میں منفی
باتیں بھرنے لـگے، کیا” داؤد نے اِن آدمیوں کو واقعی
اِسصرف لئے بھیجا ہے کہ افسوسوہ کر آپکے کے
باپ کا احترام کریں؟ ہرگز !نہیں یہ صرف بہانہ ہے۔
اصل میں جاسوسیہ ہیں ملـکہمارےجو بارےکے
میں معلومات حاصل کرنا ہتے چا ہیں تاکہ اُس پر قبضہ
کر “سکیں۔ 4 چنانچہ حنون نے داؤد کے آدمیوں کو
پکڑوا کر اُن کی داڑھیاں منڈوا دیں اور اُن لباسکے کو
کمر سے لے کر پاؤں تک کاٹ کر اُتروایا۔ اِسی حالت
میں بادشاہ نے اُنہیں فارغ کر دیا۔

جب5 داؤد کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے اپنے
قاصدوں کو اُن سے ملنے کے لئے بھیجا تاکہ اُنہیں یریحو”بتائیں، میں اُس ٹھہرےتکوقت رہیں آپتکجب
کی داڑھیاں دوبارہ بحال نہ ہو “جائیں۔ کیونکہ وہ اپنی
داڑھیوں کی وجہ سے بڑی شرمندگی محسوس کر تھے۔رہے

عمونیوں جنگسے
6 عمونیوں کو خوب معلوم تھا کہ اِس حرکت سے

ہم داؤد کے دشمن بن گئے ہیں۔ اِس لئے حنون اور
عمونیوں نے مسوپتامیہ، اَرام معکہ اور ضوباہ چاندیکو
کے 34,000 کلو گرام بھیج کر کرائے پر رتھ اور
رتھ سوار منگوائے۔ 7 یوں اُنہیں 32,000 رتھ اُن کے
گئے۔ملسمیتسواروں معکہ کا بادشاہ بھی دستوںاپنے
کے ساتھ اُن سے متحد ہوا۔ میدبا کے قریب اُنہوں نے
اپنی لشکرگاہ لگائی۔ عمونی بھی اپنے شہروں سے نکل کر
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جنگ کے لئے جمع ہوئے۔ جب8 داؤد کو اِس کا علم
ہوا تو اُس یوآبنے فوجپوریکو ساتھکے اُن کا مقابلہ
کرنے کے لئے بھیج دیا۔ 9 عمونی اپنے دار الحکومت
ربّہ سے نکل کر شہر دروازےکے کے منے سا صفہی
آرا ہوئے ممالـکدوسرےجبکہ سے آئے ہوئے بادشاہ
کچھ فاصلے پر کھلے میدان کھڑےمیں ہو گئے۔

یوآبجب10 جاننے لیا کہ منے سا اور پیچھے دونوں
طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اُس نے اپنی فوج کو
دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سب سے اچھے فوجیوں
کے ساتھ وہ خود شام کے سپاہیوں سے لڑنے کے لئے
تیار ہوا۔ 11 باقی آدمیوں کو اُس نے اپنے بھائی ابی شے
کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عمونیوں سے لڑیں۔ ایک12
دوسرے الـگسے ہونے سے پہلے یوآب نے ابی شے
سے کہا، اگر” شام کے فوجی مجھ پر غالب آنے لـگیں تو
پاسمیرے آ میریکر مدد کرنا۔ لیکن آپاگر عمونیوں
پر قابو نہ پا سکیں تو مَیں آ کر آپ کی مدد کروں گا۔
13 حوصلہ !رکھیں دلیریہم سے اپنی قوم اور اپنے خدا
کے شہروں کے لئے لڑیں۔ اور رب وہ کچھ دےہونے
جو اُس کی نظر ٹھیکمیں “ہے۔

یوآب14 نے اپنی فوج کے ساتھ شام کے فوجیوں پر
حملہ کیا تو وہ اُس کے منے سا سے بھاگنے لـگے۔ 15 یہ
دیکھ کر عمونی بھی اُس کے بھائی ابی شے سے فرار ہو
کر شہر میں داخل ہوئے۔ تب یوآب یروشلم واپس چلا
گیا۔

شام جنگخلافکے
جب16 شام کے فوجیوں کو شکست کی بےعزتی

کا احساس ہوا تو اُنہوں نے یائے در فرات کے پار
مسوپتامیہ میں آباد اَرامیوں کے پاس قاصد بھیجے تاکہ
وہ بھی لڑنے میں مدد کریں۔ ہدد عزر کا سوفککمانڈر
اُن پر مقرر ہوا۔ جب17 داؤد کو خبر ملی تو اُس نے
اسرائیل کے تمام لڑنے کے قابل آدمیوں کو جمع کیا اور
یائے در یردن کو پار کر کے اُن صفمقابلکے آرا ہوا۔
یوںوہجب اُن لڑنےسے لئےکے تیار ہوا تو اَرامی اُس کا
مقابلہ کرنے لـگے۔ لیکن18 اُنہیں دوبارہ شکست مان
کر فرار ہونا پڑا۔ اِس دفعہ اُن کے 7,000 رتھ بانوں کے

علاوہ 40,000 پیادہ ہلاکسپاہی ہوئے۔ داؤد نے
فوج کے سوفککمانڈر بھیکو مار ڈالا۔

اَرامیجو19 پہلے ہدد عزر تابعکے اُنہوںتھے ابنے
ہار مان کر اسرائیلیوں صلحسے کر لی اور اُن کے تابع ہو
گئے۔ وقتاُس اَرامیوںسے عمونیوںنے کی مدد کرنے
کی جرأتپھر نہ کی۔

20
ربّہ شہر پر فتح

1 بہار کا موسم آ گیا، جبوقتوہ جنگبادشاہ کے
لئے نکلتے ہیں۔ تب یوآب نے فوج لے کر عمونیوں کا
ملـک تباہ کر دیا۔ لڑتے لڑتے وہ ربّہ تک پہنچ گیا اور
اُس کا محاصرہ کرنے لگا۔ لیکن داؤد خود یروشلم میں
رہا۔ یوآبپھر نے ربّہ کو دےشکستبھی خاککر
میں ملا دیا۔ 2 داؤد نے حنون بادشاہ کا تاج اُس کے
سر سے اُتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ سونے کے اِس تاج
کا وزن 34 کلو گرام تھا، اور اُس قیمتبیشایکمیں
جوہر جڑا ہوا تھا۔ داؤد نے شہر بہتسے سا لُوٹا ہوا مال
لے کر 3 اُس کے باشندوں کو غلام بنا لیا۔ اُنہیں پتھر
کاٹنے کی یاں، آر لوہے کی کدالیں اور یاں کلہاڑ دی
گئیں تاکہ وہ مزدوری کریں۔ یہی سلوک باقی عمونی
شہروں کے باشندوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ جنگ کے
اختتام پر پوریداؤد فوج کے ساتھ لوٹیروشلم آیا۔

فلستیوں جنگسے
اِس4 کے بعد اسرائیلیوں کو جزر قریبکے فلستیوں

سے لڑنا پڑا۔ وہاں ِسبکی حوساتی نے دیو قامت مرد رفا
کی اولاد میں ایکسے آدمی کو مار ڈالا جس کا نام
سفی تھا۔ یوں فلستیوں کو تابع کر لیا گیا۔ 5 اُن ایکسے
اَور لڑائی کے دوران اِلحنان بن یائیر نے جالوتجاتی کے
بھائی لحمی کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ اُس کا نیزہ
کھڈی کے شہتیر جیسا بڑا تھا۔ ایک6 اَور دفعہ جات
پاسکے لڑائی ہوئی۔ فلستیوں ایککا فوجی جو رفا کی
نسل کا تھا بہت لمبا تھا۔ اُس کے ہاتھوں اور پیروں کی
چھ اُنگلیاںچھ یعنی مل اُنگلیاں24کر تھیں۔ وہجب7
اسرائیلیوں مذاقکا اُڑانے لگا تو داؤد بھائیکے ِسمعا کے
بیٹے یونتن اُسےنے مار ڈالا۔ یہکےجات8 قامتدیو مرد
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رفا کی اولاد تھے، اور وہ داؤد اور اُس کے فوجیوں کے
ہلاکہاتھوں ہوئے۔

21
داؤد کی شماریمردم

ایک1 ابلیسدن اسرائیل خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا
اور داؤد اسرائیلکو کی شماریمردم کرنے پر اُکسایا۔
داؤد2 یوآبنے اور قوم بزرگوںکے کو حکم دیا، دان”
سے لے کر تکبیرسبع اسرائیل کے تمام قبیلوں میں سے
گزرتے جنگہوئے کرنے کے قابل مردوں کو گن
لیں۔ واپسپھر آ دیںاطلاعمجھےکر تاکہ معلوم ہو جائے
کہ اُن کی کُل تعداد کیا “ہے۔

لیکن3 یوآب اعتراضنے کیا، اے” بادشاہ میرے
ربکاشآقا، اپنے فوجیوں کی تعداد َسو گُنا بڑھا دے۔
کیونکہ یہ تو سب آپ کے خادم ہیں۔ لیکن میرے آقا
اُن کی شماریمردم کیوں کرنا ہتے چا ہیں؟ آپاسرائیل
سببکے کیوںسے قصوروار “ٹھہرے؟

لیکن4 بادشاہ یوآب اعتراضاتکے کے باوجود اپنی
بات پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ یوآب دربار سے روانہ ہوا اور
پورے اسرائیل میں سے گزر کر اُس کی مردم شماری
کی۔ اِس کے بعد وہ یروشلم واپس آ گیا۔ 5 وہاں اُس
نے داؤد کو مردم شماری کی پوری پیشرپورٹ کی۔
اسرائیل میں 11,00,000 تلوار چلانے کے قابل افراد
تھے جبکہ یہوداہ کے 4,70,000 مرد تھے۔ 6 حالانکہ
یوآب لاوینے اور بن یمین کے قبیلوں کو مردم شماری
میں شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ اُسے یہ کام کرنے سے
گھن آتی تھی۔

7 الله کو داؤد کی یہ بُریحرکت لـگی، اِس لئے اُس
نے اسرائیل کو سزا دی۔ تب8 داؤد نے الله سے دعا
گناہسنگینسےمجھ”کی، سرزد خادماپنےابہے۔ہوا
کا قصور معاف کر۔ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی “ہے۔
داؤدربتب9 بینغیبکے جاد نبی ہمسے کلام ہوا،
10 داؤد” پاسکے جا کر اُسے بتا دینا، رب’ تجھے تین
پیشسزائیں کرتا ہے۔ اِن میں ایکسے چن “۔‘لے

11 جاد داؤد پاسکے گیا اور اُسے رب کا پیغام سنا
دیا۔ اُس سوالنے سزاکسآپ”کیا، ترجیحکو دیتے
ہیں؟ سات12 سال کے دوران کال؟ یا یہ کہ آپ کے

دشمن تین ماہ تک آپ کو تلوار سے مار مار کر آپ کا
تعاقب کرتے رہیں؟ یا یہ ربکہ کی تلوار اسرائیل میں
سے گزرے؟ صورتاِس ربمیں کا ملـکفرشتہ میں
وبا پھیلا پورےکر اسرائیل ستیاناسکا دےکر “گا۔

13 داؤد جوابنے دیا، ہائے” مَیں کیا کہوں؟ مَیں
پریشانبہت لیکنہوں۔ آدمیوں میںہاتھوںکے پڑ جانے
کی نسبت بہتر ہے کہ ہم رب ہی کے ہاتھوں میں پڑ
جائیں، کیونکہ اُس کا نہایترحم عظیم “ہے۔

میںاسرائیلنےربتب14 وبا پھیلنے میںملـکدی۔
70,000 افراد ہلاک ہوئے۔ 15 الله نے اپنے فرشتے
کو یروشلم تباہکو لئےکےکرنے بھی لیکنبھیجا۔ فرشتہ
ابھی اِس کے لئے تیار ہو رہا تھا ربکہ نے لوگوں کی
مصیبت کو دیکھ کر ترس کھایا اور تباہ کرنے والے
فرشتے کو حکم دیا، بس” اب!کر باز “آ۔ ربوقتاُس
کا فرشتہ وہاں کھڑا تھا جہاں اُرنان یعنی ارَوناہ یبوسی
اپنا اناج گاہتا تھا۔ 16 داؤد نے اپنی نگاہ اُٹھا کر رب
کے فرشتے آسمانکو و زمین دیکھا۔کھڑےدرمیانکے
اپنی تلوار میان سے کھینچ کر اُس نے اُسے یروشلم کی
طرف بڑھایا تھا کہ داؤد بزرگوں سمیت منہ کے بل گر
ٹاٹسبگیا۔ لباسکا اوڑھے ہوئے تھے۔ داؤد17 نے
الله التماسسے کی، مَیں” ہی نے حکم دیا کہ لڑنے کے
قابل مردوں کو گنا جائے۔ مَیں ہی نے گناہ کیا ہے، یہ
میرا ہی قصور ہے۔ اِن بھیڑوں سے کیا غلطی ہوئی ہے؟
میرےرباے خدا، براہِ کرم اِن کو چھوڑ مجھےکر اور
خاندانمیرے کو سزا اپنیدے۔ قوم سے وبا دُور “!کر

18 پھر رب کے فرشتے نے جاد کی معرفت داؤد کو
پیغام بھیجا، ارَوناہ” یبوسی کی ہنے گا کی جگہ پاسکے
جا کر اُس ربپر کی قربان گاہ بنا “لے۔

19 چنانچہ داؤد چڑھ کر ہنے گا کی جگہ پاسکے آیا
جس ربطرح نے جاد معرفتکی فرمایا تھا۔ 20 اُس
وقت ارَوناہ اپنے چار بیٹوں کے ساتھ گندم گاہ رہا تھا۔
جب اُس نے پیچھے دیکھا تو فرشتہ نظر آیا۔ ارَوناہ کے
بیٹے بھاگ کر چھپ گئے۔ 21 اِتنے میں داؤد آ پہنچا۔
اُسے دیکھتے ہی ارَوناہ ہنے گا کی جگہ کو چھوڑ کر اُس
سے ملنے گیا اور اُس کے منے سا اوندھے جھکمنہ گیا۔
22 داؤد نے اُس سے کہا، مجھے” اپنی ہنے گا کی جگہ
دے دیں تاکہ مَیں یہاں رب کے لئے قربان گاہ تعمیر
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کروں۔ کیونکہ یہ کرنے سے وبا رُک جائے گی۔ مجھے
اِس قیمتپوریکی “بتائیں۔

23 ارَوناہ نے داؤد سے کہا، میرے” آقا اور بادشاہ،
اِسے لے کر وہ کچھ کریں جو آپ کو اچھا لـگے۔
دیکھیں، مَیں آپ کو اپنے بَیلوں کو بھسم ہونے والی
قربانیوں کے لئے دے دیتا ہوں۔ اناج کو ہنے گا کا
سامان قربان گاہ پر رکھ کر جلا دیں۔ میرا اناج غلہ کی
نذر کے لئے حاضر خوشیمَیںہے۔ آپسے کو سبیہ
کچھ دے دیتا “ہوں۔ 24 لیکن داؤد بادشاہ نے انکار
کیا، نہیں،” مَیں ضرور ہر چیز قیمتپوریکی ادا کروں
گا۔ جو آپ کی ہے اُسے مَیں لے کر رب کو پیش
نہیں کروں گا، نہ ایسیمَیں بھسمکوئی ہونے والی قربانی
چڑھاؤں گا جو مفتمجھے میں مل “جائے۔

25 چنانچہ داؤد نے ارَوناہ کو اُس جگہ کے لئے
سونے کے 600 ِسکے دے دیئے۔ 26 اُس نے وہاں
رب کی تعظیم میں قربان گاہ تعمیر کر کے اُس پر بھسم
ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں جبچڑھائیں۔ اُس
نے رب سے التماس کی تو رب نے اُس کی سنی اور
جواب میں آسمان سے بھسم ہونے والی قربانی پر آگ
بھیج دی۔ 27 ربپھر موتنے کے فرشتے کو حکم دیا،
اور اُس نے اپنی تلوار کو دوبارہ میان میں ڈال دیا۔

یوں28 داؤد جاننے لیا ربکہ یبوسیارَوناہنے کی
گہنے کی جگہ پر میری سنی جب مَیں نے یہاں قربانیاں
چڑھائیں۔ 29 اُس وقت رب کا وہ مُقّدس خیمہ جو
موسٰی نے یگستان ر میں بنوایا تھا ِجبعون کی پہاڑی پر
تھا۔ قربانیوں کو جلانے کی قربان گاہ بھی وہیں تھی۔
ابلیکن30 داؤد میں وہاں جا ربکر کے حضور اُس
کی مرضی یافت در کرنے کی جرأت نہ رہی، کیونکہ
رب کے فرشتے کی تلوار کو دیکھ کر اُس پر اِتنی شدید
طاریدہشت ہوئی کہ وہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔

22
اِس1 لئے داؤد نے فیصلہ ہمارےرب”کیا، خدا کا

گھر ہنے گا کی اِس جگہ پر ہو گا، اور یہاں وہ قربان گاہ
بھی ہو گی جس پر اسرائیل کے لئے بھسم ہونے والی
قربانی جلائی جاتی “ہے۔

ربداؤد کا گھر بنانے کی یاں تیار کرتا ہے

2 چنانچہ اُس نے اسرائیل میں ہنے ر والے پردیسیوں
بُلاکو اُنہیںکر الله لئےکےگھرکے درکار تراشے ہوئے
پتھر تیار کرنے کی ذمہ داری دی۔ 3 اِس کے علاوہ
داؤد دروازوںنے کواڑوںکے کیلوںکی اور کڑوں کے
لئے لوہے بڑےکے ڈھیر لگائے۔ ساتھ ساتھ اِتنا پیتل
اکٹھا کیا گیا کہ آخرکار اُسے تولا نہ جا سکا۔ اِسی4 طرح
دیودار بہتکی یادہ ز لـکڑی یروشلم لائی گئی۔ صیدا اور
باشندوںکےصور اُسےنے سامانیہ5پہنچایا۔تکداؤد
جمع کرنے کے پیچھے داؤد کا یہ خیال تھا، میرا” بیٹا
سلیمان جوان ہے، اور اُس کا ابھی اِتنا تجربہ نہیں ہے،
حالانکہ جو ربگھر کے لئے بنوانا ہے اُسے اِتنا بڑا اور
شاندار ضرورتکیہونے تمامکہہے دنیا ہکا بکا رہ کر
اُس یفکی تعر اِسکرے۔ لئے مَیں تکجہاںخود ہو
سکے اُسے بنوانے کی یاں تیار کروں “گا۔ یہی وجہ تھی
کہ داؤد نے موتاپنی پہلےسے اِتنا سامان جمع کرایا۔

داؤد سلیمان ربکو کا گھر بنوانے کی دیتاداریذمہ ہے
6 پھر داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو بُلا کر اُسے رب

اسرائیل کے خدا کے لئے سکونت گاہ بنوانے کی ذمہ
دےداری کر 7 کہا، میرے” بیٹے، مَیں ربخود اپنے
خدا کے نام کے لئے گھر بنانا چاہتا تھا۔ لیکن8 مجھے
اجازت نہیں ملی، مجھربکیونکہ ہمسے کلام ہوا، تُو’
جنگیںکیقسمشدیدنے لڑ لوگوںبےشمارکر مارکو دیا
ہے۔ نہیں، میرےتُو نام کے لئے گھر تعمیر کرےنہیں
گا، میرےکیونکہ دیکھتے دیکھتے تُو بہت ریزیخوں کا
سبب بنا ہے۔ ایکتیرےلیکن9 بیٹا پیدا ہو گا امنجو
پسند ہو گا۔ اُسے مَیں امن و امان مہیا کروں گا، اُسے
طرفچاروں دشمنوںکے سے لڑنا پڑےنہیں گا۔ اُس کا
نام سلیمان ہو گا، اور اُس حکومتکی کے دوران مَیں
اسرائیل کو امن و امان عطا کروں گا۔ 10 میرےوہی
نام کے لئے گھر بنائے گا۔ وہ میرا بیٹا ہو گا اور مَیں اُس
باپکا ہوں گا۔ اور مَیں اسرائیل پر اُس کی بادشاہی کا
تخت تکہمیشہ قائم رکھوں “۔‘گا

11 داؤد باتنے جاری رکھ کر کہا، میرے” بیٹے،
رب آپ کے ساتھ ہو تاکہ آپ کو کامیابی حاصل ہو
اور آپ رب اپنے خدا کا گھر اُس کے وعدے کے
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مطابق تعمیر اسرائیلکوآپ12سکیں۔کر پر مقرر کرتے
وقت رب آپ کو حکمت اور سمجھ عطا کرے تاکہ
ربآپ اپنے خدا شریعتکی پر عمل کر سکیں۔ 13 اگر
آپ احتیاط سے اُن ہدایات اور احکام پر عمل کریں
جو رب نے موسٰی کی معرفت اسرائیل دےکو دیئے
تو آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہو گی۔ مضبوط اور
دلیر ہوں۔ ڈریں مت اور ہمت نہ ہاریں۔ 14 دیکھیں،
مَیں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ رب کے گھر کے
لئے سونے کے 34,00,000 کلو گرام اور چاندی کے
3,40,00,000 کلو گرام تیار کر رکھے ہیں۔ اِس کے
علاوہ مَیں نے اِتنا پیتل اور لوہا اکٹھا کیا کہ اُسے تولا
نہیں جا سکتا، لـکڑینیز اور پتھر کا ڈھیر لگایا، آپاگرچہ
اَور بھی جمع کریں گے۔ آپ15 کی مدد کرنے والے
کاری بہتگر ہیں۔ اُن میں پتھر کو تراشنے والے، راج،
بڑھئی اور ایسے کاری گر شامل ہیں جو مہارت سے ہر
قسم کی چیز بنا سکتے ہیں، 16 خواہ وہ سونے، چاندی،
پیتل یا لوہے کی کیوں نہ ہو۔ بےشمار ایسے لوگ تیار
کھڑے ہیں۔ اب کام شروع کریں، اور رب آپ کے
ساتھ “!ہو

17 پھر داؤد نے اسرائیل کے تمام راہنماؤں کو اپنے
بیٹے سلیمان کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ 18 اُس نے اُن
سے آپرب”کہا، کا آپخدا ساتھکے اُسہے۔ نے
آپ پڑوسیکو قوموں رکھمحفوظسے امنکر امانو عطا
کیا ملـکہے۔ باشندوںکے اُسکو میرےنے حوالے
کر دیا، اباور ربملـکیہ اور اُس کی قوم تابعکے ہو
گیا ہے۔ دلاب19 و جان ربسے اپنے خدا طالبکے
رہیں۔ رب اپنے خدا کے مقدِس کی تعمیر شروع کریں
تاکہ آپ جلدی سے عہد کا صندوق مُقّدساور خیمے
کے سامان کو اُس گھر میں لا سکیں جو رب کے نام
کی تعظیم میں تعمیر ہو “گا۔

23
داؤدجب1 عمر رسیدہ تھا تو اُس اپنےنے بیٹے سلیمان

اسرائیلکو کا بادشاہ بنا دیا۔
خدمت کے لئے یوں لاو کے گروہ

داؤد2 اسرائیلنے کے تمام راہنماؤں اماموںکو اور
یوں لاو سمیت پاساپنے بُلا لیا۔ 3 تمام اُن یوں لاو کو گنا

گیا جن کی عمر تیس سال یا اِس سے زائد تھی۔ اُن کی
کُل تعداد 38,000 تھی۔ اِنہیں4 داؤد مختلفنے ذمہ
یاں دار سونپیں۔ 24,000 افراد رب کے گھر کی تعمیر
افسر6,000نگران،کے اور قاضی، دربان54,000 اور
4,000 ایسے موسیقار بن گئے جنہیں داؤد کے بنوائے
ہوئے سازوں کو بجا ربکر کی حمد و ثنا کرنی تھی۔

داؤد6 یوںنے لاو لاویکو تینکے بیٹوں جَیرسون،
قِہات مِراریاور مطابقکے تین گروہوں میں تقسیم کیا۔

جَیرسون7 کے دو بیٹے لعدان اور ِسمعی تھے۔ لعدان8
کے تین بیٹے یحی ایل، زیتام اور یوایل تھے۔ 9 ِسمعی کے
تین بیٹے ایلحزیسلومیت، اور حاران تھے۔ یہ لعدان کے
گھرانوں سربراہکے تھے۔ ِسمعی10-11 کے چار بڑےبیٹے
سے لے کر چھوٹے تک یحت، زیزا، یعوس اور یعہ بر
تھے۔ یعوسچونکہ اور یعہ بر کے کم بیٹے تھے اِس لئے اُن
کی اولاد مل خدمتکر لحاظکے ایکسے ہی خاندان
اور گروہ حیثیتکی رکھتی تھی۔

قِہات12 بیٹےچارکے عمرام، عُزیاورحبروناِضہار،
ایل تھے۔ 13 عمرام کے دو بیٹے ہارون اور موسٰی تھے۔
ہارون اور اُس کی اولاد الـگکو کیا گیا تاکہ وہ ہمیشہ
مُقّدستک ترین چیزوں مخصوصکو مُقّدسو رکھیں،
رب کے حضور قربانیاں پیش کریں، اُس کی خدمت
کریں اور اُس کے نام لوگوںسے برکتکو دیں۔ 14 مردِ
خدا موسٰی کے بیٹوں کو باقی یوں لاو میں شمار کیا جاتا
تھا۔ 15 موسٰی کے دو بیٹے جَیرسوم اور اِلی عزر تھے۔
16 جَیرسوم کے پہلوٹھے کا نام سبوایل تھا۔ 17 اِلی عزر
ایکصرفکا بیٹا رحبیاہ تھا۔ لیکن رحبیاہ کی بےشمار
اولاد تھی۔ 18 اِضہار کے پہلوٹھے کا نام سلومیت تھا۔
19 حبرون کے چار بیٹے بڑے سے لے کر تکچھوٹے
یاہ، یر ایلیحزیامریاہ، اور یقمعام تھے۔ ایلعُزی20 کا
پہلوٹھا میکاہ دوسرےتھا۔ کا نام یِسیاہ تھا۔

مِراری21 کے دو بیٹے محلی اور مُوشی تھے۔ محلی کے
دو بیٹے اِلی عزر قیساور تھے۔ اِلیجب22 فوتعزر ہوا
تو اُس بیٹیاںصرفکی تھیں۔ اِن بیٹیوں قیسشادیکی
کے بیٹوں یعنی چچازاد بھائیوں سے ہوئی۔ مُوشی23 کے
تین بیٹے محلی، عِدر یریموتاور تھے۔

24 غرض یہ لاوی کے قبیلے کے خاندان اور
سرپرست تھے۔ ایکہر کو خاندانی رجسٹر درجمیں کیا
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گیا تھا۔ اِن میں سے ربجو کے خدمتمیںگھر کرتے
تھے ایکہر کی عمر کم از کم سال20 تھی۔

25-27 کیونکہ داؤد نے مرنے سے پہلے پہلے حکم دیا
تھا کہ جتنے یوں لاو کی عمر کم از کم 20 سال ہے، وہ
خدمت کے لئے رجسٹر میں درج کئے جائیں۔ اِس ناتے
سے اُس نے کہا رب”تھا، اسرائیل کے خدا نے اپنی قوم کو امن و امان
عطا کیا ہے، اور اب وہ ہمیشہ کے لئے یروشلم میں
سکونت کرے گا۔ اب سے یوں لاو کو ملاقات کا
خیمہ اور اُس کا سامان اُٹھا کر جگہ بہ جگہ لے جانے
ضرورتکی نہیں رہی۔ اب28 سے وہ اماموں کی مدد
جبکریں ربیہ کے گھر خدمتمیں کرتے ہیں۔ وہ
صحنوں اور چھوٹے کمروں کو سنبھالیں اور دھیان دیں
کہ رب کے گھر کے لئے مخصوص و مُقّدس کی گئی
پاکچیزیں صاف رہیں۔ اُنہیں الله کے گھر میں کئی
اَور ذمہ یاں دار بھی سونپی جائیں۔ 29 ذیل کی چیزیں
سنبھالنا صرف اُن ہی کی ذمہ داری :ہے مخصوص و
مُقّدس کی گئی روٹیاں، غلہ نذروںکی کے لئے مستعمل
روٹیاںبےخمیریمیدہ، پکانے اور ھنے گوند کا انتظام۔
لازم ہے وہیکہ لوازماتتمام تولیںطرحاچھیکو اور
ناپیں۔ 30 ہر صبح اور شام کو اُن کے گلوکار رب کی
حمد و ثنا کریں۔ جب31 بھی رب کو بھسم ہونے والی
پیشقربانیاں کی جائیں تو لاوی مدد کریں، سبتخواہ
کو، خواہ نئے چاند کی عید یا کسی اَور عید کے موقع
پر ہو۔ لازم ہے کہ وہ روزانہ مقررہ تعداد کے مطابق
خدمت کے لئے حاضر ہو “جائیں۔

32 اِس طرح لاوی پہلے ملاقات کے خیمے میں اور
بعد میں رب کے گھر میں اپنی خدمت سرانجام دیتے
رہے۔ وہ رب کے گھر کی خدمت میں اپنے قبائلی
بھائیوں یعنی اماموں کی مدد کرتے تھے۔

24
خدمت کے لئے اماموں کے گروہ

ہارون1 کی اولاد کو مختلفبھی گروہوں میں تقسیم
کیا گیا۔ ہارون کے چار بیٹے ندب، ابیہو، اِلی عزر اور اِتمر
تھے۔ ندب2 اور ابیہو باپاپنے سے پہلے مر گئے، اور اُن
کے بیٹے نہیں تھے۔ اِلی عزر اور اِتمر امام بن گئے۔ 3 داؤد

نے اماموں کو خدمت کے مختلف گروہوں میں تقسیم
کیا۔ صدوق اور ـِکاخی مَل نے اِس میں داؤد کی مدد
کی صدوق) اِلی عزر کی اولاد میں سے اور ـِکاخی مَل
اِتمر کی اولاد میں سے ۔(تھا اِلی4 عزر کی اولاد کو 16
گروہوں میں اور اِتمر کی اولاد کو 8 گروہوں میں تقسیم
کیا گیا، کیونکہ اِلی عزر کی اولاد کے اِتنے ہی یادہ ز
خاندانی سرپرست تھے۔ 5 تمام ذمہ یاں دار قرعہ ڈال کر
مختلفاِن گروہوں میں تقسیم کی گئیں، کیونکہ اِلی عزر
اور اِتمر دونوں خاندانوں سارےبہتکے ایسے افسر تھے
جو پہلے سے مقدِس ربمیں خدمتکی کرتے تھے۔

یہ6 یاںذمہ دار تقسیم کرنے کے لئے اِلی عزر اور اِتمر
کی باریباریاولاد قرعہ لتے ڈا رہے۔ قرعہ لتے وقتڈا
بادشاہ، اسرائیل کے صدوقبزرگ، امام، ـِکاخی مَل بن
ابیاتر اماموںاور یوںاور لاو حاضرسرپرستخاندانیکے
تھے۔ میرمنشی سمعیاہ بن نتنی ایل نے جو لاویخود تھا
خدمت کے اِن گروہوں فہرستکی ذیل ترتیبکی سے
لـکھ طرحجسلی وہ قرعہ لنے ڈا سے مقرر کئے گئے،

۔71 یہویریب،
۔2 یدعیاہ،
۔83 حارِم،
۔4 سعوریم،
۔95 ملکیاہ،
۔6 میامین،
۔107 ہقوض،
۔8 ابیاہ،
۔119 یشوع،
۔10 سکنیاہ،
۔1211 اِلیاسب،
۔12 یقیم،
۔1313 ُخّفاہ،
۔14 یسبِئاب،
۔1415 بِلجہ،
۔16 اِمّیر،
۔1517 خزیر،
۔18 فِضیض،
۔1619 فتحیاہ،
۔20 یحِزقیل،
۔1721 یکین،
۔22 جمول،
۔1823 دِلایاہ،
۔24 یاہ۔ معز
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19 اماموں کو اِسی ترتیب کے مطابق رب کے گھر
میں آ کر خدمتاپنی سرانجام دینی تھی، ہدایاتاُن کے
مطابق جو رب اسرائیل کے خدا نے اُنہیں اُن باپکے
ہارون دیمعرفتکی تھیں۔

خدمت کے لئے یوں لاو کے مزید گروہ
ذیل20 یوںکے لاو مزیدکے سرپرستخاندانی :ہیں
عمرام کی اولاد میں سے سوبائیل،
سوبائیل کی اولاد میں سے یحدیاہ
21 رحبیاہ کی اولاد میں سے سرپرستیِسیاہ تھا،
22 اِضہار کی اولاد میں سے سلومیت،
سلومیت کی اولاد میں سے یحت،
23 حبرون کی اولاد میں سے بڑے سے لے کر

تکچھوٹے یاہ، یر امریاہ، یحزی ایل اور یقمعام،
ایلعُزی24 کی اولاد میں سے میکاہ،
میکاہ کی اولاد میں سے سمیر،
25 میکاہ کا بھائی یِسیاہ،
یِسیاہ کی اولاد میں سے یاہ، زکر
مِراری26 کی اولاد میں سے محلی اور مُوشی،
اُس کے بیٹے یاہ یعز کی اولاد،
مِراری27 کے بیٹے یاہ یعز کی اولاد میں سے سوہم،

زکور اور عِبری،
محلی28-29 کی اولاد میں سے اِلی عزر اور قیس۔ اِلی

عزر بےاولاد تھا قیسجبکہ ہاںکے یرحمئیل پیدا ہوا۔
مُوشی30 اولادکی میں محلی،سے عِدر یریموتاور بھی

یوں لاو کے اِن مزید خاندانی سرپرستوں میں شامل تھے۔
31 اماموں کی طرح اُن کی ذمہ یاں دار بھی قرعہ

اندازی سے مقرر کی گئیں۔ اِس سلسلے میں سب
سے چھوٹے بھائی کے خاندان کے ساتھ اور سب سے
بڑے بھائی کے خاندان کے سلوکساتھ برابر تھا۔ اِس
کارروائی کے لئے بھی داؤد بادشاہ، ـِکاخیصدوق، مَل
اور اماموں اور یوں لاو کے خاندانی سرپرست تھے۔حاضر

25
رب کے گھر میں موسیقاروں کے گروہ

1 داؤد نے فوج کے اعلٰی افسروں کے ساتھ آسف،
ہیمان اور یدوتون کی اولاد خدمتخاصایککو کے

لئے الـگ کر دیا۔ اُنہیں نبوّت کی روح میں سرود، ستار
اور جھانجھ بجانا تھا۔ ذیل آدمیوںکے کو مقرر کیا :گیا

آسفسےخاندانکےآسف2 بیٹےکے یوسف،زکور،
نتنیاہ اسرےاور لاہ۔ اُن باپکا گروہ کا راہنما تھا، اور
وہ بادشاہ ہدایاتکی مطابقکے نبوّت میںروحکی ساز
بجاتا تھا۔

3 یدوتون کے خاندان سے یدوتون کے بیٹے ِجدلیاہ،
ضری، یسعیاہ، ِسمعی، حسبیاہ، اور متِتیاہ۔ اُن کا باپ
گروہ کا راہنما تھا، اور وہ نبوّت کی روح میں رب کی
حمد و ثنا کرتے ہوئے ستار بجاتا تھا۔

4 ہیمان کے خاندان سے ہیمان کے بیٹے بُقیاہ،
متنیاہ، عُزی ایل، سبوایل، یریموت، حننیاہ، حنانی،
اِلیاتہ، ِجّدالتی، روممتی عزر، یسبِقاشہ، ملّوتی، ہوتیر اور
یوت۔ محاز 5 سباِن باپکا ہیمان داؤد بادشاہ غیبکا
بین تھا۔ الله نے ہیمان سے وعدہ کیا تھا کہ مَیں تیری
طاقت بڑھا دوں گا، اِس لئے اُس نے اُسے 14 بیٹے اور
تین بیٹیاں عطا کی تھیں۔

اپنےسبیہ6 باپاپنے یعنی یدوتونآسف، ہیماناور
کی راہنمائی میں ساز بجاتے تھے۔ جب ربکبھی کے
تھےجاتےگائےگیتمیںگھر تو یہ ساتھساتھموسیقار
جھانجھ، ستار اور سرود بجاتے تھے۔ وہ اپنی خدمت
بادشاہ ہدایاتکی مطابقکے سرانجام تھے۔دیتے 7 اپنے
بھائیوں سمیت جو رب کی تعظیم میں گیت گاتے تھے
اُن کی کُل تعداد 288 تھی۔ سب سبکے ماہر تھے۔
8 اُن کی مختلف ذمہ یاں دار بھی قرعہ کے یعے ذر مقرر
ایکسلوکساتھکےسبمیںاِسگئیں۔کی تھا،جیسا
خواہ جوان تھے یا بوڑھے، خواہ اُستاد تھے یا شاگرد۔

9 قرعہ ڈال کر 24 گروہوں کو مقرر کیا گیا۔ ہر
گروہ کے بارہ بارہ آدمی تھے۔ یوں ذیل کے آدمیوں کے
گروہوں تشکیلنے :پائی
آسف۔1 خاندانکے کا یوسف،
۔2 ِجدلیاہ،
۔103 زکور،
۔114 ضری،
۔125 نتنیاہ،
۔136 بُقیاہ،
یسرے۔147 لاہ،
۔158 یسعیاہ،
۔169 متنیاہ،
۔1710 ِسمعی،
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۔1811 عزرایل،
۔1912 حسبیاہ،
۔2013 سوبائیل،
۔2114 متِتیاہ،
۔2215 یریموت،
۔2316 حننیاہ،
۔2417 یسبِقاشہ،
۔2518 حنانی،
۔2619 ملّوتی،
۔2720 اِلیاتہ،
۔2821 ہوتیر،
۔2922 ِجّدالتی،
۔3023 یوت، محاز
۔3124 روممتی عزر۔
ہر گروہ میں راہنما کے بیٹے اور کچھ رشتے دار تھے۔شامل

26
رب کے گھر دربانکے

رب1 کے گھر کے صحن کے دروازوں پر پہرا داری
کرنے کے گروہ بھی مقرر کئے گئے۔ اُن میں ذیل کے
آدمی شامل :تھے
قورح خاندانکے کا فرد مسلمیاہ قورےبن آسفجو

کی اولاد میں تھا۔سے 2 مسلمیاہ ساتکے بڑےبیٹے سے
لے کر تکچھوٹے یاہ، زکر یدیع ایل، زبدیاہ، یتنی ایل،
3 عیلام، یوحنان اور اِلیہوعینی تھے۔

4-5 عوبید ادوم بھی دربان تھا۔ الله نے اُسے برکت
دے کر آٹھ بیٹے دیئے تھے۔ بڑے سے لے کر چھوٹے
تک اُن کے نام سمعیاہ، یہوزبد، یوآخ، سکار، نتنی ایل،
عمی ایل، اِشکار اور فعولّتی تھے۔ 6 سمعیاہ بن عوبید ادوم
کے بیٹے خاندانی سربراہ تھے، کیونکہ وہ کافی اثر رسوخو
رکھتے تھے۔ 7 اُن کے نام عُتنی، رفائیل، عوبید اور اِلزبد
تھے۔ سمعیاہ کے رشتے دار اِلیہو اور سمکیاہ بھی گروہ میں
شامل تھے، کیونکہ وہ بھی خاص حیثیت رکھتے تھے۔
8 عوبید ادوم سے نکلے یہ تمام آدمی لائق تھے۔ وہ اپنے
بیٹوں اور رشتے سمیتداروں کُل 62 افراد تھے اور سب
مہارت سے خدمتاپنی سرانجام دیتے تھے۔

9 مسلمیاہ کے بیٹے اور رشتے دار کُل 18 آدمی تھے۔
لائقسب تھے۔

مِراری10 کے خاندان کا فرد حوسہ کے چار بیٹے
ِسمری، ِخلقیاہ، طبلیاہ اور یاہ زکر تھے۔ حوسہ ِسمرینے

گروہکےخدمتکو سربراہکا بنا دیا تھا اگرچہ وہ پہلوٹھا
نہیں تھا۔ دوسرے11 بڑےبیٹے لےسے کر تکچھوٹے
ِخلقیاہ، طبلیاہ اور یاہ زکر تھے۔ حوسہ کے کُل 13 بیٹے
اور رشتے دار تھے۔

دربانوں12 سرپرستخاندانیمیںگروہوںاِنکے اور
تمام آدمی شامل تھے۔ باقی یوں لاو کی طرح یہ بھی رب
کے گھر میں اپنی خدمت سرانجام دیتے تھے۔ 13 قرعہ
اندازی سے مقرر کیا گیا کہ کون سا گروہ صحن کے
دروازےکس کی پہرا داری کرے۔ اِس سلسلے میں
بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں امتیاز نہ کیا گیا۔ یوں14
جب قرعہ ڈالا گیا تو مسلمیاہ کے خاندان کا نام مشرقی
دروازے کی پہرا داری کرنے کے لئے نکلا۔ یاہ زکر بن
مسلمیاہ خاندانکے کا نام دروازےشمالی کی داریپہرا
کرنے کے لئے نکلا۔ یاہ زکر اپنے دانا مشوروں کے لئے
مشہور تھا۔ قرعہجب15 دروازےجنوبی کی داریپہرا
لئےکے ڈالا گیا تو عوبید ادوم نامکا نکلا۔ اُس بیٹوںکے
کیگودامکو گئی۔دیداریذمہکیکرنےداریپہرا
دروازےمغربیجب16 دروازےسلـکتاور کے لئے
قرعہ ڈالا گیا تو ُسّفیم اور حوسہ کے نام نکلے۔ سلـکت
دروازہ ھنے چڑ والے راستے پر ہے۔
پہرا داری یوںخدمتکی بانٹی :گئی
17 روزانہ مشرقی دروازے پر چھ لاوی پہرہ دیتے

تھے، شمالی اور جنوبی دروازوں پر چار چار افراد اور
گودام پر دو۔ رب18 کے گھر کے صحن کے مغربی
دروازے پر چھ لاوی پہرہ دیتے تھے، چار راستے پر دواور صحن میں۔

19 یہ سب دربانوں کے گروہ تھے۔ سب قورح اور
مِراری خاندانوںکے کی اولاد تھے۔

خدمت کے لئے یوں لاو کے مزید گروہ
دوسرے20 لاویکچھ الله کے گھر کے خزانوں اور

رب کے لئے مخصوص کی گئی چیزیں لتے سنبھا تھے۔
21-22 دو بھائی زیتام اور یوایل رب کے گھر کے

خزانوں کی پہرا داری کرتے تھے۔ وہ یحی ایل کے
خاندان کے سرپرست تھے اور یوں لعدان جَیرسونی کی
اولاد تھے۔ 23 عمرام، اِضہار، حبرون اور عُزی ایل کے
خاندانوں کی یہ ذمہ یاں دار :تھیں



توارِیخ-۱ 26:24 458 توارِیخ-۱ 27:20

سبوایل24 بن جَیرسوم بن موسٰی خزانوں کا نگران تھا۔
جَیرسوم25 کے بھائی اِلی عزر کا بیٹا رحبیاہ تھا۔ رحبیاہ
کا بیٹا یسعیاہ، یسعیاہ کا بیٹا یورام، یورام کا زِکریبیٹا اور
زِکری کا بیٹا سلومیت تھا۔ سلومیت26 اپنے بھائیوں کے
ساتھ مُقّدساُن چیزوں کو سنبھالتا تھا جو داؤد بادشاہ،
خاندانی سرپرستوں، ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر مقرر
افسروں اور دوسرے اعلٰی افسروں نے رب کے لئے
میںجنگوںچیزیںیہ27تھیں۔کیمخصوص لُوٹے ہوئے
کےکرنےمضبوطکوگھرکےربکرلےسےمیںمال
لئے مخصوص کی گئی تھیں۔ 28 اِن میں وہ سامان بھی
شامل تھا جو سموایل غیب بین، ساؤل بن قیس، ابنیر بن
نیر اور یوآب بن یاہ ضرو نے مقدِس کے لئے مخصوص
کیا تھا۔ سلومیت اور اُس کے بھائی اِن تمام چیزوں کو
لتے سنبھا تھے۔

29 اِضہار کے خاندان کے افراد یعنی کننیاہ اور اُس
بیٹوںکے ربکو کے گھر سے باہر کی ذمہ یاں دیدار
گئیں۔ اُنہیں نگرانوں اور قاضیوں حیثیتکی اسرائیلسے
پر مقرر کیا گیا۔ 30 حبرون کے خاندان کے افراد یعنی
اورحسبیاہ اُس بھائیوںکے کو یائے یردندر مغربکے
علاقےکے کو لنے سنبھا کی وہاںگئی۔دیداریذمہ
ربوہ کے گھر متعلقسے کاموں کے علاوہ بادشاہ کی
بھیخدمت سرانجام دیتے تھے۔ اِن لائق آدمیوں کی کُل
تعداد 1,700 تھی۔

داؤد31 بادشاہ حکومتکی میںسالویں40کے
نسب ناموں کی تحقیق کی گئی تاکہ حبرون کے خاندان
بارےکے میں معلومات حاصل ہو جائیں۔ پتا چلا کہ
اُس کے لائقکئی رُکن ِجلعاد کے علاقے کے شہر یعزیر
میں آباد ہیں۔ یاہ یر اُن سرپرستکا تھا۔ 32 داؤد بادشاہ
نے اُسے روبن، جد اور منسّی کے مشرقی علاقے کو
لنے سنبھا کی ذمہ داری دی۔ یاہ یر کی اِس خدمت میں
اُس خاندانکے 2,700مزیدکے افراد بھی شامل تھے۔
سب لائق اور اپنے اپنے خاندانوں کے سرپرست تھے۔
اُس علاقے میں ربوہ کے گھر متعلقسے کاموں کے
علاوہ بادشاہ بھیخدمتکی سرانجام دیتے تھے۔

27
فوج کے گروہ

1 درِج ذیل اُن خاندانی سرپرستوں، ہزار ہزار اور َسو
َسو فوجیوں پر مقرر افسروں اور سرکاری افسروں کی
فہرست ہے جو بادشاہ کے ملازم تھے۔
فوج 12 گروہوں پر مشتمل تھی، اور ہر گروہ کے

24,000 افراد تھے۔ ہر گروہ کی ڈیوٹی سال ایکمیں
ماہ کے لئے لـگتی تھی۔ 2 جو افسر اِن گروہوں پر تھےمقرر وہ یہ :تھے
پہلا :ماہ یسوبعام بن زبدی ایل۔ 3 وہ فارص کے

خاندان کا تھا اور اُس گروہ پر مقرر تھا جس کی ڈیوٹی
پہلے مہینے میں ہوتی تھی۔

4 دوسرا دودی:ماہ اخوحی۔ اُس کے گروہ کے اعلٰی
افسر کا مِقلوتنام تھا۔

5 تیسرا :ماہ یہویدع امام کا بیٹا ِنایاہ۔ ب 6 یہ داؤد کے
بہترین دستے بنام ‘تیس’ پر مقرر تھا اور خود زبردست
فوجی تھا۔ اُس کے گروہ کا اعلٰی افسر اُس کا بیٹا عمی
زبد تھا۔

7 چوتھا :ماہ یوآب کا بھائی عساہیل۔ اُس موتکی
کے بعد عساہیل کا بیٹا زبدیاہ اُس کی جگہ مقرر ہوا۔

پانچواں8 سمہوت:ماہ اِزراخی۔
9 چھٹا :ماہ عیرا عقیسبن تقوعی۔
ساتواں10 :ماہ خلِص فلونی افرائیمی۔
آٹھواں11 :ماہ زارح خاندانکے کا ِسبکی حوساتی۔
نواں12 :ماہ بن یمین قبیلےکے کا ابی عزر عنتوتی۔
دسواں13 :ماہ زارح خاندانکے مَہریکا نطوفاتی۔
گیارھواں14 :ماہ افرائیم کے قبیلے کا ِنایاہ ب فِرعاتونی۔
15 بارھواں :ماہ غُتنی ایل کے خاندان کا خلدی

نطوفاتی۔
قبیلوں سرپرستکے

ذیل16 کے آدمی اسرائیلی قبیلوں سرپرستکے :تھے
روبن کا :قبیلہ اِلی عزر بن زِکری۔
شمعون کا :قبیلہ سفطیاہ بن معکہ۔
17 لاوی کا :قبیلہ حسبیاہ بن قموایل۔ ہارون کے

خاندان سرپرستکا صدوق تھا۔
18 یہوداہ کا :قبیلہ داؤد کا بھائی اِلیہو۔
اِشکار کا عُمری:قبیلہ بن میکائیل۔
زبولون19 کا :قبیلہ اِسماعیاہ بن عبدیاہ۔
نفتالی کا یریموت:قبیلہ بن عزری ایل۔
20 افرائیم کا :قبیلہ ہوسیع بن یاہ۔ عزز
مغربی منسّی کا :قبیلہ یوایل بن فِدایاہ۔
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21 مشرقی منسّی کا قبیلہ جو ِجلعاد میں :تھا یِّدو بن
یاہ۔ زکر
بن یمین کا :قبیلہ یعسی ایل بن ابنیر۔
دان22 کا :قبیلہ عزرایل بن یروحام۔
یہ لوگبارہ اسرائیلی قبیلوں کے سربراہ تھے۔
23 جتنے اسرائیلی مردوں کی عمر 20 سال یا اِس سے

کم تھی اُنہیں داؤد نے شمار نہیں کیا، کیونکہ رب نے
اُس سے وعدہ کیا تھا کہ مَیں اسرائیلیوں کو آسمان پر
کے ستاروں جیسا بےشمار بنا دوں گا۔ 24 نیز، یوآب
بن یاہ ضرو نے مردم شماری کو شروع تو کیا لیکن اُسے
تکاختتام نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ الله کا غضب مردم
اسرائیلباعثکےشماری نازلپر داؤدمیںنتیجےتھا۔ہوا
بادشاہ کی تاریخی کتاب میں اسرائیلیوں کی کُل تعداد
کبھی نہیں درج ہوئی۔

ملـکیتشاہی انچارجکے
عزماوت25 عدیبن ایل یروشلم کے شاہی گوداموں

انچارجکا تھا۔
جو گودام دیہی علاقے، باقی شہروں، گاؤں اور

قلعوں میں تھے اُن کو یونتن بن یّاہ عُز سنبھالتا تھا۔
عزری26 کلوببن شاہی زمینوں کاریکاشتکی

کرنے والوں پر مقرر تھا۔
ِسمعی27 راماتی انگور کے باغوں کی نگرانی کرتا جبکہ

زبدی ِشفمی اِن باغوں کی َمے کے گوداموں کا انچارج
تھا۔

28 بعل حنان جدیری زیتون اور انجـیرتوت کے اُن
باغوں پر مقرر تھا مغربجو کے پہاڑینشیبی علاقے میں
یوآستھے۔ زیتون تیلکے کے گوداموں کی نگرانی کرتا
تھا۔

29 شارون کے میدان میں چرنے والے گائےبَیل
سطری شارونی کے زیرِ نگرانی تھے جبکہ سافط بن عدلی
وادیوں میں چرنے والے گائےبَیلوں کو سنبھالتا تھا۔
30 اوبل اسمٰعیلی اونٹوں پر مقرر تھا، یحدیاہ مرونوتی
گدھیوں پر 31 اور یازیز ہاجری یوں بھیڑبکر پر۔
سبیہ ملـکیتشاہی نگرانکے تھے۔
بادشاہ کے قریبی مشیر

داؤد32 سمجھکا دار اور عالِم یونتنچچا بادشاہ کا مشیر
تھا۔ ایلیحی بن حکمونی بادشاہ بیٹوںکے تربیتکی کے

لئے ذمہ دار تھا۔ تُفلاخی33 داؤد کا مشیر حوسیجبکہ
ارکی داؤد تھا۔دوستکا تُفلاخی34 بعدکے یہویدع بن
ِنایاہ ب اور ابیاتر بادشاہ کے مشیر بن یوآبگئے۔ فوجشاہی
کا کمانڈر تھا۔

28
اسرائیل بزرگوںکے کے منے سا داؤد کی تقریر

داؤد1 اسرائیلنے کے تمام بزرگوں کو یروشلم بُلایا۔
اِن میں قبیلوں کے سرپرست، فوجی ڈویژنوں پر مقرر
افسر، ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسر، شاہی
ملـکیت اور یوڑوں ر کے انچارج، بادشاہ کے بیٹوں کی
تربیت کرنے والے افسر، درباری، ملـک کے سورما
اور باقی تمام حیثیتصاحِب شامل تھے۔

2 داؤد بادشاہ اُن کے منے کھڑےسا ہو کر اُن مخاطبسے میرے”ہوا، بھائیو اور میری قوم، میری بات پر دھیان
!دیں کافی دیر سے ایکمَیں ایسا مکان تعمیر کرنا چاہتا
تھا جس میں رب کے عہد کا صندوق مستقل طور پر
رکھا جا سکے۔ آخر یہ تو ہمارے خدا کی چوکی ہے۔
اِس مقصد سے مَیں یاں تیار کرنے لگا۔ لیکن3 پھر الله
مجھ ہمسے کلام ہوا، میرے’ نام کے لئے مکان بنانا تیرا
کام نہیں ہے، کیونکہ تُو نے جنگجو ہوتے بہتہوئے
خون بہایا ‘ہے۔

رب4 اسرائیل کے خدا میرےنے پورے خاندان
میں سے مجھے چن کر ہمیشہ کے لئے اسرائیل کا بادشاہ
بنا دیا، کیونکہ اُس کی مرضی تھی کہ یہوداہ کا قبیلہ
حکومت کرے۔ یہوداہ کے خاندانوں میں سے اُس نے
باپمیرے خاندانکے لیا،چنکو اِسیاور میںخاندان
اُسسے مجھےنے پسند کر اسرائیلپورےکے کا بادشاہ
بنا دیا۔ رب5 نے مجھے بہت بیٹے عطا کئے ہیں۔ اُن میں
سے اُس نے مقرر کیا کہ میرےسلیمان تختبعد پر بیٹھ
کر رب کی اُمّت پر حکومت کرے۔ رب6 نے مجھے
بتایا، تیرا’ بیٹا ہیسلیمان میرا اورگھر اُس تعمیرصحنکے
گا۔کرے مَیںکیونکہ چناُسےنے کر فرمایا وہکہہے
میرا بیٹا ہو گا اور مَیں اُس باپکا ہوں گا۔ 7 اگر وہ آج
طرحکی آئندہ میرےبھی احکام ہدایاتاور پر عمل کرتا
رہے تو مَیں اُس کی بادشاہی تکابد قائم رکھوں ‘گا۔
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اب8 میری ہدایت پر دھیان دیں، پورا اسرائیل یعنی
رب جماعتکی اور ہمارا خدا اِس کے گواہ ربہیں۔
اپنے خدا کے تمام احکام کے تابع !رہیں پھر آئندہ بھی
یہ اچھا ملـک آپ کی ملـکیت اور ہمیشہ تک آپ کی
اولاد کی موروثی زمین رہے گا۔ اے9 میرےسلیمان
بیٹے، اپنے باپ کے خدا کو تسلیم کر پورےکے دل و
جان اور خوشی اُسسے خدمتکی کریں۔ ربکیونکہ
تمام دلوں کی تحقیق کر لیتا ہے، اور ہمارےوہ خیالوں
کے تمام منصوبوں واقفسے ہے۔ اُس طالبکے رہیں
تو آپ اُسے پا لیں گے۔ لیکن آپاگر ترکاُسے کریں تو
آپوہ کو ہمیشہ کے لئے رد دےکر گا۔ یاد10 رہے،
رب آپنے کو اِس لئے چن لیا ہے کہ آپ اُس کے
لئے مُقّدس تعمیرگھر رہمضبوطکریں۔ میںکاماِسکر
لـگے “!رہیں

رب کے گھر کا نقشہ
11 پھر داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو رب کے گھر

کا نقشہ دے دیا جس میں تمام تفصیلات درج تھیں
یعنی اُس کے برآمدے، خزانوں کے کمرے، بالاخانے،
اندرونی کمرے، ترینمُقّدسوہ عہدمیںجسکمرا کے
صندوق کو اُس کفارےکے کے ڈھکنے سمیت رکھنا
تھا، رب12 کے گھر کے صحن، اُس کے ارد گرد کے
کمرے اور وہ کمرے جن میں رب کے لئے مخصوص
کئے گئے سامان محفوظکو رکھنا تھا۔
داؤد نے روح کی ہدایت سے یہ پورا نقشہ تیار کیا

تھا۔ اُس13 لئےکےخدمتکیگھرکےربنے درکار
اماموں اور یوں لاو کے گروہوں کو بھی مقرر کیا، اور
ساتھ ربساتھ کے گھر میں باقی تمام ذمہ یاں دار بھی۔
اِس کے علاوہ اُس نے رب کے گھر کی خدمت کے
لئے درکار تمام سامان کی فہرست بھی تیار کی تھی۔
14 اُس نے مقرر کیا کہ مختلف چیزوں کے لئے کتنا
سونا اور کتنی چاندی استعمال کرنی ہے۔ اِن میں ذیل
کی چیزیں شامل :تھیں 15 سونے اور چاندی کے چراغ
دان اور اُن کے چراغ مختلف) چراغ دانوں کے
وزن فرق تھے، کیونکہ ایکہر کا وزن اُس کے مقصد
پر منحصر ،(تھا 16 سونے کی وہ میزیں جن پر رب کے
لئے مخصوص روٹیاں رکھنی تھیں، چاندی کی میزیں،

خالص17 سونے کے کانٹے، چھڑکاؤ کٹورےکے اور
صراحی، سونے چاندی کے پیالے 18 اور بخور جلانے
کی قربان گاہ پر منڈھا خالصہوا سونا۔ داؤد ربنے
رتھکے کا نقشہ بھی سلیمان کے حوالے کر دیا، یعنی اُن
کروبی فرشتوں کا نقشہ جو اپنے پَروں کو پھیلا کر رب
کے عہد صندوقکے ڈھانپکو دیتے ہیں۔

19 داؤد نے کہا، مَیں” نے یہ تمام تفصیلات ویسے
ہی قلم بند کر دی ہیں ربجیسے نے حکمتمجھے اور
سمجھ عطا کی “ہے۔

20 پھر وہ اپنے بیٹے سلیمان مخاطبسے مضبوط”ہوا،
اور !ہوںدلیر ہارنا،متہمتاورمتڈریں ربکیونکہ
خدا میرا آپخدا ساتھکے نہہے۔ آپوہ چھوڑےکو
گا، کرےترکنہ گا رببلـکہ کے گھر تکتکمیلکی
آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ خدمت21 کے لئے مقرر
اماموں اور یوں لاو کے گروہ بھی آپ کا سہارا بن کر
رب کے گھر میں اپنی خدمت سرانجام دیں گے۔ تعمیر
کے لئے بھیجتنے گروںکاریماہر ضرورتکی وہہے
خدمت کے لئے کھڑےتیار ہیں۔ بزرگوں سے لے کر
عام آپسبتکلوگوں کی ہدایتہر تعمیلکی کرنے
کے لئے مستعد “ہیں۔

29
رب کے گھر کی تعمیر کے لئے نذرانے

پھر1 داؤد مخاطبسےجماعتپوریدوبارہ الله”ہوا،
میرےنے بیٹے سلیمان کو چن کر مقرر کیا ہے کہ وہ
اگلا بادشاہ بنے۔ لیکن وہ ابھی جوان اور ناتجربہ کار
ہے، اور یہ تعمیری بہتکام وسیع ہے۔ اُسے تو یہ محل
انسان کے لئے نہیں بنانا ہے بلـکہ ہمارےرب خدا کے
لئے۔ مَیں2 پوری جاں فشانی سے اپنے خدا کے گھر کی
تعمیر کے لئے سامان جمع کر چکا ہوں۔ اِس میں سونا
چاندی، پیتل، لوہا، لـکڑی، عقیق جڑےمختلف*احمر،
ہوئے جواہر اور پچی کاری مختلفکے پتھر بڑی مقدار
میں شامل ہیں۔ 3 اور چونکہ مجھ میں اپنے خدا کا گھر
بنانے کے لئے بوجھ اِسہے لئے مَیں نے اِن چیزوں کے
علاوہ اپنے ذاتی خزانوں سے بھی سونا اور چاندی دی
ہے 4 ًیعنی تقریبا 1,00,000 کلو خالصگرام سونا اور
2,35,000 کلو خالصگرام چاندی۔ مَیں چاہتا ہوں

* 29:2 عقیِق :احمر carnelian
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دیواروںکیکمروںیہکہ پر کاریکچھ5جائے۔چڑھائی
لئےکےکاموںباقیکےگروں استعمالبھی ہو ہے۔سکتا
پوچھتاسےآپمَیںاب خوشیطرحمیریکونآجہوں،
ربسے کے کام کے لئے کچھ دینے کو تیار “ہے؟

6 یہ سن کر وہاں حاضر خاندانی سرپرستوں، قبیلوں
کے بزرگوں، ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر مقرر
افسروں اور بادشاہ کے افسروںسرکاریاعلٰی خوشینے
سے کام کے لئے ہدیئے دیئے۔ 7 اُس دن رب کے
گھر کے لئے ً تقریبا 1,70,000 کلو گرام سونا، سونے
کے 10,000 ِسکے، 3,40,000 کلو گرام چاندی،
6,10,000 کلو گرام پیتل اور 34,00,000 کلو گرام
لوہا جمع ہوا۔ پاسکےجس8 تھےجواہر اُس اُنہیںنے
یحی ایل جَیرسونی کے حوالے کر دیا جو خزانچی تھا اور
رباُنہیںنےجس کے گھر کے خزانے محفوظمیں کر
لیا۔ پوری9 قوم اِس فراخ دلی دیکھکو خوشکر ہوئی،
سبکیونکہ نے دلی خوشی اور فیاضی سے اپنے ہدیئے
رب پیشکو کئے۔ داؤد بادشاہ بھی خوشنہایت ہوا۔

داؤد کی دعا
10 اِس کے بعد داؤد نے پوری جماعت کے منے سا

رب کی تمجید کر کے ہمارےرباے”کہا، باپ اسرائیل کے خدا، ازل سے
ابد تک تیری حمد ہو۔ اے11 رب، عظمت، قدرت،
شاناورجلال تیرےشوکتو ہی ہیں، کیونکہ کچھجو
بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ تیرا ہی اےہے۔ رب،
تیرےسلطنت ہاتھ میں اورہے، تُو تمام چیزوں پر سرفراز
ملتیسےتجھعزتاوردولت12ہے۔ اورہے، پرسبتُو
قدرتاورطاقتمیںہاتھتیرےہے۔حکمران اورہے،
ہر انسان کو تُو ہی طاقت ور اور مضبوط بنا سکتا ہے۔
ہمارےاے13 خدا، یہ دیکھ کر ہم تیری ستائش اور
تیرے جلالی نام یفکی تعر کرتے ہیں۔

میری14 میریاور قوم کی حیثیتکیا ہمکہہے اِتنی
فیاضی ملـکیتتمامہماریآخرسکے؟دےچیزیںیہسے
بھیکچھجوہے۔سےطرفتیری ہم دےتجھےنے دیا
وہ تیرےہمیں ہاتھ سے ملا ہے۔ 15 اپنے باپ دادا کی
طرح ہم نزدیکتیرےبھی پردیسی اور غیرشہری ہیں۔
دنیا میں ہماری زندگی سائے کی طرح عارضی ہے، اور
موت سے بچنے کی کوئی اُمید نہیں۔ ہمارےرباے16

خدا، ہم نے یہ سارا تعمیری سامان اِس لئے اکٹھا کیا
مُقّدستیرےکہہے نام لئےکے گھر بنایا لیکنجائے۔
میںحقیقت پہلےکچھسبیہ ہاتھتیرےسے حاصلسے
ہوا ہے۔ یہ پہلے سے تیرا ہی ہے۔ میرےاے17 خدا،
مَیں کہہوںجانتا انسانتُو دلکا جانچ لیتا دیانتکہہے،
داری تجھے پسند ہے۔ جو کچھ بھی مَیں نے دیا ہے وہ
مَیں نے خوشی سے اور اچھی نیت سے دیا ہے۔ اب
مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہے کہ یہاں حاضر تیری قوم
بھینے اِتنی فیاضی سے تجھے ہدیئے دیئے ہیں۔

اے18 رب ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور
اسرائیل گزارشخدا،کے کہہے تُو اپنیتکہمیشہ قوم
ایسیمیںدلوںکے تڑپہی رکھ۔قائم عطا اُنکہکر کے
تیرےدل ساتھ لپٹے رہیں۔ میرے19 بیٹے سلیمان بھیکی
مدد کر تاکہ پورےوہ دل و جان تیرےسے احکام اور
ہدایات پر کرےعمل اور اُس محل کو تکتکمیل پہنچا
جسسکے کے لئے مَیں یاںنے تیار کی “ہیں۔

20 پھر داؤد پورینے جماعت سے کہا، آئیں،” رب
اپنے “!کریںستائشکیخدا ربسبچنانچہ باپاپنے
دادا کے خدا کی تمجید کر ربکے اور بادشاہ کے منے سا
منہ جھکبلکے گئے۔

21 اگلے دن تمام اسرائیل کے لئے بھسم ہونے والی
بہت سی قربانیاں اُن کی َمے کی نذروں سمیت رب کو
پیش کی گئیں۔ اِس کے لئے 1,000 جوان بَیلوں،
1,000 مینڈھوں اور 1,000 بھیڑ کے بچوں کو چڑھایا
گیا۔ ساتھ ساتھ ذبح کی بےشمار قربانیاں بھی پیش کی
گئیں۔ 22 اُس دن اُنہوں نے رب کے حضور کھاتے
پیتے ہوئے بڑی خوشی منائی۔ پھر اُنہوں نے دوبارہ اِس
تصدیقکی کی داؤدکہ کا بیٹا سلیمان ہمارا بادشاہ ہے۔
مسحاُسےسےتیل اُنہوںکےکر حضورکےرباُسےنے
بادشاہ اور صدوق کو امام قرار دیا۔

سلیمان حکومتزبردستکی
یوں23 سلیمان باپاپنے داؤد کی ربجگہ تختکے

پر بیٹھ گیا۔ اُسے کامیابی حاصل ہوئی، اور تمام اسرائیل
اُس کے تابع رہا۔ 24 تمام اعلٰی افسر، بڑے بڑے فوجی
اور داؤد باقیکے بیٹوں بھینے اپنی تابع داری کا اظہار
کیا۔ اسرائیل25 کے دیکھتے ربدیکھتے سلیماننے کو
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بہت سرفراز کیا۔ اُس نے اُس سلطنتکی ایسیکو شان
شوکتو سے نوازا ماضیجو میں اسرائیل بھیکسیکے
بادشاہ حاصلکو نہیں ہوئی تھی۔

داؤد وفاتکی
26-27 داؤد بن یسّی کُل 40 سال تک اسرائیل کا

بادشاہ میںحبرونسال7رہا، سال33اور یروشلم میں۔
28 وہ بہت عمر رسیدہ اور عمر، دولت اور عزت سے
آسودہ ہو کر انتقال کر گیا۔ پھر تختسلیمان نشین ہوا۔

باقی29 جو کچھ داؤد حکومتکی کے دوران ہوا وہ
تینوں کتابوں سموایل’ غیب بین کی ‘تاریخ، ناتن’ نبی کی
‘تاریخ اور بینغیبجاد’ کی درجمیں‘تاریخ ہے۔ 30 اِن
میں اُس حکومتکی اور اثر و رسوخ تفصیلاتکی بیان
کی گئی ہیں، نیز وہ کچھ جو اُس کے اسرائیلساتھ، کے
ساتھ اور گرد و نواح ممالـککے کے ساتھ ہوا۔
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توارِیخ-۲
ربسلیمان حکمتسے مانگتا ہے

بنسلیمان1 مضبوطحکومتکیداؤد ربگئی۔ہو
اُس کا اُسخدا ساتھکے تھا، اور اُسوہ طاقتکی رہا۔بڑھاتا

ایک2 دن سلیمان نے تمام اسرائیل کو اپنے پاس
بُلایا۔ اُن میں ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر مقرر
افسر، قاضی، بزرگتمام اور کنبوں سرپرستکے شامل
تھے۔ 3 پھر سلیمان اُن کے ساتھ ِجبعون کی اُس پہاڑی
پر گیا جہاں الله کا ملاقات کا خیمہ تھا، وہی جو رب
کے خادم موسٰی نے یگستان ر میں بنوایا تھا۔ 4 عہد کا
صندوق اُس میں نہیں تھا، کیونکہ داؤد نے اُسے یَت قِر
یعریم سے یروشلم لا ایککر خیمے میں رکھ دیا تھا جو
اُس اُسوہاںنے لئےکے تیار کر تھا۔رکھا پیتللیکن5
کی قربانجو بناُوریبنایلبضلیگاہ تھیبنائینےحور
ِجبعونتکابوہ ربمیں خیمےکے کے منے سا تھی۔
اب سلیمان اور اسرائیل اُس کے منے سا جمع ہوئے تاکہ
رب یافتمرضیکی در کریں۔ ربوہاں6 کے حضور
سلیمان نے پیتل کی اُس قربان گاہ پر بھسم ہونے والی
قربانیاں1,000 چڑھائیں۔

اُسی7 ربرات سلیمان پر ظاہر ہوا اور فرمایا، تیرا”
دل کیا چاہتا ہے؟ مجھے بتا دے تو مَیں تیری خواہش
پوری کروں “گا۔ سلیمان8 جوابنے دیا، میرےتُو”
باپ داؤد پر بڑی مہربانی کر چکا اباورہے، تُو نے اُس
کی جگہ مجھے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ 9 تُو نے ایکمجھے
ایسی قوم پر بادشاہ بنا دیا طرحکیخاککیزمینجوہے
وہخدا،رباےچنانچہہے۔بےشمار وعدہ پورا کر جو
تُو میرےنے باپ داؤد سے کیا ہے۔ 10 مجھے حکمت
اور سمجھ عطا فرما تاکہ مَیں اِس قوم کی راہنمائی کر
سکوں۔ کیونکہ تیریکون اِس عظیم قوم انصافکا کر
سکتا “ہے؟

11 الله نے سلیمان سے کہا، خوشمَیں” ہوں کہ تُو
دل سے یہی کچھ چاہتا ہے۔ تُو نے نہ مال و دولت، نہ
نہعزت، اپنے دشمنوں ہلاکتکی اور نہ عمر درازیکی
بلـکہ حکمت اور سمجھ مانگی ہے تاکہ میری اُس قوم کا

انصاف کر سکے جس پر مَیں نے تجھے بادشاہ بنا دیا
ہے۔ 12 اِس لئے مَیں تیری یہ درخواست پوری کر کے
تجھے حکمت اور سمجھ عطا کروں گا۔ ساتھ ساتھ مَیں
تجھے اُتنا مال و دولت اور اُتنی عزت دوں گا جتنی نہ
ماضی میں کسی بادشاہ کو حاصل تھی، نہ مستقبل میں
کسیکبھی حاصلکو ہو “گی۔

اِس13 بعدکے ِجبعونسلیمان پہاڑیاُسکی سے اُترا
جس پر ملاقات کا خیمہ تھا اور یروشلم واپس چلا گیا
جہاں وہ اسرائیل پر حکومت کرتا تھا۔

سلیمان دولتکی
سلیمان14 کے 1,400 رتھ اور گھوڑے12,000

تھے۔ کچھ اُس نے رتھوں کے لئے مخصوص کئے گئے
شہروں میں اور کچھ یروشلم میں اپنے پاس رکھے۔
15 بادشاہ کی سرگرمیوں کے باعث چاندی پتھر جیسی
عام ہو گئی اور دیودار کی قیمتی مغربلـکڑی کے نشیبی
پہاڑی علاقے انجـیرتوتکی کی سستی لـکڑی جیسی عام
ہو گئی۔ 16 بادشاہ گھوڑےاپنے مصر قوےاور یعنی
کلـِکیہ سے درآمد کرتا تھا۔ اُس کے تاجر اِن جگہوں پر
جا اُنہیںکر خرید بادشاہ17تھے۔لاتے سےمصررتھکے
درآمد ہوتے تھے۔ ہر رتھ کی قیمت چاندی کے 600
ِسکے اور چاندیقیمتکیگھوڑےہر ِسکے150کے
تھی۔ سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے ہوئے
تمام ِحتّی اور اَرامی تکبادشاہوں بھی پہنچاتے تھے۔

2
رب کے گھر کی تعمیر کی یاں تیار

1 پھر سلیمان نے رب کے لئے گھر اور اپنے لئے
شاہی محل بنانے کا حکم دیا۔ 2 اِس کے لئے اُس نے
1,50,000 آدمیوں کی بھرتی کی۔ 80,000 کو اُس
نے پہاڑی کانوں میں لگایا تاکہ وہ پتھر نکالیں جبکہ
70,000 افراد کی ذمہ داری یہ پتھر یروشلم لانا تھی۔
اِن سب پر سلیمان نے 3,600 نگران مقرر کئے۔ 3 اُس
صورنے بادشاہکے حیرام اطلاعکو طرحجس”دی،
میرےآپ باپ داؤد کو دیودار کی لـکڑی بھیجتے رہے
جب وہ اپنے لئے محل بنا رہے تھے اُسی طرح مجھے بھی
دیودار کی لـکڑی بھیجیں۔ ایکمَیں4 گھر تعمیر کر کے
رباُسے اپنے خدا کے نام کے لئے مخصوص کرنا چاہتا
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ہوں۔ کیونکہ ہمیں ایسی جگہ کی ضرورت ہے جس
میں اُس کے حضور خوشبودار بخور جلایا ربجائے،
لئےکے روٹیاںمخصوص باقاعدگی سے میز پر جائیںرکھی
خاصاور موقعوں پر بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کی
جائیں یعنی ہر صبح و سبتشام، کے دن، نئے چاند کی
عیدوں اور ہمارےرب خدا کی دیگر مقررہ عیدوں پر۔
یہ اسرائیل کا فرضدائمی ہے۔

مَیںکوگھرجس5 بنانے ہوںکو نہایتوہ عظیم ہو
گا، کیونکہ ہمارا خدا دیگر تمام معبودوں کہیںسے عظیم
ہے۔ لیکن6 اُسکون کے لئے ایسا گھر بنا سکتا ہے جو
اُس لائقکے بلندترینہو؟ بھیآسمان اُس رہائشکی کے
لئے چھوٹا ہے۔ تو پھر میری حیثیتکیا ہے کہ اُس کے
لئے گھر بناؤں؟ ایسیصرفمَیں جگہ بنا سکتا جسہوں
میں اُس کے لئے قربانیاں چڑھائی جا سکیں۔

7 چنانچہ میرے پاس کسی ایسے سمجھ دار کاری
گر کو بھیج دیں جو مہارت سے سونے چاندی، پیتل
اور لوہے کا کام جانتا ہو۔ وہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ کا کپڑا بنانے اور کندہ کاری کا اُستاد بھی ہو۔
شخصایسا یروشلم اور یہوداہ میرےمیں اُن کاری گروں
کا انچارج بنے میرےجنہیں باپ داؤد نے کام پر لگایا
ہے۔ 8 اِس کے علاوہ مجھے لبنان سے دیودار، جونیپر
اور دیگر قیمتی درختوں لـکڑیکی بھیج دیں۔ مَیںکیونکہ
جانتا ہوں کہ آپ لوگکے عمدہ قسم کے لـکڑہارے
میرےہیں۔ آدمی آپ کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام
کریں گے۔ ہمیں9 بہت سی لـکڑی ضرورتکی ہو گی،
کیونکہ جو گھر مَیں بنانا چاہتا ہوں وہ بڑا اور شاندار ہو
گا۔ آپ10 لـکڑہاروںکے کے کام معاوضےکے میں مَیں
32,75,000 کلو گرام گندم، 27,00,000 کلو گرام
َجو، 4,40,000 لٹر َمے اور 4,40,000 لٹر زیتون کا
تیل دوں “گا۔

11 صور کے بادشاہ حیرام نے خط لـکھ کر سلیمان
جوابکو اپنیرب”دیا، قوم کو پیار کرتا اِسہے، لئے
اُس آپنے اُسکو کا بادشاہ بنایا ہے۔ اسرائیلرب12
کے خدا کی حمد جسہو آسماننے و زمین کو خلق کیا
ہے کہ اُس نے داؤد بادشاہ کو اِتنا دانش مند بیٹا عطا
کیا ہے۔ اُس کی تمجید ہو کہ یہ عقل مند اور سمجھ دار
رببیٹا کے لئے گھر اور اپنے لئے محل کرےتعمیر گا۔

آپمَیں13 ایکپاسکے ماہر اور سمجھ دار کاری گر
کو بھیج دیتا ہوں جس کا نام حیرام ابی ہے۔ 14 اُس
کی اسرائیلی ماں، دان کے قبیلے کی ہے جبکہ اُس کا
باپ صور کا ہے۔ حیرام سونے چاندی، پیتل، لوہے،
پتھر اور لـکڑی کی چیزیں بنانے میں مہارت رکھتا ہے۔
وہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا کپڑا اور کتان کا
باریک کپڑا بنا وہہے۔سکتا میںکاریکندہکیقسمہر
بھی ماہر بھیجوہے۔ منصوبہ پیشاُسے کیا اُسےجائے
وہ پایہ تکتکمیل پہنچا سکتا ہے۔ یہ آدمی آپ کے اور
آپ کے معزز باپ داؤد کے کاری گروں کے ساتھ مل
کر کرےکام گا۔ 15 جسچنانچہ گندم، َجو، زیتون
تیلکے اور َمے کا میرےذکر آقا نے کیا وہ خادموںاپنے
کو بھیج دیں۔ 16 معاوضے میں ہم آپ کے لئے درکار
درختوں کو لبنان میں کٹوائیں گے اور اُن کے بیڑے
باندھ کر سمندر کے یعے ذر یافا تکشہر پہنچا دیں گے۔
وہاں آپسے اُنہیں یروشلم لے جا سکیں “گے۔

17 سلیمان نے اسرائیل میں آباد تمام غیرملـکیوں کی
مردم شماری کروائی۔ اُس) کے باپ داؤد نے بھی اُن
کی مردم شماری کروائی (تھی۔ معلوم ہوا کہ اسرائیل
1,53,600میں غیرملـکی ہتے ر ہیں۔ 18 اِن میں اُسسے
نے 80,000 کو پہاڑی کانوں میں لگایا تاکہ وہ پتھر
نکالیں 70,000جبکہ افراد کی داریذمہ یہ پتھر یروشلم
تھی۔لانا نگران3,600نےسلیمانپرسباِن کئے۔مقرر

3
رب کے گھر کی تعمیر

1 سلیمان نے رب کے گھر کو یروشلم کی پہاڑی
یاہ مور پر تعمیر کیا۔ اُس کا باپ داؤد یہ مقام مقرر کر
تھا۔چکا یہیں پہلےجہاں اُرنان یعنی یبوسیارَوناہ اپنا اناج
گاہتا تھا رب داؤد پر ظاہر ہوا تھا۔ 2 تعمیر کا یہ کام
سلیمان حکومتکی کے چوتھے سال دوسرےکے ماہ
اور اُس دوسرےکے دن شروع ہوا۔

مکان3 کی لمبائی فٹ90 اور چوڑائی فٹ30 تھی۔
4 منے ایکسا برآمدہ بنایا گیا جو عمارت جتنا چوڑا یعنی
فٹ30 اور فٹ30 اونچا تھا۔ اُس کی اندرونی دیواروں
پر اُس خالصنے سونا چڑھایا۔ بڑے5 ہال کی دیواروں
پر اُس نے اوپر سے لے کر نیچے تک جونیپر کی لـکڑی
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کے تختے لگائے، پھر تختوں پر خالص سونا منڈھوا کر
اُنہیں تصویروںکیزنجـیروںاوردرختوںکےکھجور سے
آراستہ کیا۔ سلیمان6 ربنے کے گھر کو جواہر سے
بھی سجایا۔ جو سونا استعمال ہوا وہ پروائم سے منگوایا
گیا تھا۔ 7 سونا مکان، تمام شہتیروں، دہلیزوں، دیواروں
اور دروازوں پر منڈھا گیا۔ دیواروں پر کروبی فرشتوں کی
تصویریں بھی کندہ کی گئیں۔

مُقّدس ترین کمرا
عمارت8 کا سب سے اندرونی کمرا بنام مُقّدس ترین

کمرا عمارت جیسا چوڑا یعنی 30 فٹ تھا۔ اُس کی
لمبائی بھی فٹ30 تھی۔ کمرےاِس کی تمام دیواروں پر
20,000 کلو گرام سے زائد سونا منڈھا گیا۔ 9 سونے
کی کیلوں کا ًوزن تقریبا 600 گرام تھا۔ بالاخانوں کی
دیواروں پر بھی سونا منڈھا گیا۔

10 پھر سلیمان نے کروبی فرشتوں کے دو مجسمے
بنوائے جنہیں مُقّدس ترین کمرے میں رکھا گیا۔ اُن پر
بھی سونا چڑھایا گیا۔ فرشتوںدونوںجب11-13 ایککو
دوسرے مُقّدسساتھکے کمرےترین میں کھڑا کیا گیا
تو اُن کے چار پَروں کی مل کر لمبائی فٹ30 تھی۔ ہر
ایک کے دو پَر تھے، اور ہر پَر کی لمبائی ساڑھے سات
فٹسات تھی۔ مُقّدساُنہیں کمرےترین میں ایکیوں
دوسرے کے ساتھ کھڑا کیا گیا کہ ہر فرشتے ایککا پَر
دوسرے کے پَر سے لگتا جبکہ دائیں اور بائیں طرف ہر
ایک کا دوسرا پَر دیوار کے ساتھ لگتا تھا۔ وہ اپنے پاؤں
بڑےکھڑےپر ہال طرفکی دیکھتے تھے۔ مُقّدس14
ترین کمرے دروازےکے پر سلیمان باریکنے کتان
سے بُنا ہوا پردہ لـگوایا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی
رنگ کے دھاگے سے سجا ہوا تھا، اور اُس پر کروبی
فرشتوں کی تصویریں تھیں۔

رب کے گھر دروازےکے پر دو ستون
سلیمان15 نے دو ستون ڈھلوا ربکر کے گھر کے

دروازے کے منے سا کھڑے کئے۔ ہر ایک 27 فٹ
لمبا تھا، اور ایکہر پر ایک بالائی حصہ رکھا گیا جس
کی اونچائی ساڑھے 7 فٹ تھی۔ 16 اِن بالائی حصوں
کو زنجـیروں سے سجایا گیا جن سے َسو انار لٹکے ہوئے
ستونوںدونوں17تھے۔ سلیمانکو کےگھرکےربنے
دروازے دائیںکے اور طرفبائیں کیا۔کھڑا ہنے د ہاتھ

ستونکے کا نام اُس نے ‘یکین’ اور بائیں ہاتھ ستونکے
کا نام ‘بوعز’ رکھا۔

4
قربان گاہ اور سمندر حوضنامی

1 سلیمان نے پیتل کی ایک قربان گاہ بھی بنوائی
30لمبائیکیجس اورفٹ30چوڑائیفٹ، فٹ15اونچائی تھی۔

اِس2 اُسبعدکے پیتلنے کا ڈھلوایاحوضگولبڑا
جس کا نام ‘سمندر’ رکھا گیا۔ اُس کی اونچائی ساڑھے
7 فٹ، اُس کا فٹ15منہ چوڑا اور اُس کا ًگھیرا تقریبا
فٹ45 تھا۔ حوض3 کنارےکے نیچےکے بَیلوں کی دو
قطاریں تھیں۔ فی ًفٹ تقریبا 6 بَیل تھے۔ بَیل حوضاور
مل کر ڈھالے گئے تھے۔ حوض4 کو بَیلوں کے 12
مجسموں پر رکھا گیا۔ تین بَیلوں کا رُخ شمال کی طرف،
تین کا کیمغربرُخ تینطرف، کا طرفکیجنوبرُخ
اور تین کا مشرقرُخ تھا۔طرفکی اُن پچھلےکے حصے
طرفکیحوض تھے، حوضاور اُن کندھوںکے پر پڑا
تھا۔ حوض5 کا کنارہ پیالے بلـکہ سوسن کے پھول کی
طرح باہر طرفکی مُڑا ہوا تھا۔ اُس کی ًدیوار تقریبا تین
انچ موٹی تھی، میںحوضاور پانی ًکے 66,000تقریبا لٹر
سما جاتے تھے۔

سلیمان6 نے 10 باسن ڈھلوائے۔ پانچ کو رب کے
گھر کے دائیں ہاتھ اور پانچ کو اُس کے بائیں ہاتھ کھڑا
کیا گیا۔ اِن باسنوں میں گوشت کے وہ ٹکڑے دھوئے
جاتے جنہیں بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر جلانا
تھا۔ لیکن ‘سمندر’ اماموںحوضنامی استعمالکے کے
لئے تھا۔ اُس میں وہ نہاتے تھے۔

سونے کے شمع دان اور میزیں
7 سلیمان نے سونے کے 10 شمع دان مقررہ

تفصیلات کے مطابق بنوا کر رب کے گھر میں رکھ
دیئے، پانچ کو دائیں طرف اور پانچ کو بائیں طرف۔
دس8 میزیں بھی بنا ربکر کے گھر میں رکھی گئیں،
پانچ کو طرفدائیں اور پانچ کو بائیں طرف۔ اِن چیزوں
کے علاوہ سلیمان نے چھڑکاؤ کے سونے کے 100
کٹورے بنوائے۔

صحن
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9 پھر سلیمان نے وہ اندرونی صحن بنوایا جس میں
صرف اماموں کو داخل ہونے کی اجازت تھی۔ اُس
نے اُسبھیصحنبڑا دروازوںبنوایا۔سمیتدروازوںکے
کے کواڑوں پر پیتل چڑھایا گیا۔ 10 ‘سمندر’ حوضنامی
صحنکو مشرقجنوبکے میں رکھا گیا۔

اُس سامان فہرستکی جو حیرام نے تیار کیا
حیرام11 نے باسن، بیلچے اور چھڑکاؤ کٹورےکے

بھی بنائے۔ یوں اُس نے الله کے گھر میں وہ سارا کام
مکمل لئےکےجسکیا سلیمان بادشاہ اُسےنے بُلایا تھا۔
اُس ذیلنے کی چیزیں :بنائیں

12 دو ستون،
ستونوں پر لـگے پیالہ نما بالائی حصے،
بالائی حصوں پر لـگی زنجـیروں کا ڈیزائن،
13 زنجـیروں کے اوپر لـگے انار فی) بالائی حصہ

200 ،(عدد
ہتھ14 یاں، گاڑ
اِن پر کے پانی کے باسن،
بنامحوض15 سمندر،
اِسے اُٹھانے والے بَیل کے 12 مجسمے،
16 بالٹیاں، گوشتبیلچے، کے کانٹے۔
تمام سامان جو حیرام ابی نے سلیمان کے حکم پر

رب کے گھر کے لئے بنایا پیتل سے ڈھال کر پالش
کیا گیا تھا۔ 17 بادشاہ نے اُسے وادٔی یردن میں ُسکات
اور ضرتان درمیانکے ڈھلوایا۔ ایکوہاں فونڈری تھی
جہاں حیرام گارےنے سے سانچے بنا کر ہر چیز ڈھال
لئےکےساماناِس18دی۔ بادشاہسلیمان اِتنانے یادہ ز
پیتل استعمال کیا کہ اُس کا کُل وزن معلوم نہ ہو سکا۔

رب کے گھر کے اندر سونے کا سامان
19 الله کے گھر کے اندر کے لئے سلیمان نے درِج

ذیل سامان :بنوایا
سونے کی قربان گاہ،
سونے کی وہ میزیں جن پر رب کے لئے مخصوص

پڑیروٹیاں رہتی تھیں،
خالص20 سونے کے وہ شمع دان اور چراغ جن کو

قواعد منےکےکمرےترینمُقّدسمطابقکے سا تھا،جلنا
خالص21 سونے کے وہ پھول جن سے شمع دان

آراستہ تھے،

خالص سونے کے چراغ اور بتی کو بجھانے کے
اوزار،

22 چراغ کو کترنے خالصکے سونے کے اوزار،
چھڑکاؤ خالصکے سونے کٹورےکے اور پیالے،
جلتے ہوئے کوئلے کے لئے خالص سونے کے برتن،
مُقّدس کمرےترین بڑےاور ہال کے دروازے۔

5
رب1 کے گھر کی تکمیل پر سلیمان نے وہ سونا

چاندی اور باقی تمام قیمتی چیزیں رب کے گھر کے
میںخزانوں دیںرکھوا اُسجو باپکے داؤد اللهنے کے
لئے مخصوص کی تھیں۔

عہد ربصندوقکا کے گھر میں لایا جاتا ہے
2 پھر سلیمان اسرائیلنے کے تمام بزرگوں اور قبیلوں

اور کنبوں کے تمام سرپرستوں کو اپنے پاس یروشلم میں
بُلایا، ربکیونکہ کے عہد کا تکابصندوق یروشلم
میںحصےاُسکے تھا جو داؤد’ کا ‘شہر یا صیون کہلاتا
سلیمانہے۔ چاہتا تھا کہ قوم نمائندےکے حاضر ہوں
جب صندوق کو وہاں سے رب کے گھر میں پہنچایا
جائے۔ 3 چنانچہ اسرائیل کے تمام مرد سال کے ساتویں
*مہینے میں بادشاہ پاسکے یروشلم میں جمع ہوئے۔ اِسی
مہینے میں یوں جھونپڑ کی عید منائی جاتی تھی۔

جمعسبجب4 ہوئے ربلاویتو صندوقکے کو
اُٹھا کر رب5 کے گھر میں لائے۔ اماموں کے ساتھ مل
کر اُنہوں نے ملاقات کے خیمے کو بھی اُس کے تمام
مُقّدس سامان ربسمیت کے گھر میں پہنچایا۔ وہاں6
صندوق کے منے سا سلیمان بادشاہ اور باقی تمام جمع شدہ
اسرائیلیوں نے اِتنی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل قربان کئے
کہ اُن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی تھی۔

7 اماموں نے رب کے عہد کا صندوق پچھلے یعنی
مُقّدس کمرےترین میں لا کر کروبی فرشتوں کے پَروں
نیچےکے دیا۔رکھ فرشتوں8 کے صندوقپورےپَر پر اُس
کی اُٹھانے یوںکی پھیلےسمیتلـکڑ توبھی9رہے۔ اُٹھانے
کی یہ یاں لـکڑ اِتنی لمبی تھیں کہ اُن کے سرے منے سا
والے یعنی مُقّدس کمرے سے نظر آتے تھے۔ لیکن وہ
باہر سے دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ آج تک وہ وہیں

* 5:3 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر
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پتھرصرفمیںصندوق10ہیں۔موجود تختیاںدووہکی
تھیں جن کو موسٰی حوربنے یعنی کوہِ سینا دامنکے
میں اُس میں رکھ دیا تھا، اُس ربجبوقت نے مصر
سے نکلے ہوئے اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا تھا۔
11 پھر کمرےمُقّدسامام نکلسے کر صحن میں آئے۔
جتنے امام آئے تھے اُن سب نے اپنے آپ پاککو

صاف کیا ہوا تھا، خواہ اُس وقت اُن کے گروہ ربکی
کے گھر میں ڈیوٹی تھی یا نہیں۔ 12 یوں لاو کے تمام
بھیگلوکار حاضر تھے۔ اُن کے راہنما آسف، ہیمان اور
یدوتون اپنے بیٹوں اور رشتے داروں سمیت باریکسب
کتان کے لباس پہنے ہوئے قربان گاہ کے مشرق میں
تھے۔کھڑے وہ جھانجھ، ستار اور سرود بجا رہے تھے،
جبکہ اُن کے ساتھ 120 امام تُرم پھونک رہے تھے۔
13 گانے والے اور تُرم بجانے والے مل کر رب کی
ستائش کر رہے تھے۔ تُرموں، جھانجھوں اور باقی سازوں
ساتھکے اُنہوں نے بلند آواز ربسے کی تمجید گیتمیں
گایا، وہ” بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی “ہے۔
ربتب کا ایکگھر بادل سے بھر گیا۔ ربامام14

کے گھر میں اپنی خدمت انجام نہ دے سکے، کیونکہ
الله کا گھر اُس کے جلال کے بادل سے معمور ہو تھا۔گیا

6
1 یہ دیکھ کر سلیمان نے دعا کی، رب” نے فرمایا

ہے کہ مَیں گھنے بادل کے اندھیرے میں رہوں گا۔
مَیں2 تیرےنے لئے عظیم سکونت گاہ بنائی ایکہے،
مقام تیریجو ابدی سکونت لائقکے “ہے۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی تقریر
3 پھر بادشاہ نے مُڑ کر رب کے گھر کے منے سا

اسرائیلکھڑی جماعتپوریکی طرفکی رُخ کیا۔ اُس
نے اُنہیں دےبرکت کر کہا،

اسرائیلرب”4 کے خدا تعریفکی نےجسہو وہ
وعدہ پورا کیا ہے جو اُس میرےنے باپ داؤد سے کیا
تھا۔ اُسکیونکہ فرمایا،نے مَیںدنجس’5 اپنی قوم کو
نکالسےمصر لایا مَیںتکآجکرلےسےدناُس نہنے
کبھی فرمایا قبیلوںاسرائیلیکہ میرےمیںشہرکسیکے
نام کی تعظیم میں گھر بنایا جائے، کسینہ میریکو قوم

اسرائیل کرنےحکومتپر لئےکے مقرر کیا۔ ابلیکن6
مَیں نے یروشلم کو اپنے نام سکونتکی گاہ اور داؤد کو
اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنایا ‘ہے۔

میرے7 باپ داؤد کی بڑی خواہش تھی کہ رب
اسرائیل کے خدا کے نام کی تعظیم میں گھر بنائے۔
8 لیکن رب اعتراضنے کیا، مَیں’ خوش ہوں کہ تُو
میرے نام کی تعظیم میں گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے،
لیکن9 تُو نہیں بلـکہ تیرا بیٹا ہی اُسے بنائے ‘گا۔

10 اور واقعی، رب نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ مَیں
رب وعدےکے عینکے مطابق باپاپنے داؤد کی جگہ
اسرائیل کا بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ اور اب
مَیں اسرائیلربنے کے خدا نامکے کی تعظیم میں گھر
بھی بنایا ہے۔ 11 اُس میں مَیں نے وہ صندوق رکھ دیا
شریعتمیںجسہے پڑیتختیاںکی ہیں، اُس عہد کی
تختیاں ربجو اسرائیلیوںنے سے باندھا “تھا۔

رب کے گھر مخصوصیتکی پر سلیمان کی دعا
12 پھر سلیمان نے اسرائیل کی پوری جماعت کے

دیکھتے ربدیکھتے قربانکی گاہ کے منے کھڑےسا ہو
کر اپنے ہاتھ آسمان طرفکی اُٹھائے۔ 13 اُس نے اِس
موقع کے لئے پیتل کا ایک چبوترا بنوا کر اُسے بیرونی
صحن کے بیچ میں رکھوا دیا تھا۔ چبوترا ساڑھے فٹ7
لمبا، ساڑھے فٹ7 چوڑا اور ساڑھے فٹ4 اونچا تھا۔
اب سلیمان اُس پر چڑھ کر پوری جماعت کے دیکھتے
جھکدیکھتے گیا۔ اپنے ہاتھوں کو آسمان طرفکی اُٹھا
کر اُس14 نے دعا اے”کی، رب اسرائیل کے خدا، تجھ جیسا کوئی خدا
نہیں آسماننہہے، اور پر۔زمیننہ تُو اپنا عہدوہ قائم رکھتا
ہے جسے تُو نے اپنی قوم کے ساتھ باندھا ہے اور اپنی
مہربانی سباُن پر ظاہر کرتا ہے پورےجو دل تیریسے
راہ پر چلتے ہیں۔ 15 تُو نے اپنے خادم داؤد سے کیا ہوا
وعدہ پورا کیا ہے۔ باتجو تُو نے اپنے منہ میرےسے
باپ سے کی وہ تُو نے اپنے ہاتھ سے آج ہی پوری کی
ہے۔ رباے16 اسرائیل کے خدا، اب اپنی دوسری
بات بھی پوری کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد سے کی
تھی۔ کیونکہ تُو میرےنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اگر’



توارِیخ-۲ 6:17 468 توارِیخ-۲ 6:36

تیری اولاد تیری طرح اپنے چال چلن پر دےدھیان کر
میری شریعت کے مطابق میرے حضور چلتی رہے تو
اسرائیل پر اُس حکومتکی تکہمیشہ قائم رہے ‘گی۔
اسرائیلرباے17 کے ابخدا، براہِ کرم اپنا یہ وعدہ
پورا کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد سے کیا ہے۔

18 لیکن کیا الله واقعی زمین پر انسان کے درمیان
گا؟کرےسکونت نہیں، تُو تو بلندترین آسمان بھیمیں سما
نہیں !سکتا تو پھر یہ مکان مَیںجو نے بنایا طرحکسہے
بنگاہسکونتتیری خدا،میرےرباے19ہے؟سکتا
توبھی اپنے خادم کی دعا اور التجا سن جب تیرےمَیں
حضور پکارتے ہوئے التماس کرتا ہوں 20 کہ براہِ کرم
دن رات اِس عمارت کی نگرانی !کر کیونکہ یہ وہ جگہ
میںبارےکےجسہے تُو فرمایا،خودنے یہاں’ ناممیرا
کرےسکونت ‘گا۔ چنانچہ اپنے خادم سنگزارشکی
جو مَیں اِس مقام کی طرف رُخ کئے ہوئے کرتا ہوں۔
جب21 ہم اِس مقام کی طرف رُخ کر کے دعا کریں
تو اپنے خادم اور اپنی قوم کی التجائیں آسمانسن۔ پر اپنے
سنےجباورسن۔ہماریسےتخت گا گناہوںہمارےتو
معافکو !کر

22 اگر کسی پر الزام لگایا جائے اور اُسے یہاں تیری
قربان گاہ کے منے سا لایا جائے حلفتاکہ اُٹھا کر وعدہ
کرے کہ مَیں ہوںبےقصور 23 تو براہِ کرم آسمان پر سے
سن کر اپنے خادموں کا انصاف کر۔ قصوروار کو سزا
دے کر اُس کے اپنے سر پر وہ کچھ دےآنے جو اُس
سے سرزد ہوا ہے، اور بےقصور کو بےالزام دےقرار
اور اُس بازیراستکی کا بدلہ دے۔

24 ہو سکتا تیریوقتکسیہے قوم اسرائیل تیرا گناہ
منےکےدشمنمیںنتیجےاورکرے کھائے۔شکستسا
اگر اسرائیلی تیرےآخرکار پاس لوٹ آئیں اور تیرے نام
کی تمجید کر یہاںکے اِس گھر تیرےمیں حضور دعا اور
التماس یں کر 25 تو آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اپنی
اسرائیلقوم معافگناہکا اُنہیںکےکر ملـکاُسدوبارہ
میں واپس لانا جو تُو نے اُنہیں اور اُن باپکے دادا کو
دے دیا تھا۔

26 ہو سکتا ہے اسرائیلی تیرا اِتنا سنگین گناہ کریں کہ
پڑےکال بڑیاور بارشتکدیر نہ برسے۔ اگر وہ آخرکار

اِس گھر طرفکی رُخ کر تیرےکے نام کی تمجید یں کر
اور تیری سزا باعثکے اپنا گناہ چھوڑ لوٹکر آئیں 27 تو
آسمان پر سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ اپنے خادموں اور اپنی
قوم اسرائیل معافکو کر، کیونکہ تُو اُنہیںہی اچھی راہ
کی تعلیم دیتا ہے۔ تب اُس ملـک پر دوبارہ بارش برسا
دے جو تُو نے اپنی قوم میراثکو دےمیں دیا ہے۔

28 ہو سکتا ہے اسرائیل میں کال پڑ جائے، اناج کی
کسیفصل بیماری، پھپھوندی، ٹڈیوں یا کیڑوں سے متاثر
ہو جائے، یا شہرکسیدشمن کا محاصرہ بھیجوکرے۔
مصیبت یا بیماری ہو، 29 اگر کوئی اسرائیلی یا تیری پوری
قوم اُس کا سبب جان کر اپنے ہاتھوں کو اِس گھر کی
طرف بڑھائے اور تجھ التماسسے کرے 30 تو آسمان پر
تختاپنے سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ معافاُنہیں کر کے
ایکہر کو اُس کی تمام حرکتوں کا بدلہ دے، کیونکہ
صرف تُو ہی ہر انسان کے دل کو جانتا ہے۔ 31 پھر
جتنی دیر وہ ملـکاُس میں زندگی گزاریں گے جو تُو نے
باپہمارے دادا کو دیا تھا اُتنی دیر وہ مانخوفتیرا کر
تیری راہوں پر چلتے رہیں گے۔

تیرےبھیپردیسیآئندہ32 قدرتبڑیتیرینام،عظیم
اور تیرے زبردست کاموں کے سبب سے آئیں گے اور
اِس گھر کی طرف رُخ کر کے دعا کریں گے۔ اگرچہ
تیریوہ قوم اسرائیل نہیںکے ہوں گے توبھی33 آسمان پر
سے اُن کی یاد فر سن لینا۔ جو بھی درخواست پیشوہ
کریں پوریوہ کرنا تاکہ دنیا کی تمام اقوام تیرا نام جان کر
تیری قوم اسرائیل کی طرح ہی خوفتیرا مانیں اور جان
لیں کہ جو عمارت مَیں نے تعمیر کی ہے اُس پر تیرے
ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔

34 ہو سکتا ہے تیری قوم کے مرد تیری ہدایت کے
مطابق لڑنےسےدشمناپنے لئےکے نکلیں۔ اگر تیرےوہ
چنے ہوئے شہر اور عمارتاُس طرفکی رُخ کر کے دعا
کریں جو مَیں تیرےنے نام کے لئے تعمیر کی ہے 35 تو
آسمان پر سے اُن کی دعا التماساور سن کر اُن میںحقکے
انصاف قائم رکھنا۔

36 ہو سکتا ہے وہ تیرا گناہ کریں، ایسی حرکتیں تو ہم
سرزدسےسب ہوتی رہتی ہیں، اور نتیجے میں ناراضتُو
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ہو کر اُنہیں دشمن کے حوالے کر دے جو اُنہیں قید
کر کے کسی دُوردراز یا قریبی ملـک میں لے جائے۔
شاید37 وہ میںجلاوطنی توبہ کر طرفتیریدوبارہکے
رجوع کریں اور تجھ التماسسے کریں، ہم’ نے گناہ کیا
ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے بےدین حرکتیں
کی ‘ہیں۔

38 اگر وہ ایسا کر کے اپنی قید ملـککے میں اپنے
پورے دل و جان سے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں
اور تیری طرف سے باپ دادا کو دیئے گئے ملـک،
تیرے چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت طرفکی رُخ کر
کے دعا کریں جو مَیں تیرےنے نام کے لئے تعمیر کی
آسمانتو39ہے پر اُنسےتختاپنے کی دعا سنالتماساور
لینا۔ اُن کے حق انصافمیں قائم کرنا، اور اپنی قوم کے
گناہوں کو معاف کر دینا۔ میرےاے40 خدا، تیری
آنکھیں تیرےاور کان اُن دعاؤں لئےکے رہیںکھلے جو
اِس جگہ پر کی جاتی ہیں۔

رباے41 خدا، اُٹھ کر اپنی آرام گاہ پاسکے آ، تُو
اور عہد صندوقکا قدرتتیریجو کا اظہار اےہے۔
رب خدا، تیرے امام نجات سے ملبّس ہو جائیں، اور
تیرے ایمان دار تیری بھلائی کی خوشی منائیں۔ اے42
رب خدا، اپنے مسح کئے ہوئے خادم کو رد نہ کر بلـکہ
اُس شفقت کو یاد کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد پر کی
“ہے۔

7
رب کے گھر مخصوصیتکی پر جشن

سلیمان1 کی اِس دعا کے اختتام آگپر نے آسمان پر
نازلسے ہو کر بھسم ہونے والی اور ذبح قربانیوںکی کو
بھسم کر دیا۔ ساتھ ربساتھ کا اُسگھر جلالکے سے
یوں معمور ہوا 2 کہ امام اُس میں داخل نہ ہو سکے۔
جب3 اسرائیلیوں نے دیکھا کہ آسمان پر آگسے نازل
ہوئی ہے اور ربگھر جلالکے سے معمور ہو گیا ہے
تو وہ منہ کے بل جھک کر رب کی حمد و ثنا کر کے
گیت گانے لـگے، وہ” بھلا ہے، اور اُس کی ابدیشفقت “ہے۔

4-5 پھر بادشاہ اور تمام قوم نے رب کے حضور
قربانیاں پیش کر کے الله کے گھر کو مخصوص کیا۔
اِس سلسلے میں سلیمان نے 22,000 گائےبَیلوں اور

1,20,000 یوں بھیڑبکر کو قربان کیا۔ 6 امام اور لاوی
اپنی اپنی ذمہ یوں دار لاویتھے۔کھڑےمطابقکے اُن
سازوں کو بجا رہے تھے جو داؤد نے رب کی ستائش
کرنے کے لئے بنوائے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ حمد کا وہ
گیت گا رہے تھے جو اُنہوں نے داؤد سے سیکھا یوں“ہے۔ابدیشفقتکیاُس”تھا، لاو اماممقابلکے تُرم
بجا تھےرہے باقیجبکہ تھے۔کھڑےلوگتمام سلیمان7
نے صحن کا درمیانی حصہ قربانیاں چڑھانے کے لئے
مخصوص کیا۔ وجہ یہ تھی کہ پیتل کی قربان گاہ اِتنی
پیشقربانیاں کرنے کے لئے چھوٹی تھی، کیونکہ بھسم
ہونے والی قربانیوں اور غلہ کی نذروں کی تعداد بہت
یادہ ز تھی۔ اِس کے علاوہ سلامتی کی قربانیوںبےشمار
کی چربی کو بھی جلانا تھا۔

8-9 عید 14 دنوں تک منائی گئی۔ پہلے ہفتے میں
سلیمان اور تمام اسرائیل نے قربان گاہ کی مخصوصیت
منائی اور دوسرے ہفتے میں یوں جھونپڑ کی عید۔ اِس
عید میں بہت یادہ ز لوگ شریک ہوئے۔ وہ دُوردراز
علاقوں سے یروشلم آئے تھے، شمال میں حماتلبو لےسے
جنوبکر میں اُس تکوادی جو مصر کی سرحد تھی۔
آخری دن پوری جماعت نے اختتامی جشن منایا۔ 10 یہ
ساتویں ماہ وقوعدنویں23کے پذیر اِسہوا۔ بعدکے
سلیمان نے اسرائیلیوں کو رُخصت کیا۔ سب شادمان
اور دل خوشسے تھے کہ رب نے داؤد، سلیمان اور
اپنی قوم اسرائیل پر اِتنی مہربانی کی ہے۔

سلیمانرب سے ہم کلام ہوتا ہے
11 چنانچہ سلیمان ربنے کے گھر اور شاہی محل

کو تکتکمیل پہنچایا۔ جو کچھ بھی اُس نے ٹھان لیا تھا
وہ پورا ہوا۔ اُسربراتایک12 پر ظاہر ہوا اور مَیں”کہا، نے تیری دعا کو سن کر طے کر لیا ہے کہ
یہ گھر وہی جگہ ہو جہاں تم مجھے قربانیاں پیش کر
سکو۔ جب13 کبھی مَیں بارش کا سلسلہ روکوں، یا
فصلیں خراب کرنے کے لئے ٹڈیاں بھیجوں یا اپنی قوم
میں وبا پھیلنے دوں 14 تو اگر میری قوم میرےجو نام سے
کہلاتی ہے اپنے آپ کو پست کرے اور دعا کر کے
میرے چہرے کی طالب ہو اور اپنی شریر راہوں سے
باز آئے تو پھر مَیں آسمان پر سے اُس کی سن کر اُس کے
گناہوں معافکو کر دوں گا ملـکاور کو بحال کروں
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گا۔ اب15 بھیجبسے یہاں دعا مانگی جائے تو میری
آنکھیں کھلی رہیں گی میرےاور کان اُس پر دھیان دیں
گے۔ 16 کیونکہ مَیں نے اِس گھر چنکو مخصوصکر
مُقّدسو کر رکھا ہے تاکہ میرا نام تکہمیشہ یہاں قائم
میریرہے۔ آنکھیں اور دل ہمیشہ اِس میں حاضر رہیں
گے۔ 17 جہاں تک تیرا تعلق ہے، اپنے باپ داؤد کی
میرےطرح حضور چلتا رہ۔ کیونکہ اگر تُو میرے تمام
احکام اور ہدایات کی پیروی کرتا رہے 18 تو مَیں تیری
اسرائیل حکومتپر قائم گا۔رکھوں پھر میرا وہ وعدہ قائم
رہے گا جو مَیں باپتیرےنے داؤد سے عہد باندھ کر
کیا تھا اسرائیلکہ پر تیری اولاد حکومتکی تکہمیشہ
قائم رہے گی۔

لیکن19 !خبردار اگر تُو مجھ سے دُور ہو میرےکر
دیئے گئے احکام اور ہدایات کرےترککو بلـکہ دیگر
معبودوں کی طرف رجوع کر کے اُن کی خدمت اور
پرستش کرے 20 تو مَیں اسرائیل کو جڑ سے اُکھاڑ کر
ملـکاُس نکالسے دوں گا مَیںجو نے اُن دےکو دیا
ہے۔ صرفنہ یہ بلـکہ مَیں اِس گھر بھیکو رد کر دوں
گا مَیںجو نے اپنے نام کے لئے مخصوص مُقّدسو کر لیا
ہے۔ وقتاُس مَیں اسرائیل کو تمام اقوام میں مذاق اور
لعن طعن کا نشانہ بنا دوں گا۔ 21 اِس شاندار گھر کی
بُری حالت دیکھ کر یہاں سے گزرنے والے تمام لوگوں
کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے، اور وہ پوچھیں ملـکاِسنےرب’گے، اور اِس گھر سے کیوںسلوکایسا
‘کیا؟ دیںجوابلوگتب22 گے، اِس’ لئے کہ ربگو
اُن باپکے دادا کا اُنہیںخدا مصر نکالسے یہاںکر لایا
توبھی لوگیہ ترکاُسے کر کے دیگر معبودوں چمٹسے
گئے ہیں۔ چونکہ وہ اُن کی پرستش اور خدمت کرنے
بازسے نہ آئے اِس لئے اُس اُنہیںنے مصیبتساریاِس
میں ڈال دیا “۔‘ہے

8
سلیمان مہماتمختلفکی

رب1 کے گھر اور شاہی محل کو تعمیر کرنے میں
20 لـگسال گئے تھے۔ 2 اِس کے بعد سلیمان نے وہ
آبادیاں نئے سرے سے تعمیر کیں جو حیرام نے اُسے
دیدے تھیں۔ اِن میں اُس اسرائیلیوںنے کو بسا دیا۔

ایک3 فوجی مہم کے دوران اُس نے حمات ضوباہ
پر حملہ کر کے اُس پر قبضہ کر لیا۔ 4 اِس کے علاوہ
اُس حماتنے کے علاقے میں گودام کے شہر بنائے۔
یگستان ر کے شہر تدمور میں اُس نے بہت سا تعمیری
کام کرایا اِسیاور5-6 طرح بالائی اور بیتنشیبی َحورون
بعلاتاور میں بھی۔ اِن شہروں کے لئے اُس نے فصیل
کنڈےاور دروازےوالے بنوائے۔ سلیمان نے اپنے
لئےکےگوداموں اور رتھوںاپنے رکھنےکوگھوڑوںاور
کے لئے بھی شہر بنوائے۔
جو بھیکچھ وہ یروشلم، لبنان یا سلطنتاپنی کسیکی

اَور جگہ بنوانا چاہتا تھا اُسوہ بنوایا۔نے آدمیوںجن7-8
کی سلیمان نے بیگار پر بھرتی کی وہ اسرائیلی نہیں تھے
بلـکہ ِحتّی، اموری، فرِزّی، ِحوّی اور یبوسی یعنی کنعان
پہلےکے باشندوں کی وہ اولاد تھے جو باقی رہ گئے تھے۔
ملـک پر قبضہ وقتکرتے اسرائیلی اِن قوموں پورےکو
طور پر مٹا نہ سکے، اور تکآج اِن کی اولاد اسرائیلکو
کے لئے بےگار میں کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن9 سلیمان
اسرائیلیوںنے ایسےکو کام کرنے پر مجبور نہ کیا بلـکہ وہ
اُس کے فوجی اور رتھوں کے فوجیوں کے افسر بن گئے،
اور اُنہیں رتھوں اور گھوڑوں پر مقرر کیا گیا۔ سلیمان10
کے تعمیری کام پر بھی 250 اسرائیلی مقرر تھے جو
ضلعوں پر مقرر افسروں کے تابع تھے۔ یہ لوگ تعمیری
کام کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔

فرعون11 کی بیٹی یروشلم کے پرانے حصے بنام داؤد’
کا ‘شہر سے اُس محل میں منتقل ہوئی جو سلیمان نے
اُس کے لئے تعمیر کیا تھا، کیونکہ سلیمان نے لازم”کہا، ہے میریکہ اہلیہ اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے
محل میں نہ رہے۔ ربچونکہ صندوقکا یہاں سے گزرا
اِسہے، لئے یہ مُقّدسجگہ “ہے۔

رب کے گھر خدمتمیں ترتیبکی
12 اُس وقت سے سلیمان رب کو رب کے گھر

بڑےکے ہال کے منے سا کی قربان گاہ پر بھسم ہونے
والی قربانیاں پیش کرتا تھا۔ 13 جو کچھ بھی موسٰی نے
روزانہ کی قربانیوں کے متعلق فرمایا تھا اُس کے بادشاہمطابق قربانیاں چڑھاتا تھا۔ اِن میں وہ قربانیاں بھی شامل
تھیں جو سبت کے دن، نئے چاند کی عید پر اور سال
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کی تین بڑی عیدوں پر یعنی فسح کی عید، ہفتوں کی
عید اور یوں جھونپڑ کی عید پر پیش کی جاتی تھیں۔
14 سلیمان نے اماموں کے مختلف گروہوں کو وہ ذمہ
یاں سونپیںدار اُسجو باپکے داؤد مقررنے تھیں۔کی
یوں لاو کی ذمہ یاں دار بھی مقرر کی گئیں۔ اُن ایککی
ذمہ داری رب کی حمد و ثنا کرنے میں پرستاروں کی
راہنمائی کرنی تھی۔ نیز، اُنہیں روزانہ یاتکی ضرور کے
مطابق اماموں کی مدد کرنی تھی۔ رب کے گھر کے
دروازوں کی پہرا داری بھی یوں لاو کی ایک خدمت
تھی۔ ہر دروازے پر ایک الـگ گروہ کی ڈیوٹی لگائی
گئی۔ یہ بھی مردِ خدا داؤد ہدایاتکی مطابقکے ہوا۔
بھیجو15 داؤدحکم یوںاماموں،نے لاو خزانوںاور کے
متعلق دیا تھا وہ اُنہوں نے پورا کیا۔

16 یوں سلیمان کے تمام منصوبے رب کے گھر کی
بنیاد رکھنے سے لے کر اُس کی تکمیل تک پورے
ہوئے۔

بعد17 عصیونسلیمانمیں جابر ایلاتاور گیا۔ یہ شہر
ادوم ساحلکے پر واقع تھے۔ وہاں18 حیرام بادشاہ نے
اپنے جہاز اور تجربہ کار ملاح بھیجے تاکہ وہ سلیمان
آدمیوںکے ملساتھکے جہازوںکر اُنہوںچلائیں۔کو
نے اوفیر تک سفر کیا اور وہاں سے سلیمان کے لئے
ً تقریبا 15,000 کلو گرام سونا لے کر آئے۔

9
سبا کی ملـکہ سلیمان سے ملتی ہے

1 سلیمان کی شہرت سبا کی ملـکہ تک پہنچ گئی۔
جب اُس نے اُس بارےکے میں سنا تو وہ سلیمان سے
ملنے کے لئے روانہ ہوئی تاکہ اُسے پیشپہیلیاںمشکل کر
اُسکے مندیدانشکی قافلےبڑےنہایتوہلے۔جانچ
کے ساتھ یروشلم پہنچی جس کے اونٹ بلسان، کثرت
کے سونے اور قیمتی جواہر لدےسے ہوئے تھے۔
ملـکہ کی سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اُس نے اُس

سے وہ تمام مشکل سوالات پوچھے جو اُس کے ذہن
میں تھے۔ 2 سلیمان اُس کے ہر سوال کا دےجواب
سکا۔ کوئی بھی بات اِتنی پیچیدہ نہیں تھی کہ وہ اُس کا
مطلب ملـکہ کو بتا نہ سکتا۔ 3 سبا کی ملـکہ سلیمان کی
حکمت اور اُس کے محلنئے بہتسے متاثر ہوئی۔ اُس4

بادشاہنے میزوںکی پر مختلفکے دیکھےکھانے اور یہ
کہ اُس کے ترتیبکسافسر سے اُس پر بٹھائے جاتے
تھے۔ اُس نے بیروں کی خدمت، اُن کی شاندار وردیوں
اور ساقیوں کی شاندار وردیوں پر بھی غور جبکیا۔ اُس
نے اِن باتوں کے علاوہ بھسم ہونے والی وہ قربانیاں بھی
دیکھیں جو ربسلیمان کے گھر میں چڑھاتا تھا تو ملـکہ
ہکا بکا رہ گئی۔

5 وہ بول اُٹھی، واقعی،” جو کچھ مَیں نے ملـکاپنے
میں آپ کے شاہکاروں اور حکمت بارےکے میں سنا
تھا وہ درست ہے۔ تکجب6 مَیں نے خود آ کر یہ
سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا مجھے یقین نہیں آتا
تھا۔ لیکن حقیقت میں مجھے آپ کی زبردست حکمت
بارےکے میں آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ اُن رپورٹوں
سے کہیں یادہ ز ہے جو مجھ تک پہنچی تھیں۔ آپ7
لوگکے مبارککتنے !ہیں آپ کے افسر مبارککتنے
ہیں آپمسلسلجو منےکے ہتےکھڑےسا ر کیآپاور
بھریدانش باتیں سنتے !ہیں آپرب8 کے خدا کی تمجید
آپنےجسہو پسندکو کر کے تختاپنے پر بٹھایا تاکہ
رب اپنے خدا کی خاطر حکومت کریں۔ آپ کا خدا
اسرائیل سے محبت رکھتا ہے، اور وہ اُسے ابد تک قائم
رکھنا چاہتا اِسیہے، لئے اُس آپنے کو اُن کا بادشاہ
بنا دیا ہے انصافتاکہ بازیراستاور قائم “رکھیں۔

9 پھر ملـکہ نے سلیمان ًکو تقریبا 4,000 کلو گرام
سونا، بہت یادہ ز بلسان اور جواہر دے دیئے۔ پہلے
بھیکبھی اُتنا اسرائیلبلسان نہیںمیں لایا گیا تھا اُسجتنا
وقت سبا کی ملـکہ لائی۔

10 حیرام اور سلیمان کے آدمی اوفیر سے نہ صرف
سونا لائے بلـکہ اُنہوں نے قیمتی لـکڑی اور جواہر بھی
اسرائیل تک پہنچائے۔ 11 جتنی قیمتی لـکڑی اُن دنوں
میں یہوداہ میں درآمد ہوئی اُتنی پہلے کبھی وہاں لائی
نہیں گئی تھی۔ اِس لـکڑی سے بادشاہ ربنے کے گھر
اور محلاپنے لئےکے بنوائیں۔سیڑھیاں موسیقاروںیہ کے
سرود اور ستار بنانے کے لئے بھی استعمال ہوئی۔

بادشاہسلیمان12 ملـکہکیسباسےطرفاپنینے کو
بہت سے تحفے دیئے۔ یہ اُن چیزوں سے یادہ ز تھے جو
ملـکہ اپنے ملـک سے اُس پاسکے لائی تھی۔ جو بھی
ملـکہ چاہتی تھی یا اُس نے مانگا وہ اُسے دیا گیا۔ پھر وہ
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اپنے نوکر چاکروں اور افسروں کے ہمراہ واپسوطناپنے
چلی گئی۔

سلیمان دولتکی شہرتاور
13 جو سونا سلیمان کو سالانہ ملتا تھا اُس کا وزن

ً تقریبا 23,000 کلو گرام تھا۔ 14 اِس میں وہ ٹیکس
شامل نہیں تھے جو اُسے سوداگروں، تاجروں، عرب
بادشاہوں اور ضلعوں کے افسروں سے ملتے تھے۔ یہ اُسے
سونا اور چاندی دیتے تھے۔

سلیمان15-16 بادشاہ بڑی200نے 300اور چھوٹی
ڈھالیں بنوائیں۔ اُن پر سونا منڈھا گیا۔ ہر بڑی ڈھال کے
لئے ً تقریبا 7 کلو گرام سونا استعمال ہوا اور ہر چھوٹی
ڈھال کے لئے ساڑھے 3 کلو گرام۔ سلیمان نے لبنان’اُنہیں کا ‘جنگل نامی محل محفوظمیں رکھا۔

17 اِن کے علاوہ بادشاہ نے ہاتھی دانت سے آراستہ
ایک بڑا تخت بنوایا جس پر خالص سونا چڑھایا گیا۔
18-19 اُس کے ہر بازو کے ساتھ ببر شیر کا مجسمہ تھا۔
تخت کچھ اونچا تھا، اور بادشاہ چھ پائے والی سیڑھی پر
چڑھ کر اُس پر بیٹھتا تھا۔ دائیں اور بائیں طرف ہر پائے
پر ببر شیر کا مجسمہ تھا۔ پاؤں کے لئے سونے کی چوکی
بنائی گئی تھی۔ اِس قسم کسیتختکا اَور سلطنت میں
نہیں پایا جاتا تھا۔

20 سلیمان کے تمام پیالے سونے کے تھے، لبنان’بلـکہ کا ‘جنگل نامی محل میں تمام برتن خالص سونے
کے تھے۔ کوئی بھی چیز چاندی کی نہیں تھی، کیونکہ
سلیمان کے زمانے چاندیمیں کی کوئی قدر نہیں تھی۔
بادشاہ21 کے بحریاپنے تھےجہاز جو حیرام بندوںکے
کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر جاتے تھے۔ ہر تین
بعدکےسال وہ ہاتھیچاندی،سونے بندروںدانت، اور
موروں لدےسے واپسہوئے آتے تھے۔

22 سلیمان کی دولت اور حکمت دنیا کے تمام
بادشاہوں سے کہیں یادہ ز تھی۔ 23 دنیا کے تمام بادشاہ
اُس سے ملنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ وہ حکمت
سن لیں جو الله نے اُس کے دل میں ڈال دی تھی۔
سالبہسال24 سلیمانبھیجو میںدربارکے آتا کوئیوہ
نہ کوئی تحفہ لاتا۔ یوں اُسے سونے چاندی کے برتن،
قیمتی لباس، ہتھیار، اورگھوڑےبلسان، خچر رہے۔ملتے

گھوڑوں25 اور رتھوں کو رکھنے کے لئے سلیمان کے
4,000 تھان تھے۔ اُس کے گھوڑے12,000 تھے۔
کچھ اُس نے رتھوں کے لئے مخصوص کئے گئے شہروں
میں اور کچھ یروشلم میں پاساپنے رکھے۔ سلیمان26 اُن
تمام بادشاہوں کا حکمران تھا جو یائے فراتدر سے لے
کر فلستیوں ملـککے کی مصری تکسرحد حکومت
کرتے تھے۔ 27 بادشاہ کی سرگرمیوں باعثکے چاندی
عامجیسیپتھر ہو اورگئی دیودار کی مغربلـکڑیقیمتی
کے نشیبی پہاڑی علاقے کی انجـیرتوت کی سستی لـکڑی
جیسی عام ہو گئی۔ 28 بادشاہ گھوڑےکے مصر اور
دیگر کئی ملـکوں سے درآمد ہوتے تھے۔

سلیمان موتکی
سلیمان29 کی زندگی بارےکے میں مزید باتیں شروع

سے لے کر تکآخر ناتن’ نبی کی ‘تاریخ، َسیلا کے ہنے ر
والے نبی اخیاہ کتابکی اخیاہ’ کی ‘نبوّت اور ُبعام یر بن
نباط سے متعلق کتاب عِّدو’ غیب بین کی یائیں ‘رو درجمیں ہیں۔

30 سلیمان 40 سال کے دوران پورے اسرائیل پر
حکومت کرتا رہا۔ اُس کا دار الحکومت یروشلم تھا۔
مروہجب31 کر باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُسے یروشلم
اُسکے دفنمیںحصے کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا
ہے۔ پھر اُس کا بیٹا تخترحبعام نشین ہوا۔

10
شمالی الـگقبیلے ہو جاتے ہیں

1 رحبعام ِسکم گیا، کیونکہ وہاں تمام اسرائیلی اُسے
بادشاہ مقرر کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ 2 ُبعام یر
بن نباط یہ خبر سنتے ہی مصر جہاںسے اُس سلیماننے
بادشاہ سے بھاگ کر پناہ لی تھی اسرائیل واپس آیا۔
3 اسرائیلیوں نے اُسے بُلایا تاکہ اُس کے ساتھ ِسکم
پہنچاجبجائیں۔ ُبعامجماعتپوریکیاسرائیلتو یر کے
ملساتھ کر رحبعام سے ملنے اُنہوںگئی۔ نے بادشاہ سے
کہا، جو”4 آپجوا باپکے ہمنے پر ڈال دیا تھا اُسے
اُٹھانا مشکل تھا، اور وقتجو اور پیسے ہمیں بادشاہ کی
خدمت میں صَرف کرنے تھے وہ ناقابِل برداشت تھے۔
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اب دونوں کو کم کر دیں۔ پھر ہم خوشی سے آپ کی
خدمت کریں “گے۔

5 رحبعام نے جواب دیا، مجھے” تین دن کی مہلت
دیں، پھر دوبارہ میرے پاس “آئیں۔ لوگچنانچہ چلے
گئے۔ 6 پھر رحبعام بادشاہ نے اُن بزرگوں سے مشورہ کیا
جو سلیمان کے جیتے جی بادشاہ خدمتکی کرتے رہے
تھے۔ اُس نے پوچھا، آپ” کا کیا خیال ہے؟ مَیں اِن
لوگوں کو کیا جواب “دوں؟ بزرگوں7 جوابنے ہمارا”دیا، مشورہ وقتاِسکہہے اُن مہربانیسے پیشسے
آ کر اُن سے سلوکاچھا کریں اور نرم جواب دیں۔ اگر
آپ ایسا کریں تو وہ آپہمیشہ وفادارکے خادم رہیںبنے
“گے۔

لیکن8 رحبعام بزرگوںنے کا مشورہ رد کر اُسکے
میںخدمتکی حاضر اُن جوانوں سے مشورہ کیا جو اُس
کے ساتھ پروان چڑھے تھے۔ 9 اُس نے پوچھا، مَیں”
اِس قوم کو کیا جواب دوں؟ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ
مَیں وہ جوا ہلکا کر دوں میرےجو باپ نے اُن پر ڈال
“دیا۔ 10 اُسجوانجو پروانساتھکے تھےچڑھے اُنہوں
نے کہا، اچھا،” یہ لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ
کے باپ کا جوا ہلکا کیا جائے؟ اُنہیں بتا دینا، میری’
چھوٹی اُنگلی میرے باپ کی کمر سے یادہ ز موٹی !ہے
بےشک11 جو جوا اُس نے آپ پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا
مشکل تھا، لیکن میرا جوا اَور بھی بھاری ہو گا۔ جہاں
میرے باپ نے آپ کوڑےکو لگائے وہاں مَیں آپ
کی بچھوؤں تادیبسے کروں “!‘گا

12 تین دن کے بعد جب ُبعام یر تمام اسرائیلیوں کے
رحبعامساتھ فیصلہکا سننے لئےکے واپس آیا تو13 بادشاہ
جوابسختاُنہیںنے دیا۔ بزرگوں کا مشورہ رد کر کے
14 اُس نے اُنہیں جوانوں جوابکا دیا، بےشک” جو
باپمیرےجوا آپنے پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا،
لیکن میرا جوا اَور بھی بھاری ہو گا۔ باپمیرےجہاں
نے آپ کوڑےکو لگائے وہاں مَیں آپ کی بچھوؤں
تادیبسے کروں “!گا پوریمرضیکیربیوں15 ہوئی
کہ رحبعام لوگوں کی بات نہیں مانے گا۔ کیونکہ اب
ہوئیپوریگوئیپیشوہکیرب َسیلاجو نبیکے اخیاہ
نے ُبعام یر بن نباط کو بتائی تھی۔

اسرائیلیوںجب16 نے دیکھا کہ بادشاہ باتہماری

سننے کے لئے تیار نہیں توہے اُنہوں اُسنے نہ”کہا،سے
ہمیں داؤد میراثسے میں کچھ ملے گا، نہ یسّی کے بیٹے
کچھسے ملنے کی اُمید اےہے۔ سباسرائیل، اپنے اپنے
واپسگھر !چلیں اے ابداؤد، اپنا گھر خود سنبھال
“!لو یہ کہہ کر چلےسبوہ گئے۔

یہوداہصرف17 قبیلےکے میںشہروںکے ہنے ر والے
اسرائیلی رحبعام تحتکے رہے۔ 18 پھر رحبعام بادشاہ
نے یوں بےگار پر مقرر افسر ادونیرام کو شمالی قبیلوں
پاسکے بھیج دیا، لیکن اُسے دیکھ کر لوگوں نے اُسے
رتھاپنےسےجلدیرحبعامتبکیا۔سنگسار پر سوار ہوا
بھاگاور کر یروشلم پہنچ گیا۔

19 یوں اسرائیل کے شمالی قبیلے داؤد کے شاہی
گھرانے الـگسے ہو گئے اور تکآج اُس حکومتکی
نہیں مانتے۔

11
رحبعام اسرائیلکو سے لڑنے اجازتکی نہیں ملتی

جب1 رحبعام یروشلم پہنچا تو اُس نے یہوداہ اور
بن یمین کے قبیلوں کے چیدہ چیدہ فوجیوں کو اسرائیل
جنگسے کرنے کے لئے بُلایا۔ 1,80,000 مرد جمع
ہوئے تاکہ رحبعام کے لئے اسرائیل پر دوبارہ قابو پائیں۔
لیکن2 عین وقتاُس مردِ خدا سمعیاہ ربکو طرفکی
سے پیغام ملا، 3 یہوداہ” کے بادشاہ رحبعام بن سلیمان
اور یہوداہ اور بن یمین کے تمام افراد کو اطلاع دے،
4 رب’ فرماتا ہے کہ اپنے بھائیوں متجنگسے کرنا۔
ہر ایک اپنے اپنے گھر واپس چلا جائے، کیونکہ جو
کچھ ہوا ہے میرےوہ حکم پر ہوا “۔‘ہے
تب سنکیربوہ کر ُبعام یر سے لڑنے سے باز آئے۔
رحبعام کی قلعہ بندی

5 رحبعام کا دار الحکومت یروشلم رہا۔ یہوداہ میں
اُس نے ذیل کے شہروں کی قلعہ بندی :کی بیت6
لحم، عیطام، تقوع، بیت7 صور، سوکہ، عدُلام، جات،8
مریسہ، زیف، 9 ادورائیم، لـکیس، عزیقہ، 10 صُرعہ،
ایالون اور حبرون۔ یہوداہ اور بن یمین کے اِن قلعہ بند
شہروں کو مضبوط11 کر رحبعامکے ہرنے شہر پر افسر
مقرر کئے۔ اُن میں اُس نے زیتونخوراک، تیلکے اور
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َمے کا ذخیرہ کر لیا 12 اور ساتھ ساتھ اُن میں ڈھالیں اور
نیزے بھی رکھے۔ اُسطرحاِس مضبوطبہتاُنہیںنے
بنا کر یہوداہ اور بن یمین پر محفوظحکومتاپنی کر لی۔

امام اور لاوی یہوداہ میں منتقل ہو جاتے ہیں
13 گو امام اور لاوی تمام اسرائیل میں بکھرے

ہتے ر تھے توبھی اُنہوں نے رحبعام کا ساتھ دیا۔ 14 اپنی
چراگاہوں ملـکیتاور کو چھوڑ کر وہ یہوداہ اور یروشلم
میں آباد ہوئے، کیونکہ ُبعام یر اور اُس کے بیٹوں نے
اُنہیں امام کی حیثیت سے رب کی خدمت کرنے سے
روک دیا تھا۔ 15 اُن کی جگہ اُس نے اپنے ذاتی امام
مقرر کئے اونچیجو جگہوں پر مندروںکے کو لتے سنبھا
ہوئے بکرے کے دیوتاؤں اور بچھڑے کے بُتوں کی
خدمت کرتے تھے۔ یوں16 لاو کی طرح تمام قبیلوں کے
بہت سے لوگایسے یہوداہ میں منتقل ہوئے پورےجو
دل ربسے اسرائیل کے خدا طالبکے رہے تھے۔ وہ
یروشلم آئے ربتاکہ باپاپنے دادا کے خدا قربانیاںکو
پیش کر سکیں۔ 17 یہوداہ سلطنتکی نے ایسے لوگوں
تقویتسے پائی۔ وہ رحبعام بن سلیمان کے لئے تین سال
مضبوطیتک سببکا تھے، تینکیونکہ تکسال یہوداہ
داؤد اور سلیمان اچھےکے نمونے پر چلتا رہا۔

رحبعام کا خاندان
رحبعام18 محلتشادیکی سے ہوئی یریموتجو اور

ابی خیل کی بیٹی یریموتتھی۔ داؤد کا بیٹا اور ابی خیل
اِلیاب بن یسّی کی بیٹی تھی۔ محلت19 تینکے بیٹے یعوس،
یاہ سمر اور زہم پیدا ہوئے۔ بعد20 میں رحبعام کی معکہ
بنت ابی سلوم سے شادی ہوئی۔ اِس رشتے سے چار بیٹے
ابیاہ، عتّی، زیزا سلومیتاور پیدا ہوئے۔ رحبعام21 کی
یاں18 بیو داشتائیں60اور تھیں۔ اِن کے 28کُل بیٹے اور
60 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ لیکن بنتمعکہ ابی سلوم رحبعام
کو سب سے یادہ ز پیاری تھی۔ 22 اُس نے معکہ کے
پہلوٹھے ابیاہ اُسکو بھائیوںکے کا سربراہ بنا دیا اور مقرر
کیا کہ یہ میرےبیٹا بعد بادشاہ بنے گا۔ 23 رحبعام نے
اپنے بیٹوں سے بڑی سمجھ داری کے ساتھ سلوک کیا،
کیونکہ اُس نے اُنہیں الـگ الـگ کر کے یہوداہ اور بن
یمین کے پورے قبائلی علاقے اور تمام قلعہ بند شہروں

میں بسا دیا۔ ساتھ ساتھ وہ کثرتاُنہیں خوراککی اور
یاں بیو مہیا کرتا رہا۔

12
مصر کی یہوداہ پر فتح

جب1 رحبعام کی سلطنت زور پکڑ کر مضبوط ہو
گئی تو اُس نے تمام اسرائیل سمیت رب کی شریعت
ترککو کر دیا۔ 2 اُن کی رب سے بےوفائی کا نتیجہ
یہ نکلا کہ رحبعام کی حکومت کے پانچویں سال میں
مصر کے بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اُس3 کی
بڑیبہتفوج رتھوں1,200تھی۔ کے 60,000علاوہ
گھڑسوار اور لبیا، ُسّکیوں کے ملـک اور ایتھوپیا کے
بےشمار پیادہ سپاہی تھے۔ 4 یکے بعد دیگرے یہوداہ
کے قلعہ بند شہروں پر قبضہ کرتے مصریکرتے بادشاہ
تکیروشلم پہنچ گیا۔

نبیسمعیاہتب5 اوررحبعام یہوداہ بزرگوںاُنکے کے
پاس آیا جنہوں سیسقنے آگےکے بھاگآگے کر یروشلم
میں پناہ لی تھی۔ اُس نے اُن سے کہا، رب” فرماتا تم’ہے، نے ترکمجھے کر دیا ہے، اِس لئے اب مَیں تمہیں
ترک دوںکرحوالےکےسیسقکےکر یہ6“۔‘گا پیغام
سن رحبعامکر اور یہوداہ بزرگوںکے انکساریبڑینے
کے ساتھ تسلیم کیا کہ رب ہی عادل ہے۔ 7 اُن کی یہ
دیکھعاجزی سمعیاہنےربکر اُنہوںچونکہ”کہا،سے
ساریخاکبڑینے سے اپنا غلط یہ رو تسلیم کر لیا ہے
اِس لئے مَیں اُنہیں تباہ نہیں کروں گا بلـکہ جلد ہی اُنہیں
رِہا کروں گا۔ میرا غضب سیسق کے یعے ذر یروشلم پر
نازل نہیں ہو گا۔ لیکن8 وہ اِس قوم کو ضرور اپنے تابع
کر رکھے گا۔ تب وہ سمجھ لیں گے کہ میری خدمت
کرنے اور ممالـکدیگر بادشاہوںکے خدمتکی میںکرنے کیا فرق “ہے۔

9 مصر کے بادشاہ سیسق نے یروشلم پر حملہ کرتے
ربوقت کے گھر اور شاہی محل کے تمام لُوٹخزانے
لئے۔ سلیمانجوگئیںلیچھینبھیڈھالیںوہکیسونے
نے بنوائی تھیں۔ 10 اِن کی جگہ رحبعام نے پیتل کی
بنوائیںڈھالیں اُنہیںاور اُن محافظوں افسروںکے سپردکے
کیا جو شاہی محل دروازےکے کی پہرا داری کرتے
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تھے۔ جب11 بھی بادشاہ رب کے گھر میں جاتا تب
محافظ یہ ڈھالیں اُٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ اِس کے بعد
وہ پہرےاُنہیں داروں کمرےکے واپسمیں لے تھے۔جاتے

12 چونکہ رحبعام نے بڑی انکساری سے اپنا غلط
یہ رو تسلیم کیا اِس لئے رب کا اُس غضبپر ٹھنڈا ہو گیا،
اور پورےوہ طور پر تباہ نہ ہوا۔ حقیقتدر یہوداہ میں
تکاب کچھ نہ کچھ پایا جاتا تھا جو اچھا تھا۔

رحبعام موتکی
13 رحبعام کی سلطنت نے دوبارہ تقویت پائی، اور

یروشلم میں رہ کر وہ اپنی حکومت جاری رکھ سکا۔
41 سال کی عمر میں وہ تخت نشین ہوا تھا، اور وہ 17
سال بادشاہ رہا۔ اُس کا دار الحکومت یروشلم تھا، وہ
شہر ربجسے نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے چن لیا
تاکہ اُس میں اپنا نام قائم اُسکرے۔ ماںکی نعمہ عمونی
تھی۔ رحبعام14 اچھینے زندگی نہ گزاری، کیونکہ وہ
پورے دل ربسے طالبکا نہ رہا تھا۔

15 باقی جو کچھ رحبعام کی حکومت کے دوران
تکآخرکرلےسےشروع اُسہوا نبیسمعیاہکا غیباور
بین عِّدو کی تاریخی کتاب میں بیان ہے۔ وہاں اُس کے
نسب نامے کا بھیذکر بادشاہوںدونوںہے۔ رحبعام اور
ُبعام یر کے جیتے جی اُن کے جاریجنگدرمیان رہی۔
رحبعامجب16 مر کر باپاپنے دادا سے جا ملا تو اُسے
یروشلم کے اُس حصے میں دفنایا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا ابیاہ تخت نشین ہوا۔

13
یہوداہ کا بادشاہ ابیاہ

اسرائیلابیاہ1 بادشاہکے ُبعام یر اّول کےحکومتکی
ویں18 سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 2 وہ تین سال
بادشاہ رہا، اور اُس کا الحکومتدار یروشلم تھا۔ اُس کی
ماں بنتمعکہ اُوری ایل ِجبعہ کی ہنے ر والی تھی۔
ایک دن ابیاہ اور ُبعام یر کے درمیان جنگ چھڑ

گئی۔ 34,00,000 تجربہ کار فوجیوں کو جمع کر کے
ابیاہ ُبعام یر سے لڑنے کے لئے نکلا۔ ُبعام یر 8,00,000
تجربہ کار فوجیوں کے ساتھ اُس کے مقابل صف آرا

ہوا۔ 4 پھر ابیاہ نے افرائیم کے پہاڑی علاقے کے پہاڑ
صمریم پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا،

ُبعام” یر اور تمام اسرائیلیو، باتمیری !سنیں 5 آپکیا
کو نہیں معلوم کہ رب اسرائیل کے خدا نے داؤد سے
نمک کا ابدی عہد باندھ کر اُسے اور اُس کی اولاد کو
ہمیشہ لئےکے اسرائیل سلطنتکی ہے؟کیعطا توبھی6
سلیمان بن داؤد کا ملازم ُبعام یر بن نباط اپنے مالـک
خلافکے اُٹھ کر باغی ہو گیا۔ اُس7 کے ارد گرد کچھ
بدمعاش جمع ہوئے اور رحبعام بن سلیمان کی مخالفت
لـگے۔کرنے وقتاُس اورجوانوہ ناتجربہ کار تھا، اِس
لئے اُن کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا۔

8 اور اب آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم رب کی
بادشاہی پر فتح پا سکتے ہیں، اُسی بادشاہی پر جو داؤد
کی اولاد ہاتھکے میں آپہے۔ ہیںسمجھتے آپکہ کی
بہتفوج بڑیہی ہے، اور کہ سونے آپبچھڑےکے
کے ساتھ ہیں، وہی بُت جو ُبعام یر آپنے کی پوجا کے
لئے تیار کر رکھے ہیں۔ آپلیکن9 ربنے اماموںکے
یعنی ہارون کی اولاد کو یوں ملـکسمیتلاو سے نکال
کر اُن کی جگہ ایسے پجاری خدمت کے لئے مقرر کئے
جیسے بُت پرست قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ جو بھی
چاہتا مخصوصاُسےکہہے کر امامکے بنایا جائے اُسے
ایکصرف جوان بَیل اور سات مینڈھے پیش کرنے
کی ضرورت ہے۔ یہ اِن نام نہاد خداؤں کا پجاری بننے
کے لئے کافی ہے۔

10 لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے رب ہی ہمارا
خدا ہمہے۔ ترکاُسےنے نہیں ہارونصرفکیا۔ کی
اولاد ہمارےہی امام یہصرفہیں۔ کیربلاویاور
خدمت کرتے ہیں۔ 11 یہی صبح شام اُسے بھسم ہونے
قربانیاںوالی اور پیشبخورخوشبودار پاکہیں۔کرتے
میز لئےکےربپر روٹیاںمخصوص اوررکھنا کےسونے
دانشمع چراغکے جلانا اِن ہے۔رہیداریذمہکیہی
غرض، ہم رب اپنے خدا کی ہدایات پر عمل کرتے
ہیں جبکہ آپ نے اُسے ترک کر دیا ہے۔ 12 چنانچہ
الله ہمارے ساتھ ہے۔ وہی ہمارا راہنما ہے، اور اُس
کے امام تُرم بجا آپکر سے لڑنے کا اعلان کریں گے۔
اسرائیل مردو،کے باپاپنےرب!خبردار دادا کے خدا
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متسے لڑنا۔ جیتآپجنگیہ ہی نہیں “!سکتے
13 اِتنے میں ُبعام یر نے چپکے سے کچھ دستوں کو

یہوداہ کی فوج کے پیچھے بھیج دیا تاکہ تاکوہاں میں
بیٹھ جائیں۔ یوں اُس کی فوج ایککا حصہ یہوداہ کی
فوج کے منے سا اور دوسرا حصہ اُس کے پیچھے تھا۔
اچانک14 یہوداہ کے فوجیوں کو پتا چلا کہ دشمن
منے سا اور پیچھے سے ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ چیختے
چلّاتے ہوئے اُنہوں نے رب سے مدد مانگی۔ اماموں
نے اپنے تُرم بجائے اور15 یہوداہ مردوںکے جنگنے
کا نعرہ لگایا۔ جب اُن کی آوازیں بلند ہوئیں تو الله نے
ُبعام یر اور تمام اسرائیلیوں کو دےشکست کر ابیاہ اور
یہوداہ کی فوج کے منے سا سے بھگا دیا۔ اسرائیلی16 فرار
ہوئے، لیکن الله نے اُنہیں یہوداہ کے حوالے کر دیا۔
17 ابیاہ اور اُس لوگکے اُنہیں بڑا نقصان پہنچا سکے۔
اسرائیل کے 5,00,000 تجربہ کار فوجی جنگمیداِن
مارےمیں گئے۔ اسرائیلوقتاُس18 بڑیکی بےعزتی
ہوئی جبکہ یہوداہ کو تقویت ملی۔ کیونکہ وہ رب اپنے
باپ دادا کے خدا پر بھروسا رکھتے تھے۔

ابیاہ19 ُبعامنے یر تعاقبکا اُسکرتےکرتے تینسے
شہر گرد و نواح کی آبادیوں سمیت چھین لئے، بیت ایل،
یسانہ اور عِفرون۔ 20 ابیاہ کے جیتے جی ُبعام یر دوبارہ
تقویت نہ پا تھوڑیاورسکا، دیر اُسےنےرببعدکے مار
دیا۔ 21 اُس کے مقابلے میں ابیاہ کی طاقت بڑھتی گئی۔
اُس یوں14کی بیو 22کے بیٹے بیٹیاں16اور پیدا ہوئیں۔

باقی22 جو کچھ ابیاہ حکومتکی کے دوران ہوا اور
جو کچھ اُس نے کیا اور کہا، وہ عِّدو نبی کتابکی میں
بیان کیا گیا ہے۔

14
جب1 ابیاہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے

یروشلم کے اُس حصے میں دفنایا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر
کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا تختآسا نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ آسا
آسا کی حکومت ملـکتحتکے میں 10 تکسال

امن و امان قائم رہا۔ 2 آسا وہ کچھ کرتا رہا جو رب
اُس کے خدا کے نزدیک اچھا اور ٹھیک تھا۔ 3 اُس

نے اجنبی معبودوں کی قربان گاہوں کو اونچی جگہوں
سمیتمندروںکے گرا دیوتاؤںکر کے لئے مخصوص کئے
گئے ستونوں ٹکڑےکو ٹکڑے کر دیا اور یسیرت دیوی
کے کھمبے کاٹ ڈالے۔ 4 ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ
کے باشندوں کو ہدایت دی کہ ربوہ باپاپنے دادا
کے خدا کے طالب ہوں اور اُس کے احکام کے تابع
رہیں۔ 5 یہوداہ کے تمام شہروں سے اُس نے بخور کی
قربان گاہیں اور اونچی جگہوں کے مندر دُور کر دیئے۔
اُسچنانچہ بادشاہیدورانکےحکومتکی سکونمیں
رہا۔

امن6 و امان کے اِن سالوں دورانکے آسا یہوداہ میں
کئی شہروں کی قلعہ بندی کر سکا۔ جنگ کا خطرہ
نہیں تھا، ربکیونکہ نے اُسے سکون مہیا کیا۔ 7 بادشاہ
نے یہوداہ کے باشندوں سے کہا، آئیں،” ہم اِن شہروں
کی قلعہ بندی !کریں ہم اِن کے ارد گرد فصیلیں بنا کر
اُنہیں بُرجوں، دروازوں اور کنڈوں مضبوطسے کریں۔
ہمچونکہہے۔میںہاتھہمارےملـکتکابکیونکہ
اپنےرب طالبکےخدا اِسہیںرہے لئے اُس ہمیںنے
طرفچاروں صلح سلامتی مہیا کی “ہے۔ چنانچہ قلعہ
بندی کا کام شروع ہوا بلـکہ تکتکمیل پہنچ سکا۔

ایتھوپیا پر فتح
8 آسا کی فوج میں بڑی ڈھالوں اور نیزوں سے لیس

یہوداہ کے 3,00,000 افراد تھے۔ اِس کے علاوہ
چھوٹی ڈھالوں اور کمانوں سے مسلح بن یمین کے
2,80,000 افراد سبتھے۔ تجربہ کار فوجی تھے۔

دنایک9 ایتھوپیا کے بادشاہ زارح نے یہوداہ پر حملہ
کیا۔ اُس کے بےشمار فوجی اور 300 رتھ تھے۔ ھتے بڑ
ھتے بڑ وہ 10گیا۔پہنچتکمریسہ اُسآسا مقابلہکا کرنے
کے لئے نکلا۔ وادٔی صفاتہ میں دونوں فوجیں لڑنے کے
لئے 11ہوئیں۔آراصف آسا اپنےربنے التماسسےخدا
صرفرب،اے”کی، تُو وروںطاقتکوبےبسوںہی
حملوںکے محفوظسے رکھ سکتا ہمارےرباےہے۔
خدا، ہماری مدد !کر کیونکہ ہم تجھ پر بھروسا رکھتے
ہیں۔ تیرا نامہی لے فوجبڑیاِسہمکر مقابلہکا کرنے
کے لئے نکلے اےہیں۔ رب، تُو ہی ہمارا ہے۔خدا ایسا
نہ دےہونے کہ انسان تیری مرضی ورزیخلافکی
کرنے کامیابمیں ہو “جائے۔
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تب12 رب نے آسا اور یہوداہ کے دیکھتے دیکھتے
دشمن شکستکو دی۔ ایتھوپیا کے فوجی فرار ہوئے،
13 اور آسا نے اپنے فوجیوں کے ساتھ تکجرار اُن کا
تعاقب کیا۔ دشمن کے اِتنے ہلاکافراد ہوئے کہ اُس
فوجکی بعد میں بحال نہ ہو ربسکی۔ خود اور اُس کی
فوج دشمننے کو تباہ کر دیا تھا۔ یہوداہ مردوںکے نے
بہت لُوٹمالسا وہ14لیا۔ اردکےجرار شہروںکےگرد
پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ مقامی
لوگوں میں رب کی دہشت پھیل گئی تھی۔ نتیجے میں
اِن شہروں بہتبھیسے مالسا چھین لیا گیا۔ اِس15 مہم
کے دوران اُنہوں نے گلہ بانوں کی خیمہ گاہوں پر بھی
حملہ کیا اور اُن کثرتسے کی یاں بکر بھیڑ اور لُوٹاونٹ
کر اپنے ساتھ یروشلم لے آئے۔

15
ربآسا سے عہد کی تجدید کرتا ہے

1 الله کا روح یاہ عزر بن عودید پر نازل ہوا، 2 اور
وہ آسا سے ملنے کے لئے نکلا اور کہا، اے” آسا اور
یہوداہ اور بن یمین کے تمام باشندو، باتمیری رب!سنو
تمہارے ساتھ ہے اگر تم اُسی کے ساتھ رہو۔ اگر تم
اُس طالبکے رہو تو اُسے پا لو گے۔ لیکن جب بھی تم
اُسے ترک کرو تو وہ تم ہی ترککو کرے گا۔ 3 لمبے
تکعرصے اسرائیلی حقیقی خدا کے بغیر زندگی گزارتے
رہے۔ نہ کوئی امام تھا جو اُنہیں الله کی راہ سکھاتا،
نہ شریعت۔ لیکن4 جب کبھی وہ مصیبت میں پھنس
جاتے تو دوبارہ رب اسرائیل کے خدا کے پاس لوٹ
آتے۔ وہ اُسے تلاش کرتے اور نتیجے میں اُسے پا لیتے۔
5 اُس زمانے میں سفر خطرناککرنا ہوتا تھا، کیونکہ
امن و امان کہیں نہیں تھا۔ ایک6 قوم دوسری قوم کے
ساتھ اور ایک شہر دوسرے کے ساتھ لڑتا رہتا تھا۔
اِس کے پیچھے الله کا ہاتھ تھا۔ وہی اُنہیں ہر قسم کی
مصیبت میں ڈالتا رہا۔ 7 لیکن جہاں تک تمہارا تعلق
ہے، مضبوط ہو اور ہمت نہ ہارو۔ الله ضرور تمہاری
محنت کا دےاجر “گا۔

جب8 آسا نے عودید کے بیٹے یاہ عزر نبی پیشکی
گوئی سنی تو اُس کا حوصلہ بڑھ گیا، اور اُس نے اپنے
پورے علاقے کے گھنونے بُتوں کو دُور کر دیا۔ اِس

میں یہوداہ یمینبناور علاوہکے افرائیم پہاڑیکے علاقے
کے وہ شہر شامل تھے جن پر اُس نے قبضہ کر لیا تھا۔
ساتھ ساتھ اُس نے اُس قربان گاہ مرمتکی کروائی جو
رب کے گھر دروازےکے کے منے سا تھی۔ 9 پھر اُس
نے یہوداہ اور بن یمین کے تمام لوگوں کو یروشلم بُلایا۔
اُن اسرائیلیوں کو بھی دعوت ملی جو افرائیم، منسّی اور
شمعون قبائلیکے علاقوں منتقلسے ہو کر یہوداہ میں آباد
ہوئے تھے۔ کیونکہ لوگبےشمار یہ دیکھ کر ربکہ
آسا کا اُسخدا ساتھکے اسرائیلہے نکلسے کر یہوداہ
میں جا بسے تھے۔

10 آسا بادشاہ کی حکومت کے ویں15 سال اور
تیسرے مہینے سبمیں یروشلم میں جمع ہوئے۔ وہاں11
اُنہوں نے لُوٹے ہوئے مال میں سے رب کو 700 بَیل
یاں7,000اور بھیڑبکر قربان کر دیں۔ اُنہوں12 نے عہد
باندھا، باپاپنےربسےجانودلپورےہم’ دادا کے
خدا طالبکے رہیں گے۔ 13 اور ربجو اسرائیل کے
خدا نہیںطالبکا رہے اُسےگا جائےدیموتسزائے
گی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا ‘عورت۔ بلند14
آواز اُنہوںسے قَسمنے کھا وفاداریاپنیسےربکر کا
اعلان کیا۔ ساتھ ساتھ تُرم اور نرسنگے بجتے رہے۔ 15 یہ
عہد تمام یہوداہ کے لئے خوشی کا باعث تھا، کیونکہ
اُنہوں پورےنے دل سے قَسم کھا کر اُسے باندھا تھا۔
اور چونکہ سےدلپورےوہ تھےطالبکےخدا اِس لئے
وہ اُسے پا بھی سکے۔ نتیجے میں رب نے اُنہیں چاروں
امنطرف و امان مہیا کیا۔

16 آسا کی ماں معکہ بادشاہ کی ماں ہونے باعثکے
بہت اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ لیکن آسا نے یہ عُہدہ ختم
کر دیا جب ماں یسیرتنے دیوی کا گھنونا کھمبا بنوا
لیا۔ آسا یہنے بُت کٹوا ٹکڑےٹکڑےکر کر دیا اور وادٔی
قدرون میں جلا دیا۔ افسوس17 کہ اُس نے اسرائیل
اونچیکی جگہوں مندروںکے کو دُور نہ کیا۔ توبھی آسا
اپنے ربسےدلپورےجیجیتے 18رہا۔وفادارکا سونا
چاندی اور باقی جتنی چیزیں اُس کے باپ اور اُس نے
رب کے لئے مخصوص کی تھیں اُن سب کو ربوہ کے
گھر میں لایا۔

19 آسا حکومتکی کے ویں35 دوبارہجنگتکسال نہ چھڑی۔
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16
شام ساتھکے آسا کا معاہدہ

1 آسا کی حکومت کے ویں36 سال میں اسرائیل
کے بادشاہ بعشا نے یہوداہ پر حملہ کر کے رامہ شہر کی
یہمقصدکی۔بندیقلعہ تھا یہوداہکوئینہکہ ملـککے
میں داخل ہو سکے، نہ کوئی وہاں نکلسے سکے۔

جواب2 میں آسا نے شام کے بادشاہ بن ہدد کے
پاس وفد بھیجا جس کا دار الحکومت دمشق تھا۔ اُس
نے رب کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں کی سونا
چاندی وفد سپردکے کر دمشقکے کے بادشاہ کو پیغام
بھیجا، آپمیرا”3 ساتھکے عہد میرےطرحجسہے
باپ کا آپ کے باپ کے ساتھ عہد تھا۔ گزارش ہے
آپکہ سونے چاندی کا یہ تحفہ قبول کر کے اسرائیل
کے بادشاہ بعشا کے ساتھ اپنا عہد منسوخ کر دیں تاکہ
ملـکمیرےوہ نکلسے “جائے۔

بن4 ہدد متفق ہوا۔ اُس نے اپنے فوجی افسروں کو
اسرائیل کے شہروں پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا تو
اُنہوں نے عِیون، دان، ابیل مائم اور نفتالی کے اُن تمام
شہروں پر قبضہ کر لیا میںجن شاہی تھے۔گودام جب5
بعشا کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے رامہ کی قلعہ بندی
کرنے سے باز آ کر اپنی یہ مہم چھوڑ دی۔

6 پھر آسا بادشاہ نے یہوداہ کے تمام مردوں کی بھرتی
کر کے اُنہیں رامہ بھیج دیا تاکہ وہ اُن تمام پتھروں اور
شہتیروں کو اُٹھا کر لے جائیں جن سے بعشا بادشاہ رامہ
کی قلعہ بندی کرنا چاہتا تھا۔ اِس سامان سے آسا نے
ِجبع اور مِصفاہ شہروں کی قلعہ بندی کی۔

آسا آخریکے سال موتاور
وقتاُس7 غیبحنانی بین یہوداہ کے بادشاہ آسا کو

ملنے آیا۔ اُس نے کہا، افسوس” کہ آپ ربنے اپنے
خدا پر اعتماد نہ کیا بلـکہ اَرام کے بادشاہ پر، کیونکہ اِس
کا بُرا نتیجہ نکلا ربہے۔ شام کے بادشاہ کی فوج کو
آپ کے حوالے کرنے کے لئے تیار تھا، لیکن اب یہ
موقع جاتا رہا ہے۔ 8 کیا آپ بھول گئے ہیں کہ ایتھوپیا
اور لبیا کی کتنی بڑی فوج آپ سے لڑنے آئی تھی؟ اُن
کے ساتھ کثرت کے رتھ اور گھڑسوار بھی تھے۔ لیکن
اُس وقت آپ نے رب پر اعتماد کیا، اور جواب میں

اُس نے آپاُنہیں کے حوالے کر دیا۔ رب9 تو اپنی نظر
پوری رُوئے زمین پر دوڑاتا رہتا ہے تاکہ اُن کی تقویت
کرے جو پوری وفاداری سے اُس سے لپٹے ہتے ر ہیں۔
آپ کی احمقانہ حرکت کی وجہ سے آپ کو اب سے
متواتر تنگجنگیں کرتی رہیں “گی۔ 10 یہ سن کر آسا
غصے لالسے پیلا ہو گیا۔ آپے سے باہر ہو کر اُس نے
حکم دیا نبیکہ کو گرفتار کر اُسکے پاؤںکے میںکاٹھ
ٹھونکو۔ وقتاُس سے آسا اپنی قوم لوگوںکئیکے پر ظلم
کرنے لگا۔

11 باقی جو کچھ شروع سے لے کر آخر تک آسا کی
حکومت دورانکے ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ و اسرائیل کی
‘تاریخ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ حکومت12 کے
سالویں39 میں اُس پاؤںکے لـگبیماریکو گئی۔
اُسگو توبھیتھیحالتبُریکی اُس تلاشکوربنے
نہ کیا ڈاکٹروںصرفبلـکہ پیچھےکے پڑ گیا۔ حکومت13
میںسالویں41کے آسا مر کر باپاپنے دادا سے جا
ملا۔ 14 اُس نے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’
کا ‘شہر کہلاتا ہے اپنے لئے چٹان میں قبر تراشی تھی۔
اب اُسے اِس میں دفن کیا جنازےگیا۔ وقتکے لوگوں
لاشنے پلنگایککو پر لٹا دیا جو بلسان کے تیل اور
مختلف قسم مرہموںخوشبودارکے سے ڈھانپا گیا تھا۔ پھر
اُس کے احترام میں لـکڑی زبردستکا ڈھیر جلایا گیا۔

17
یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط

1 آسا بعدکے اُس کا نشینتختیہوسفطبیٹا ہوا۔ اُس
نے یہوداہ کی طاقت بڑھائی تاکہ وہ اسرائیل کا مقابلہ
کر سکے۔ 2 یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہروں میں اُس نے
دستے بٹھائے۔ یہوداہ پورےکے قبائلی علاقے میں اُس
نے چوکیاں تیار کر رکھیں اور اِسی طرح افرائیم کے اُن
شہروں میں بھی جو اُس کے باپ آسا نے اسرائیل سے
چھین لئے تھے۔ یہوسفطرب3 ساتھکے تھا، کیونکہ وہ
داؤد کے نمونے پر چلتا تھا اور بعل دیوتاؤں کے پیچھے نہ
لگا۔ اسرائیل4 کے بادشاہوں برعکسکے وہ اپنے باپ
کے خدا کا طالب رہا اور اُس کے احکام پر عمل کرتا
رہا۔ اِسی5 لئے رب نے یہوداہ پر یہوسفط حکومتکی
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طاقتکو ور بنا لوگدیا۔ تمام یہوداہ سے آ کر اُسے تحفے
دیتے رہے، اور اُسے بڑی دولت اور عزت ملی۔ رب6
کی راہوں پر چلتے چلتے اُسے بڑا حوصلہ ہوا اور نتیجے میں
اُس نے اونچی جگہوں کے مندروں اور یسیرت دیوی
کھمبوںکے کو یہوداہ سے دُور کر دیا۔

یہوسفطدورانکےسالتیسرےکےحکومتاپنی7
نے اپنے ملازموں کو یہوداہ کے تمام شہروں میں بھیجا
تاکہ وہ لوگوں کو رب کی شریعت کی تعلیم دیں۔ اِن
افسروں بنمیں عبدیاہ،خیل، یاہ، زکر ایلنتنی اور میکایاہ
شامل تھے۔ 8 اُن کے ساتھ 9 لاوی بنام سمعیاہ، نتنیاہ،
زبدیاہ، عساہیل، سمیراموت، یہونتن، ادونیاہ، طوبیاہ،
طوباور ادونیاہ تھے۔ اماموں اِلیسےطرفکی سمع اور
یہورام ساتھ گئے۔ شریعتکیرب9 کتابکی اپنے ساتھ
لے کر آدمیوںاِن یہوداہنے میں شہر بہ شہر جا لوگوںکر
کو تعلیم دی۔

10 اُس وقت یہوداہ کے پڑوسی ممالـک پر رب کا
خوف چھا گیا، اور اُنہوں یہوسفطنے کرنےجنگسے
جرأتکی نہ کی۔ خراج11 کے طور پر اُسے فلستیوں سے
ہدیئے اور چاندی ملتی تھی، عربجبکہ اُسے 7,700
مینڈھے اور 7,700 بکرے دیا کرتے تھے۔ 12 یوں
یہوسفط طاقتکی بڑھتی گئی۔ یہوداہ کی کئی جگہوں
پر اُس نے قلعے اور شاہی گودام کے شہر تعمیر کئے۔
ساتھ13 ساتھ اُس نے یہوداہ شہروںکے میں یاِت ضرور
زندگی ذخیرےبڑےکے جمع کئے اور یروشلم میں تجربہ
کار فوجی رکھے۔

یہوسفط14 کی فوج کو کنبوں ترتیبمطابقکے دیا
گیا تھا۔ یہوداہ کے قبیلے کا کمانڈر عدنہ تھا۔ اُس کے
تحت 3,00,000 تجربہ کار فوجی تھے۔ 15 اُس کے
علاوہ یوحنان جستھا تحتکے 2,80,000 افراد تھے
اور16 افراد2,00,000تحتکےجسزِکریبنعمسیاہ
تھے۔ عمسیاہ نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر رب
کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا۔ 17 بن یمین کے
قبیلے کا کمانڈر اِلیَدع تھا جو زبردست فوجی تھا۔ اُس
کے تحت کمان اور ڈھالوں لیسسے 2,00,000 فوجی
اُس18تھے۔ یہوزبدعلاوہکے 1,80,000کےجستھا
مسلح آدمی تھے۔

سب19 فوج میں بادشاہ کی خدمت سرانجام دیتے

تھے۔ اُن میں وہ فوجی نہیں شمار کئے جاتے تھے جنہیں
بادشاہ پورےنے یہوداہ کے قلعہ بند شہروں میں رکھا
ہوا تھا۔

18
جھوٹے نبیوں اور میکایاہ کا مقابلہ

غرض1 یہوسفط کو بڑی دولت اور عزت حاصل
ہوئی۔ اُس نے اپنے پہلوٹھے کی شادی اسرائیل کے
بادشاہ اباخی کی بیٹی سے کرائی۔

2 کچھ سال کے بعد وہ اخی اب سے ملنے کے لئے
سامریہ گیا۔ اسرائیل کے بادشاہ نے یہوسفط اور اُس
کے ساتھیوں کے لئے بہت سی یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل
ذبح کئے۔ پھر اُس نے یہوسفط کو اپنے ساتھ رامات
ِجلعاد سے جنگ کرنے پر اُکسایا۔ 3 اخی اب نے
یہوسفط سے سوال کیا، کیا” آپ میرے ساتھ رامات
ِجلعاد جائیں گے تاکہ اُس پر قبضہ “کریں؟ اُس نے
جواب دیا، جی” ضرور، ہم تو بھائی میریہیں، قوم کو
اپنی قوم !سمجھیں آپہم ملساتھکے کر لڑنے کے لئے
نکلیں گے۔ لیکن4 مہربانی کر کے پہلے رب کی مرضی
معلوم کر “لیں۔

اسرائیل5 کے بادشاہ نے 400 نبیوں کو بُلا کر اُن
کیا”پوچھا،سے راماتہم ِجلعاد پر کریںحملہ یا مَیں اِس
ارادے سے باز “رہوں؟ نبیوں نے جواب دیا، جی،”
کریں، کیونکہ الله اُسے بادشاہ کے حوالے کر دے
“گا۔

لیکن6 یہوسفط مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے پوچھا، کیا”
یہاں رب کا کوئی نبی نہیں جس سے ہم یافت در کر
“سکیں؟ اسرائیل7 کا بادشاہ بولا، ایکہاں،” تو ہے
جس کے یعے ذر ہم رب کی مرضی معلوم کر سکتے
ہیں۔ لیکن مَیں اُس سے نفرت کرتا ہوں، کیونکہ وہ
میرے بارے میں کبھی بھی اچھی پیش گوئی نہیں
کرتا۔ وہ ہمیشہ پیشبُری گوئیاں سناتا ہے۔ اُس کا نام
بنمیکایاہ اِملہ یہوسفط“ہے۔ اعتراضنے بادشاہ”کیا،
باتایسی نہ “!کہے اسرائیلتب8 کے بادشاہ کسینے
ملازم کو بُلا کر حکم دیا، میکایاہ” بن اِملہ کو ً فورا
پاسہمارے پہنچا “!دینا

9 اخی اب اور یہوسفط اپنے شاہی لباس پہنے ہوئے
سامریہ دروازےکے قریبکے اپنے تختاپنے پر بیٹھے
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تھے۔ یہ ایسی کھلی جگہ تھی جہاں اناج گاہا جاتا تھا۔
وہاںنبی400تمام اُن منےکے پیشگوئیاںپیشاپنیسا
کر رہے تھے۔ ایک10 نبی بنام ِصدقیاہ بن کنعانہ نے
اپنے لئے لوہے سینگکے بنا کر اعلان کیا، رب” فرماتا
ہے کہ اِن سینگوں سے تُو شام کے فوجیوں کو مار مار
ہلاککر دےکر “گا۔

دوسرے11 نبی بھی اِس قسم کی پیش گوئیاں کر
رہے تھے، رامات” ِجلعاد پر حملہ کریں، کیونکہ آپ
ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ رب شہر کو آپ کے
حوالے “گا۔دےکر

جس12 ملازم کو میکایاہ کو بُلانے کے لئے بھیجا
گیا تھا اُس نے راستے میں اُسے سمجھایا، دیکھیں،” باقی
تمام نبی مل کر کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو کامیابی
حاصل ہو گی۔ آپ بھی ایسی ہی باتیں کریں، آپ
بھی فتح کی پیش گوئی “!کریں 13 لیکن میکایاہ نے
اعتراض کیا، رب” حیاتکی کی قَسم، مَیں بادشاہ کو
صرف وہی کچھ بتاؤں گا جو میرا خدا فرمائے “گا۔

14 جب میکایاہ اخی اب کے منے سا کھڑا ہوا تو
بادشاہ نے میکایاہ،”پوچھا، کیا راماتہم ِجلعاد پر حملہ
کریں یا مَیں ارادےاِس سے باز “رہوں؟
میکایاہ نے جواب دیا، اُس” پر حملہ کریں، کیونکہ

اُنہیں آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور آپ کو
کامیابی حاصل ہو “گی۔ 15 ناراضبادشاہ ہوا، مجھے”
کتنی آپدفعہ کو پڑےسمجھانا گا آپکہ قَسم کھا کر
ربمجھے کے نام صرفمیں وہ کچھ سنائیں حقیقتجو
“ہے۔

16 تب میکایاہ نے جواب میں کہا، مجھے” تمام
اسرائیل گلہ بان محرومسے یوں بھیڑبکر پہاڑوںطرحکی پر
بکھرا ہوا نظر آیا۔ ربپھر مجھ ہمسے کلام ہوا، اِن’ کا
مالـککوئی نہیں ہے۔ ایکہر سلامتی سے اپنے گھر
واپس چلا “۔‘جائے

اسرائیل17 بادشاہکے یہوسفطنے لو،”کہا،سے کیا
مَیں آپنے کو نہیں بتایا تھا کہ شخصیہ میرےہمیشہ
بارے میں پیشبُری گوئیاں کرتا “ہے؟

لیکن18 میکایاہ نے اپنی بات جاری رکھی، رب”
کا فرمان !سنیں مَیں ربنے کو اُس تختکے پر بیٹھے
دیکھا۔ آسمان کی پوری فوج اُس کے دائیں اور بائیں

ہاتھ کھڑی تھی۔ رب19 نے پوچھا، کون’ اسرائیل
کے بادشاہ اخی اب کو رامات ِجلعاد پر حملہ کرنے
پر اُکسائے گا تاکہ وہ وہاں جا کر مر ‘جائے؟ ایک
نے یہ مشورہ دیا، دوسرے نے وہ۔ 20 آخرکار ایک
روح رب کے منے سا کھڑی ہوئی اور کہنے لـگی، مَیں’
اُسے اُکساؤں ‘گی۔ رب نے سوال کیا، کس’ ‘طرح؟
روح21 جوابنے دیا، مَیں’ نکل کر اُس کے تمام نبیوں
پر یوں قابو پاؤں گی کہ وہ جھوٹ ہی بولیں ‘گے۔ رب
نے فرمایا، تُو’ کامیاب ہو گی۔ جا اور یوں ہی ‘!کر
اے22 بادشاہ، رب آپنے پر آفت لانے کا فیصلہ کر
لیا اِسہے، لئے اُس روحجھوٹینے آپکو کے اِن تمام
نبیوں کے منہ میں ڈال دیا “ہے۔

تب23 ِصدقیاہ بن کنعانہ نے آگے بڑھ کر میکایاہ
کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولا، رب” کا کسروح طرح
مجھ سے نکل گیا تاکہ تجھ باتسے “کرے؟ 24 میکایاہ
جوابنے دیا، آپدنجس” کبھی کمرےاِس میں،
اُسکبھی کھسکمیں کر کریںکوششکیچھپنے گے
اُس آپدن کو پتا چلے “گا۔

اباخیتب25 بادشاہ نے حکم میکایاہ”دیا، کو شہر
پر مقرر افسر امون میرےاور بیٹے یوآس پاسکے واپس
بھیج !دو اُنہیں26 بتا دینا، اِس’ آدمی کو جیل میں ڈال
واپسسلامتصحیحمیرےکر تکآنے کم سے روٹیکم
اور پانی دیا “۔‘کریں 27 میکایاہ بولا، اگر” آپ صحیح
سلامت واپس آئیں تو مطلب ہو گا کہ رب نے میری
باتمعرفت نہیں “کی۔ پھر وہ کھڑےساتھ لوگوں سے
مخاطب ہوا، لوگتمام” دھیان “!دیں

راماتاباخی قریبکے مر جاتا ہے
اِس28 بعدکے اسرائیل کا بادشاہ اباخی اور یہوداہ

کا بادشاہ یہوسفط مل کر رامات ِجلعاد پر حملہ کرنے
کے لئے روانہ ہوئے۔ جنگ29 سے پہلے اخی اب نے
یہوسفط سے کہا، مَیں” بھیساپنا بدل کر جنگمیداِن
میں جاؤں گا۔ لیکن آپ اپنا شاہی لباس نہ “اُتاریں۔
اسرائیلچنانچہ کا بادشاہ بدلبھیساپنا کر جنگمیداِن
میں آیا۔ 30 شام کے بادشاہ نے رتھوں پر مقرر اپنے
افسروں کو حکم دیا تھا، صرف” اور صرف بادشاہ پر
حملہ کریں۔ کسی اَور سے مت لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو
یا “بڑا۔
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جب31 لڑائی چھڑ گئی تو رتھوں کے افسر یہوسفط
پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ اُنہوں نے کہا، یہی” اسرائیل کا
بادشاہ لیکن“!ہے یہوسفطجب مدد کے لئے چلّا اُٹھا
ربتو نے اُس کی سنی۔ اُس نے اُن کا یہوسفطدھیان
لیا،کھینچسے دشمنوںجبکیونکہ32 معلومکو ہوا کہ
نہیںبادشاہاباخییہ توہے اُسوہ تعاقبکا سےکرنے
باز آئے۔ کسیلیکن33 نشانہخاصنے باندھے بغیر اپنا
تیر چلایا تو وہ اخی اب کو ایسی جگہ جا لگا جہاں زرہ
بکتر کا جوڑ تھا۔ بادشاہ نے اپنے رتھ بان کو حکم رتھ”دیا، کو موڑ کر مجھے جنگمیداِن سے باہر لے !جاؤ
لـگچوٹمجھے لیکن34“ہے۔گئی پورےاُسچونکہ
قسمشدیددن جاریلڑائیکی اِسرہی، لئے بادشاہ اپنے
رتھ ٹیکمیں لگا کر دشمن کے مقابل کھڑا رہا۔ جب
غروبسورج ہونے لگا تو وہ مر گیا۔

19
1 لیکن یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط صحیح سلامت

یروشلم اور محلاپنے میں پہنچا۔ وقتاُس2 یاہو بن حنانی
جو غیب بین تھا اُسے ملنے کے لئے نکلا اور بادشاہ سے
کیا”کہا، ٹھیکیہ آپکہہے شریر کی مدد آپکریں؟
کیوں اُن کو پیار کرتے ہیں ربجو نفرتسے کرتے
ہیں؟ یہ دیکھ کر رب کا غضب آپ پر نازل ہوا ہے۔
آپتوبھی3 میں اچھی باتیں بھی پائی جاتی آپہیں۔ نے
دیوییسیرت ملـککوکھمبوںکے دُورسے کر اللهکے
طالبکے ہونے کا پکا ارادہ کر رکھا “ہے۔

یہوسفط قانونی کارروائی اصلاحکی کرتا ہے
اِس4 یہوسفطبعدکے دنایکلیکنرہا۔میںیروشلم

وہ دوبارہ نکلا۔ اِس بار اُس جنوبنے میں بیرسبع سے
لے کر شمال میں افرائیم کے پہاڑی علاقے پورےتک
یہوداہ کا دورہ کیا۔ ہر جگہ وہ لوگوں کو رب اُن کے
باپ دادا کے خدا واپسپاسکے لایا۔ اُس5 نے یہوداہ
تمامکے قلعہ بند شہروں قاضیمیں بھی مقرر کئے۔ اُنہیں6
سمجھاتے ہوئے اُس نے کہا، اپنی” روِش پر دھیان
!دیں یاد رہے کہ آپ انسان کے جواب دہ نہیں ہیں
آپوہیکے۔رببلـکہ ساتھکے ہو فیصلےآپجبگا
کریں گے۔ 7 چنانچہ الله کا خوف مان کر احتیاط سے
لوگوں کا انصاف کریں۔ کیونکہ جہاں رب ہمارا خدا

وہاںہے داریجانببےانصافی، ہوخوریرشوتاور
ہی نہیں “سکتی۔

8 یروشلم میں یہوسفط نے کچھ یوں، لاو اماموں اور
خاندانی سرپرستوں کو انصاف کرنے کی ذمہ داری
ربدی۔ شریعتکی متعلقسے کسی معاملے یا یروشلم
باشندوںکے میںصورتکیجھگڑےدرمیانکے اُنہیں
فیصلہ کرنا تھا۔ یہوسفط9 نے اُنہیں سمجھاتے ہوئے
کہا، رب” خوفکا مان کر اپنی خدمت وفاداریکو
شہروںبھائیکےآپ10دیں۔سرانجامسےدلپورےاور
سے آ کر آپ کے منے سا پیشجھگڑےاپنے کریں گے
تاکہ آپ اُن کا فیصلہ کریں۔ آپ کو قتل کے مقدموں
کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ایسے معاملات بھی ہوں گے
جو رب کی شریعت، کسی حکم، ہدایت یا اصول سے
تعلق رکھیں گے۔ جو بھی ہو، لازم ہے کہ آپ اُنہیں
سمجھائیں تاکہ وہ رب کا گناہ نہ کریں۔ ورنہ اُس کا
آپغضب اور آپ کے بھائیوں پر نازل ہو گا۔ اگر آپ
یہ کریں آپتو رہیںبےقصور گے۔ 11 اماِم اعظم امریاہ
رب کی شریعت سے تعلق رکھنے والے معاملات کا
حتمی فیصلہ کرے گا۔ جو مقدمے بادشاہ سے تعلق
رکھتے ہیں اُن کا حتمی فیصلہ یہوداہ قبیلےکے کا سربراہ
زبدیاہ بن اسمٰعیل کرے گا۔ عدالت کا انتظام چلانے
میں لاوی آپ کی مدد کریں ابگے۔ حوصلہ رکھ کر
اپنی خدمت سرانجام دیں۔ جو بھی صحیح کرےکام گا
اُس کے ربساتھ ہو “گا۔

20
عمونیوں کا یہوداہ پر حملہ

1 کچھ دیر کے بعد موآبی، عمونی اور کچھ معونی
یہوسفط جنگسے کرنے کے لئے نکلے۔ ایک2 قاصد
نے آ کر بادشاہ کو اطلاع دی، ملـِک” ادوم ایکسے
بڑی فوج آپ سے لڑنے کے لئے آ رہی ہے۔ وہ بحـیرۂ
مُردار کنارےدوسرےکے سے بڑھتی بڑھتی اِس وقت
حصصون تمر پہنچ چکی “ہے جدیعینحصصون)
کا دوسرا نام ۔(ہے

3 یہ سن کر یہوسفط گھبرا گیا۔ اُس نے رب سے
راہنمائی مانگنے کا فیصلہ کر اعلانکے کیا تمامکہ یہوداہ
روزہ رکھے۔ 4 یہوداہ کے تمام شہروں لوگسے یروشلم
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آئے ملتاکہ کر مدد کے لئے رب سے دعا مانگیں۔ وہ5
رب کے گھر کے نئے صحن میں جمع ہوئے اور یہوسفط
نے منے سا آ کر 6 دعا کی،

اے” باپہمارےرب، دادا کے !خدا تُو ہی آسمان
پر تخت نشین خدا ہے، اور تُو ہی دنیا کے ممالـکتمام پر
حکومت کرتا تیرےہے۔ ہاتھ میں قدرت اور طاقت
ہے۔ کوئی بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارےاے7
خدا، تُو نے ملـکاِس کے پرانے باشندوں کو اپنی قوم
اسرائیل کے آگے سے نکال دیا۔ ابراہیم تیرا دوست تھا،
اور اُس کی اولاد کو تُو نے یہ ملـک ہمیشہ کے لئے
دے دیا۔ اِس8 میں تیری قوم آباد تیرےہوئی۔ نام کی
تعظیم میں مقدِس بنا اُنہوںکر نے کہا، 9 آفتبھیجب’
ہم پر آئے تو ہم تیرےیہاں حضور آ سکیں گے، چاہے
جنگ، وبا، کال یا کوئی اَور سزا ہو۔ اگر ہم وقتاُس
اِس گھر کے منے کھڑےسا ہو کر مدد کے لئے تجھے
پکاریں تو تُو ہماری سن کر ہمیں بچائے گا، کیونکہ اِس
عمارت تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ‘ہے۔

10 اب عمون، موآب اور پہاڑی ملـک سعیر کی
حرکتوں کو !دیکھ جب اسرائیل مصر سے نکلا تو تُو
نے اُسے اِن قوموں پر حملہ کرنے اور اِن کے علاقے
میں سے گزرنے اجازتکی نہ اسرائیلدی۔ متبادلکو
راستہ اختیار کرنا پڑا، کیونکہ اُسے اِنہیں ہلاک کرنے
اجازتکی نہ ملی۔ دےدھیاناب11 کہ یہ بدلے میں
کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں اُس موروثی زمین سے نکالنا
ہتے چا ہیں جو تُو نے ہمیں دی تھی۔ ہمارےاے12
خدا، کیا تُو اُن عدالتکی کرےنہیں گا؟ ہم تو اِس بڑی
فوج مقابلےکے ہیں۔بےبسمیں اِس حملےکے سے بچنے
کا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہماری آنکھیں مدد کے
لئے تجھ پر لـگی “ہیں۔

یہوداہ13 تمامکے کےربوہاںبچےاورعورتیںمرد،
کھڑےحضور رہے۔ ربتب14 کا ایکروح لاوی
بنام یحزی ایل پر نازل ہوا جب وہ جماعت کے درمیان
کھڑا تھا۔ یہ آسفآدمی کے خاندان کا تھا، اور اُس کا
پورا نام یحزی ایل بن یاہ زکر بن ِنایاہ ب بن یعی ایل بن متنیاہ
اُس15تھا۔ یہوداہ”کہا،نے اور یروشلم میریلوگو،کے
بات !سنیں اے بادشاہ، آپ بھی اِس پر دھیان دیں۔

رب فرماتا ہے کہ ڈرو مت، اور بڑیاِس فوج کو دیکھ
کر مت گھبرانا۔ کیونکہ یہ جنگ تمہارا نہیں بلـکہ میرا
معاملہ ہے۔ 16 کل اُن کے مقابلے کے لئے نکلو۔ اُس
وقت وہ صیصدرۂ سے ہو کر تمہاری طرف بڑھ رہے
تمہاراگے۔ہوں اُن وادیاُسمقابلہسے پرسرےکے ہو
گا جہاں یروایل کا یگستان ر شروع ہوتا ہے۔ لیکن17
تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ بس دشمن کے
منے آ منے کھڑےسا ہو کر رُک جاؤ اور دیکھو ربکہ
تمہیںطرحکس گا۔دےچھٹکارا متلہٰذا اےڈرو،
یہوداہ اور یروشلم، اور دہشت مت کھاؤ۔ کل اُن کا
سامنا کرنے کے لئے نکلو، کیونکہ تمہارےرب ساتھ
ہو “گا۔

18 یہ سن کر یہوسفط منہ کے جھکبل گیا۔ یہوداہ
اور یروشلم کے تمام لوگوں نے بھی اوندھے منہ جھک
کر رب کی پرستش کی۔ 19 پھر قِہات اور قورح کے
خاندانوں ہوکھڑےلاویکچھکے بلندکر آواز ربسے
اسرائیل کے خدا کی حمد و ثنا کرنے لـگے۔

عمونیوں پر فتح
اگلے20 دن سویرےصبح یہوداہ کی فوج تقوع کے

یگستان ر کے لئے روانہ ہوئی۔ نکلتے وقت یہوسفط نے
اُن کے منے سا کھڑے ہو کر کہا، یہوداہ” اور یروشلم
کے مردو، میری بات !سنیں رب اپنے خدا پر بھروسا
رکھیں آپتو قائم رہیں گے۔ اُس کے نبیوں کی باتوں کا
یقین یں کر آپتو کو کامیابی حاصل ہو “گی۔ لوگوں21
سے مشورہ کر یہوسفطکے مردوںکچھنے کیربکو
تعظیم میں گیت گانے کے لئے مقرر کیا۔ لباسمُقّدس
پہنے ہوئے وہ فوج کے آگے آگے چل کر حمد و ثنا کا یہ
گیت گاتے رہے، رب” ستائشکی کرو، کیونکہ اُس
ابدیشفقتکی “ہے۔

ربوقتاُس22 حملہ آور فوج مخالفوںکے کو کھڑا
کر چکا تھا۔ اب جب یہوداہ کے مرد حمد کے گیت
گانے لـگے تو تاکوہ میں سے نکل کر بڑھتی ہوئی فوج
پر پڑےٹوٹ اور اُسے شکست دی۔ 23 پھر عمونیوں اور
موآبیوں ملنے ملـکپہاڑیکر سعیر مردوںکے پر حملہ
کیا تاکہ اُنہیں مکمل طور پر ختم کر دیں۔ جب ہلاکیہ
ہوئے تو عمونی اور موآبی ایک دوسرے کو موت کے
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گھاٹ اُتارنے لـگے۔ 24 یہوداہ کے فوجیوں کو اِس کا
علم نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ اُس تکمقام پہنچ گئے جہاں
سے یگستان ر نظر آتا ہے۔ وہاں وہ دشمن کو تلاش
کرنے لـگے، لیکن لاشیں ہی لاشیں زمین پر بکھری نظر
آئیں۔ ایک بھی دشمن نہیں بچا تھا۔ یہوسفط25 اور اُس
لوگوںکے کے لئے دشمنصرف کو لُوٹنے کا باقیکام رہ
گیا تھا۔ کثرت کے جانور، قسم قسم کا کپڑےسامان،
اور کئی قیمتی چیزیں تھیں۔ اِتنا سامان تھا کہ وہ اُسے
وقتایک میں اُٹھا کر اپنے ساتھ لے نہیںجا سکتے تھے۔
سارا مال جمع کرنے میں تین دن لـگے۔

26 چوتھے دن وہ قریب کی ایک وادی میں جمع
ہوئے ربتاکہ تعریفکی کریں۔ وقتاُس وادیسے
کا نام تعریف’ کی ‘وادی پڑ گیا۔ اِس27 کے بعد یہوداہ
اور یروشلم تمامکے یہوسفطمرد کی راہنمائی خوشیمیں
مناتے ہوئے یروشلم واپس آئے۔ ربکیونکہ نے اُنہیں
دشمن خوشیسےشکستکی کا سنہرا موقع عطا کیا تھا۔
تُرماورسرودستار،28 وہہوئےبجاتے داخلمیںیروشلم
ہوئے اور رب کے گھر پاسکے جا پہنچے۔ جب29
ارد گرد ممالـککے نے سنا اسرائیلربطرحکسکہ
کے دشمنوں سے لڑا ہے تو اُن میں الله کی دہشت پھیل
گئی۔ وقتاُس30 یہوسفطسے حکومتسےسکون کر
سکا، کیونکہ الله نے اُسے طرفچاروں ممالـککے کے
حملوں محفوظسے رکھا تھا۔

یہوسفط آخریکے سال موتاور
یہوسفط31 35 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ

یروشلم میں رہ کر 25 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی
ماں عزوبہ بنت ِسلحی تھی۔ 32 وہ اپنے باپ آسا کے
نمونے پر چلتا اور وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔
لیکن33 اُس بھینے اونچے مقاموں مندروںکے کو ختم
نہ کیا، اور لوگوں کے دل اپنے باپ دادا کے خدا کی
مائلطرف نہ ہوئے۔

باقی34 جو یہوسفطکچھ حکومتکی دورانکے ہوا
وہ شروع سے لے کر تکآخر یاہو بن حنانی کی تاریخ میں
بیان کیا گیا ہے۔ بعد میں سب کچھ شاہاِن’ اسرائیل کی
‘تاریخ کتابکی میں درج کیا گیا۔

35 بعد میں یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط نے اسرائیل
بادشاہکے یاہ اخز اتحادسے کیا، اُسگو یہکا بےدینیرو
کا تھا۔ دونوں36 ملنے کر تجارتی جہازوں کا ایسا بیڑا
بنوایا پہنچتکترسیسجو یہجبسکے۔ جہاز بندرگاہ
عصیون میںجابر تیار ہوئے 37 تو مریسہ کا ہنے ر والا اِلی
عزر بن دوداواہو نے یہوسفط پیشخلافکے گوئی
کی، چونکہ” آپ یاہ اخز کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں
اِس لئے آپرب کا کام تباہ دےکر “!گا اور واقعی،
یہ جہاز کبھی اپنی منزِل مقصود ترسیس تک پہنچ نہ
سکے، کیونکہ وہ پہلے ٹکڑےٹکڑےہی ہو گئے۔

21
جب1 یہوسفط مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو

اُسے یروشلم میںحصےاُسکے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا
ہے خاندانی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یہورام
تخت نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ یہورام
2 یہوسفط کے باقی بیٹے یاہ، عزر یحی ایل، یاہ، زکر

یاہو، میکائیلعزر اور سفطیاہ تھے۔ یہوسفط3 اُنہیںنے
بہت سونا چاندی اور دیگر قیمتی دےچیزیں کر یہوداہ
کے قلعہ بند شہروں پر مقرر کیا تھا۔ لیکن یہورام کو اُس
نے پہلوٹھا ہونے باعثکے اپنا جانشین بنایا تھا۔ بادشاہ4
بننے کے بعد جب یہوداہ حکومتکی مضبوطی سے اُس
کے ہاتھ میں تھی تو یہورام نے اپنے تمام بھائیوں کو
یہوداہ کے کچھ سمیتراہنماؤں قتل کر دیا۔

کیسال32یہورام5 میںعمر بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم
میں رہ کر 8 سال تک حکومت کرتا رہا۔ 6 اُس کی
شادی اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کی بیٹی سے ہوئی
تھی، اور وہ اسرائیل کے بادشاہوں اور خاص کر اخی
بُرےکےخاندانکےاب نمونے پر اُسرہا۔چلتا چالکا
ربچلن کو ناپسند تھا۔ توبھی7 وہ داؤد کے گھرانے
کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اُس نے داؤد سے
باندھعہد کر وعدہ کیا تھا کہ تیرا تیریاور اولاد چراغکا
تکہمیشہ جلتا رہے گا۔

یہورام8 حکومتکی ادومیوںدورانکے بغاوتنے
اورکی یہوداہ ردکوحکومتکی اپناکےکر بادشاہ مقرر
کیا۔ تب9 یہورام اپنے افسروں اور تمام رتھوں کو لے کر
اُن کے پاس پہنچا۔ جب جنگ چھڑ گئی تو ادومیوں
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نے اُسے اور اُس کے رتھوں پر مقرر افسروں کو گھیر
لیا، لیکن رات کو بادشاہ گھیرنے والوں کی صفوں کو
کامیابمیںتوڑنے ملـِکتوبھی10گیا۔ہو تکآجادوم
دوبارہ یہوداہ حکومتکی تحتکے نہیں آیا۔ وقتاُسی
لِبناہ شہر بھی سرکش ہو کر خود مختار ہو گیا۔ یہ سب
کچھ اِس لئے ہوا کہ یہورام ربنے باپاپنے دادا کے
خدا ترککو کر دیا تھا، تکیہاں11 اُسکہ نے یہوداہ
پہاڑیکے پرجگہوںاونچیکئیمیںعلاقے مندر بنوائے
اور یروشلم کے باشندوں ربکو سے بےوفا ہو جانے پر
اُکسایا۔ پورے یہوداہ کو وہ بُت پرستی کی غلط راہ پر
لے آیا۔

تب12 یہورام الیاسکو نبی سے خط جسملا میں
لـکھا تھا، آپرب” کے باپ داؤد کا خدا فرماتا تُو’ہے، یہوسفطباپاپنے اور اپنے دادا آسا بادشاہ اچھےکے
نمونے پر نہیں اسرائیلبلـکہ13چلا بادشاہوںکے غلطکی
راہوں پر۔ بالکل اباخی کے خاندان کی طرح تُو یروشلم
اور پورے یہوداہ کے باشندوں کو بُت پرستی کی راہ پر
لایا اورہے۔ تیرےیہ لئے نہیںکافی تھا، بلـکہ تُو نے اپنے
سگے بھائیوں کو بھی جو تجھ سے بہتر تھے قتل کر دیا۔
اِس14 لئے تیریرب تیرےقوم، بیٹوں اور تیری یوں بیو
میںمصیبتبڑیسمیتملـکیتپوریتیریکو لنے ڈا کو
ہے۔ 15 تُو بیمارخود ہو زدکیمرضلاعلاجگا۔جائے
میں آ کر تجھے بڑی تکلیفتکدیر ہو گی۔ آخرکار تیری
یاں انتڑ جسم نکلیںسے “۔‘گی

16 اُن دنوں میں رب نے فلستیوں اور ایتھوپیا کے
پڑوس میں ہنے ر والے عرب قبیلوں کو یہورام پر حملہ
کرنے کی تحریک دی۔ 17 یہوداہ میں گھس کر وہ
یروشلم تک پہنچ گئے اور بادشاہ کے محل کو لُوٹنے میں
کامیاب ہوئے۔ تمام مال اسبابو کے علاوہ اُنہوں نے
بادشاہ کے بیٹوں اور یوں بیو کو بھی چھین لیا۔ صرف
سب سے چھوٹا بیٹا یہوآخز یعنی یاہ اخز بچ نکلا۔

18 اِس کے بعد رب کا غضب بادشاہ پر نازل ہوا۔
اُسے لاعلاج لـگبیماری جسگئی سے اُس کی یاں انتڑ
بادشاہ19ہوئیں۔متاثر گئی۔ہوتیخراببہتحالتکی
دو سال کے بعد یاں انتڑ جسم سے نکل گئیں۔ یہورام
شدید درد کی حالت میں کوچ کر جنازےگیا۔ پر اُس

کی قوم نے اُس کے احترام میں لـکڑی کا بڑا ڈھیر نہ
جلایا، گو اُنہوں نے یہ اُس کے باپ دادا کے لئے کیا
تھا۔

20 یہورام 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم
میں رہ حکومتتکسال8کر کرتا رہا فوتجبتھا۔
ہوا تو کسی افسوسبھیکو نہ ہوا۔ اُسے یروشلم شہر کے
اُس حصے میں دفن تو کیا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا
لیکنہے، شاہی قبروں میں نہیں۔

22
یہوداہ کا بادشاہ یاہ اخز

1 یروشلم کے باشندوں نے یہورام کے سب سے
چھوٹے بیٹے یاہ اخز کو تخت پر بٹھا دیا۔ باقی تمام بیٹوں
کو اُن لٹیروں نے قتل کیا تھا جو عربوں کے ساتھ شاہی
لشکرگاہ گھسمیں آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہوداہ
کے بادشاہ یہورام کا بیٹا یاہ اخز بادشاہ بنا۔ سال22وہ2
نشینتختمیںعمرکی ہوا اور یروشلم میں رہ سالایککر
بادشاہ اُسرہا۔ ماںکی اسرائیلعتلیاہ عُمریبادشاہکے
پوتیکی تھی۔ یاہ3 بھیاخز اباخی خاندانکے غلطکے
نمونے پڑا،چلپر اُسکیونکہ ماںکی اُسے راہوںبےدین
پر چلنے پر اُبھارتی رہی۔ باپ4 کی وفات پر وہ اخی اب
کے گھرانے مشورےکے پر چلنے لگا۔ نتیجے میں اُس
کا چال ربچلن کو ناپسند تھا۔ آخرکار لوگیہی اُس
ہلاکتکی سببکا بن گئے۔

5 اِن ہی مشورےکے پر وہ اسرائیل کے بادشاہ یورام
بن اخی اب کے ساتھ مل کر شام کے بادشاہ حزائیل
سے لڑنے کے لئے نکلا۔ راماتجب ِجلعاد کے قریب
جنگ چھڑ گئی تو یورام شام کے فوجیوں کے ہاتھوں
زخمی ہوا 6 اور جنگمیداِن کو چھوڑ واپسیزرعیلکر
آیا تاکہ زخم بھر جائیں۔ جب وہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا تو
یہوداہ کا بادشاہ یاہ بناخز یہورام اُس حالکا پوچھنے کے
لئے یزرعیل آیا۔ لیکن7 الله تھیمرضیکی ملاقاتیہکہ
یاہ اخز ہلاکتکی باعثکا پہنچوہاںبنے۔ کر وہ یورام
کے ساتھ یاہو بن نِمسی سے ملنے کے لئے نکلا، وہی یاہو
جسے رب نے مسح کر کے اخی اب کے خاندان کو
نیست و نابود کرنے لئےکے مخصوص کیا تھا۔ اباخی8
کے خاندان کی عدالت کرتے کرتے یاہو کی ملاقات
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یہوداہ افسروںکچھکے اور یاہ اخز بعضکے داروںرشتے
سے ہوئی جو یاہ اخز خدمتکی میں اُس کے ساتھ آئے
قتلاِنہیںتھے۔ یاہو9کےکر یاہ اخز لگا۔ڈھونڈنےکو پتا
چلا کہ وہ سامریہ چھپمیںشہر گیا اُسےہے۔ یاہو کے
پاس لایا قتلاُسےنےجسگیا توبھیدیا۔کر عزتاُسے
کے ساتھ دفن کیا گیا، کیونکہ لوگوں نے کہا، آخر” وہ
یہوسفط کا پوتا ہے جو پورے دل سے رب کا طالب
“رہا۔ اُس وقت یاہ اخز کے خاندان میں کوئی نہ پایا گیا
جو بادشاہ کا کام سنبھال سکتا۔

عتلیاہ کی حکومتظالمانہ
جب10 یاہ اخز کی ماں عتلیاہ کو معلوم ہوا کہ میرا

بیٹا مر گیا ہے تو وہ یہوداہ پورےکے شاہی خاندان کو
قتل کرنے لـگی۔ لیکن11 یاہ اخز کی سگی بہن یہوسبع
نے یاہ اخز کے چھوٹے بیٹے یوآس کو چپکے سے اُن
شہزادوں میں سے نکال لیا جنہیں قتل کرنا تھا اور اُسے
اُس کی دایہ کے ساتھ ایک سٹور میں چھپا دیا جس
میں بستر محفوظوغیرہ رکھے جاتے تھے۔ وہاں وہ عتلیاہ
گرفتکی محفوظسے رہا۔ یہوسبع یہویدع امام بیویکی
تھی۔ 12 بعد میں یوآس ربکو کے گھر میں منتقل کیا
گیا جہاں وہ اُن کے ساتھ اُن سالوںچھ دورانکے چھپا
جبرہا عتلیاہ ملـکہ تھی۔

23
عتلیاہ کا انجام یوآساور حکومتکی

1 عتلیاہ کی حکومت کے ساتویں سال میں یہویدع
نے جرأت کر کے َسو َسو فوجیوں پر مقرر پانچ افسروں
سے عہد باندھا۔ اُن کے نام یاہ عزر بن یروحام، اسمٰعیل
بن یوحنان، یاہ عزر بن عوبید، معسیاہ بن عدایاہ اور اِلی
سافط بن زِکری تھے۔ 2 اِن آدمیوں نے چپکے سے یہوداہ
کے تمام شہروں میں سے گزر کر یوں لاو اور اسرائیلی
خاندانوں کے سرپرستوں کو جمع کیا اور پھر اُن کے ساتھ
مل کر یروشلم آئے۔ الله3 جماعتپوریمیںگھرکے نے
جوان یوآسبادشاہ کے ساتھ عہد باندھا۔
یہویدع اُن سے مخاطب ہوا، ہمارے” بادشاہ کا بیٹا

ہی ہم حکومتپر کرے، ربکیونکہ مقررنے کیا ہے
کہ داؤد کی اولاد یہ ذمہ داری سنبھالے۔ 4 چنانچہ
سبتاگلے آپدنکے اماموں اور یوں لاو میں سے جتنے

ڈیوٹی پر آئیں گے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں۔
ایک حصہ رب کے گھر کے دروازوں پر پہرا دے،
5 دوسرا شاہی محل پر اور تیسرا بنیاد نامی دروازے پر۔
باقی سب آدمی رب کے گھر کے صحنوں میں جمع ہو
جائیں۔ خدمت6 کرنے والے اماموں اور یوں لاو کے
یہیصرفہو۔نہداخلمیںگھرکےرباَورکوئیسوا
اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ رب نے اُنہیں اِس خدمت
کے لئے مخصوص کیا ہے۔ لازم ہے پوریکہ قوم رب
ہدایاتکی پر عمل کرے۔ 7 باقی لاوی بادشاہ کے ارد
گرد دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں کو پکڑے رکھیں اور
بھیجہاں وہ جائے رکھیں۔گھیرےاُسے رببھیجو
میںگھرکے اُسےکرےکوششکیگھسنے مار “ڈالنا۔

لاوی8 اور یہوداہ کے اِن تمام مردوں نے ایسا ہی
کیا۔ سبتاگلے سبدنکے اپنے سمیتبندوں اُس کے
پاس آئے، وہ بھی جن کی ڈیوٹی تھی اور وہ بھی جن کی
اب تھی۔چھٹی یہویدعکیونکہ خدمتنے والوںکرنے
میں کسیسے بھیکو جانے اجازتکی دینہیں تھی۔
امام9 َسونے فوجیوںَسو پر افسروںمقرر بادشاہداؤدکو
نیزےوہکے اور بڑیاورچھوٹی دیںڈھالیں تکابجو
رب کے گھر میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ 10 پھر اُس
نے فوجیوں کو بادشاہ کے ارد گرد کھڑا کیا۔ ایکہر
اپنے پکڑےہتھیار تیار تھا۔ قربان گاہ رباور کے گھر
کے درمیان اُن کا دائرہ رب کے گھر کی جنوبی دیوار
سے لے کر اُس کی شمالی تکدیوار پھیلا ہوا تھا۔ 11 پھر
وہ یوآس کو باہر لائے اور اُس کے سر پر تاج رکھ کر
اُسے قوانین کی کتاب دے دی۔ یوں یوآس کو بادشاہ
بنا دیا گیا۔ اُنہوں نے اُسے مسح کیا اور بلند آواز سے نعرہ
لگانے لـگے، بادشاہ” زندہ “!باد

لوگوں12 کا شور تکعتلیاہ پہنچا، سبکیونکہ دوڑ
کر جمع ہو رہے اور بادشاہ کی خوشی میں نعرے لگا
رہے تھے۔ وہ رب کے گھر کے صحن میں اُن پاسکے
آئی 13 تو کیا دیکھتی ہے کہ نیا بادشاہ دروازے کے
قریب اُس ستون پاسکے کھڑا جہاںہے بادشاہ رواج
مطابقکے کھڑا ہوتا اورہے، وہ افسروں اور تُرم بجانے
والوں سے گھرا ہوا ہے۔ تمام اُمّت بھی کھڑیساتھ تُرم
بجا بجا کر خوشی منا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ گلوکار اپنے
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ساز بجا کر حمد گیتکے گانے میں راہنمائی کر رہے
ہیں۔ مارےکےرنجشعتلیاہ پھاڑکپڑےاپنے چیخکر
اُٹھی، “!غداریغداری،”

یہویدع14 امام نے َسو َسو فوجیوں پر مقرر اُن افسروں
کو بُلایا جن کے سپرد فوج کی گئی تھی اور اُنہیں حکم
دیا، اُسے” باہر لے جائیں، مناسبکیونکہ نہیں کہ اُسے
رب کے گھر کے پاس مارا جائے۔ اور جو بھی اُس
کے پیچھے آئے اُسے تلوار سے مار “دینا۔ 15 وہ عتلیاہ
کو پکڑ کر وہاں سے باہر لے گئے اور اُسے گھوڑوں کے
دروازے پر مار دیا جو شاہی محل پاسکے تھا۔

یہویدعپھر16 قومنے اور بادشاہ ملساتھکے ربکر
سے عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ ہم رب کی قوم رہیں
گے۔ اِس17 بعلسببعدکے مندرکے پڑےٹوٹپر اور
اُسے ڈھا دیا۔ اُس کی قربان گاہوں اور بُتوں ٹکڑےکو
ٹکڑے کر کے اُنہوں نے بعل پجاریکے متان کو قربان
گاہوں کے منے سا ہی مار ڈالا۔

18 یہویدع نے اماموں اور یوں لاو کو دوبارہ رب
کے گھر کو لنے سنبھا کی ذمہ داری دی۔ داؤد نے
خدمتاُنہیں کے لئے میںگروہوں تقسیم کیا تھا۔ اُس کی
ہدایات کے مطابق اُن ہی کو خوشی مناتے اور گیت
گاتے ہوئے بھسم ہونے والی پیشقربانیاں کرنی تھیں،
جس طرح موسٰی کی شریعت میں لـکھا ہے۔ رب19
گھرکے دروازوںکے پر یہویدع کھڑےدرباننے کئے
تاکہ ایسے لوگوں کو اندر آنے سے روکا جائے کسیجو
بھی وجہ ناپاکسے ہوں۔

20 پھر وہ َسو َسو فوجیوں پر مقرر افسروں، اثر رسوخو
والوں، قوم کے حکمرانوں اور باقی پوری اُمّت کے ہمراہ
جلوس نکال کر بادشاہ کو بالائی دروازے سے ہو کر
محلشاہی میں لے گیا۔ وہاں اُنہوں نے بادشاہ تختکو
پر بٹھا دیا، اور21 تمام مناتیخوشیاُمّت یوںرہی۔ یروشلم
شہر ملا،سکونکو کیونکہ عتلیاہ تلوارکو مارسے دیا تھا۔گیا

24
ربیوآس کے گھر مرمتکی کرواتا ہے

یوآس1 سال7 کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں
اُس کی حکومت کا دورانیہ 40 سال تھا۔ اُس کی ماں

ِضبیاہ بیرسبع کی ہنے ر والی تھی۔ یہویدع2 کے جیتے جی
یوآس کچھوہ کرتا رہا یہویدع3تھا۔پسندکوربجو نے
اُس کی شادی دو خواتین سے کرائی جن کے بیٹے بیٹیاں
پیدا ہوئے۔

کچھ4 دیر یوآسبعدکے ربنے کے گھر مرمتکی
کرانے کا فیصلہ کیا۔ اماموں5 اور یوں لاو کو پاساپنے
بُلا کر اُس نے اُنہیں حکم دیا، یہوداہ” کے شہروں میں
گزرسے لوگوںتمامکر کریںجمعپیسےسے سالآپتاکہ
سالبہ اپنے ابکروائیں۔مرمتکیگھرکےخدا جا کر
جلدی لیکن“کریں۔ یوں لاو بڑینے دیر لگائی۔

تب6 بادشاہ نے اماِم اعظم یہویدع کو بُلا کر آپ”پوچھا، یوںنے لاو سے مطالبہ نہیںکیوں کیا کہ وہ یہوداہ
کے شہروں اور یروشلم ربسے کے گھر مرمتکی کے
پیسے جمع کریں؟ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ
رب کا خادم موسٰی ملاقاتبھی کا ٹھیکخیمہ رکھنے
کے لئے اسرائیلی جماعت ٹیکسسے لیتا رہا۔ آپ7 کو
خود معلوم ہے کہ اُس عورتبےدین عتلیاہ نے اپنے
پیروکاروں کے ربساتھ کے گھر میں نقب لگا ربکر
کے لئے مخصوص ہدیئے چھین لئے اور بعل کے اپنے
بُتوں خدمتکی کے لئے استعمال کئے “تھے۔

8 بادشاہ کے حکم پر ایک صندوق بنوایا گیا جو باہر،
رب کے گھر کے صحن کے دروازے پر رکھا گیا۔
پورے9 یہوداہ اور یروشلم میں اعلان کیا گیا کہ رب
کے لئے وہ ٹیکس ادا کیا جائے جس کا خدا کے
خادم موسٰی نے یگستان ر میں اسرائیلیوں سے مطالبہ
کیا تھا۔ 10 یہ سن کر تمام راہنما بلـکہ پوری قوم خوش
ہوئی۔ اپنے ہدیئے رب کے گھر کے پاس لا کر وہ
اُنہیں صندوق میں لتے ڈا رہے۔ جب کبھی وہ بھر جاتا
11 لاویتو اُسے اُٹھا کر بادشاہ افسروںکے پاسکے لے
جاتے۔ اگر اُس میں واقعی بہت پیسے ہوتے تو بادشاہ
کا میرمنشی اور اماِم اعظم ایککا افسر آ کر اُسے خالی
کر دیتے۔ پھر لاوی اُسے اُس کی واپسجگہ رکھ دیتے
تھے۔ یہ سلسلہ روزانہ جاری رہا، اور آخرکار بہت بڑی
رقم اکٹھی ہو گئی۔

بادشاہ12 اور یہویدع یہ پیسے اُن ٹھیکے داروں کو دیا
تھےکرتے مرمتکیگھرکےربجو تھے۔کرواتے یہ
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پیسے پتھر تراشنے والوں، بڑھئیوں اور اُن کاری گروں کی
اُجرت کے لئے صَرف ہوئے جو لوہے اور پیتل کا کام
تھے۔کرتے مرمتکیگھرکےرب13 نگرانوںکے نے
محنت کامسے کیا، اور اُن زیرِکے نگرانی ترقی ہوتی گئی۔
آخر ربمیں پہلےحالتکیگھرکے سیکی ہو تھیگئی
بلـکہ اُنہوں نے اُسے مزید مضبوط بنا دیا۔ 14 کام کے
اختتام پر ٹھیکے دار باقی پیسے یوآس بادشاہ اور یہویدع
کے پاس لائے۔ اِن سے اُنہوں نے رب کے گھر کی
خدمت کے لئے درکار پیالے، سونے اور چاندی کے
برتن اور دیگر کئی چیزیں جو قربانیاں چڑھانے کے لئے
تھیںہوتیاستعمال یہویدعبنوائیں۔ کےربجیجیتےکے
میںگھر باقاعدگی بھسمسے پیشقربانیاںوالیہونے کی
جاتی رہیں۔

نہایتیہویدع15 بوڑھا ہو سال130گیا۔ کی عمر میں
وہ فوت ہوا۔ 16 اُسے یروشلم کے اُس حصے میں شاہی
قبرستان میں دفنایا گیا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے،
کیونکہ اُس نے اسرائیل میں الله اور اُس کے گھر کی
خدمتاچھی کی تھی۔

یوآس رببادشاہ ترککو کرتا ہے
یہویدع17 موتکی کے بعد یہوداہ بزرگکے یوآس

پاسکے آ کر منہ جھکبلکے گئے۔ وقتاُس سے وہ
اُن مشوروںکے پر عمل لگا۔کرنے اِس18 ایککا نتیجہ
یہ نکلا کہ وہ اُن کے ساتھ مل کر رب اپنے باپ کے
خدا کے گھر کو چھوڑ کر یسیرت دیوی کے کھمبوں
اور بُتوں کی پوجا کرنے لگا۔ اِس گناہ کی وجہ سے الله
کا غضب یہوداہ اور یروشلم پر نازل ہوا۔ 19 اُس نے
اپنے نبیوں کو لوگوں پاسکے بھیجا تاکہ وہ اُنہیں سمجھا
کر رب پاسکے واپس لائیں۔ لیکن کوئی بھی اُن کی
بات سننے کے لئے تیار نہ ہوا۔ 20 پھر الله کا روح یہویدع
امام کے بیٹے یاہ زکر پر نازل ہوا، اور اُس نے قوم کے
منے کھڑےسا ہو کر الله”کہا، فرماتا ہے، ربتم’ کے
احکام کیوںورزیخلافکی تمہیںہو؟کرتے کامیابی
حاصل نہیں ہو گی۔ چونکہ تم ربنے ترککو کر دیا
اِسہے لئے اُس نے ترکتمہیں کر دیا “!‘ہے

جواب21 میں لوگوں نے یاہ زکر سازشخلافکے
کر کے اُسے بادشاہ کے حکم پر رب کے گھر کے صحن

میں سنگسار یوآسیوں22دیا۔کر بادشاہ مہربانیاُسنے
کا خیال نہ کیا جو یہویدع نے اُس پر کی تھی بلـکہ اُسے
نظرانداز کر کے اُس کے بیٹے کو قتل کیا۔ مرتے وقت
یاہ زکر بولا، دےدھیانرب” کر میرا بدلہ “!لے

23 اگلے سال کے آغاز میں شام کی فوج یوآس سے
لڑنے آئی۔ یہوداہ گھسمیں کر اُنہوں نے یروشلم پر فتح
پائی اور قوم کے تمام بزرگوں کو مار ڈالا۔ سارا لُوٹا ہوا
دمشقمال کو بھیجا گیا بادشاہجہاں تھا۔ اگرچہ24 شام
فوجکی یہوداہ فوجکی بہتنسبتکی تھیچھوٹی توبھی
رب نے اُسے فتح بخشی۔ چونکہ یہوداہ نے رب اپنے
باپ دادا کے خدا ترککو کر دیا تھا اِس لئے یوآس کو
شام ہاتھوںکے سزا ملی۔ دورانکےجنگ25 یہوداہ کا
بادشاہ دشمنجبہوا۔زخمیشدید ملـکنے چھوڑکو
دیا یوآستو افسروںکے اُسنے کی۔سازشخلافکے
یہویدع امام کے بیٹے کے قتل کا انتقام لے کر اُنہوں نے
اُسے مار میںحالتبیماروہجبڈالا بستر پر پڑا تھا۔ بادشاہ
کو یروشلم کے اُس حصے میں دفن کیا گیا جو داؤد’ کا
‘شہر کہلاتا ہے۔ لیکن شاہی قبرستان میں نہیں دفنایا
گیا۔ سازش26 والوںکرنے نامکے زبد اور یہوزبد تھے۔
پہلے کی ماں ِسمعات عمونی تھی دوسرےجبکہ کی ماں
ِسمریت موآبی تھی۔

27 یوآس کے بیٹوں، اُس کے خلاف نبیوں کے
فرمانوں اور الله کے گھر مرمتکی بارےکے میں مزید
معلومات شاہان’ کی ‘کتاب میں درج ہیں۔ یوآس کے
بعد اُس کا بیٹا اَمَصیاہ تخت نشین ہوا۔

25
یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ

1 اَمَصیاہ 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم
میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 29 سال تھا۔ اُس کی
یہوعدانماں یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ کچھجو2 اَمَصیاہ
نے کیا وہ رب کو پسند تھا، لیکن وہ پورے دل سے
رب کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ 3 جوں ہی اُس کے پاؤں
مضبوطی سے جم گئے اُس نے اُن افسروں کو سزائے
موت دی جنہوں نے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ 4 لیکن
اُن کے بیٹوں کو اُس نے زندہ ہنے ر دیا اور یوں موسوی
شریعت کے تابع ربمیںجسرہا فرماتا ہے، والدین”
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کو اُن کے بچوں کے جرائم سببکے سے سزائے موت
نہ دی جائے، نہ بچوں کو اُن کے والدین کے جرائم کے
سبب سے۔ اگر کسی کو سزائے موت دینی ہو تو اُس
گناہ سببکے سے جو اُس نے خود کیا “ہے۔

ادوم جنگسے
5 اَمَصیاہ نے یہوداہ اور بن یمین کے قبیلوں کے تمام

مردوں کو بُلا کر اُنہیں خاندانوں ترتیبمطابقکے دیا۔
اُس نے ہزار ہزار اور َسو َسو فوجیوں پر افسر مقرر
کئے۔ جتنے بھی مرد 20 یا اِس سے زائد سال کے تھے اُن
سب کی بھرتی ہوئی۔ اِس طرح 3,00,000 فوجی جمع
ڈھالوںبڑیسبہوئے۔ اور نیزوں لیسسے تھے۔ اِس6
کے علاوہ اَمَصیاہ نے اسرائیل کے 1,00,000 تجربہ
کار فوجیوں کو اُجرت پر بھرتی کیا تاکہ وہ جنگ میں
مدد اُنہیںکریں۔ اُس چاندینے ًکے 3,400تقریبا کلو
گرام دیئے۔

7 لیکن ایک مردِ خدا نے اَمَصیاہ کے پاس آ کر
اُسے بادشاہ”سمجھایا، لازمسلامت، یہکہہے اسرائیلی
فوجی آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے لئے نہ نکلیں۔
ربکیونکہ اُن کے ساتھ نہیں ہے، وہ افرائیم کے کسی
بھی ہنے ر والے کے ساتھ نہیں ہے۔ 8 اگر آپ اُن کے
ساتھ مل کر نکلیں تاکہ مضبوطی سے دشمن سے لڑیں تو
الله آپ کو دشمن کے منے سا دےگرا گا۔ کیونکہ الله
کو آپ کی مدد کرنے اور آپ کو گرانے کی قدرت
حاصل “ہے۔ 9 اَمَصیاہ نے اعتراض کیا، لیکن” مَیں
اسرائیلیوں چاندیکو کے 3,400 کلو گرام ادا کر چکا
ہوں۔ اِن پیسوں کا کیا بنے “گا؟ مردِ خدا نے جواب
دیا، رب” آپ کو اِس سے کہیں یادہ ز عطا کر سکتا
“ہے۔ چنانچہ10 اَمَصیاہ نے افرائیم سے آئے ہوئے تمام
فوجیوں کو فارغ کر واپسکے بھیج دیا، اور وہ یہوداہ
ناراضبہتسے ہوئے۔ طیشبڑےایکہر میں اپنے
اپنے گھر چلا گیا۔

توبھی11 جرأتاَمَصیاہ کر کےجنگکے لئے نکلا۔
اپنی فوج کو نمک کی وادی میں لے جا کر اُس نے
ادومیوں پر فتح پائی۔ اُن 10,000کے مرد جنگمیداِن
مارےمیں گئے۔ دشمن12 کے مزید 10,000 آدمیوں
کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہوداہ کے فوجیوں قیدیوںنے کو

ایک اونچی چٹان کی چوٹی پر لے جا کر نیچے گرا دیا۔
اِس پاشپاشسبطرح ہو ہلاککر ہوئے۔

13 اِتنے میں فارغ کئے گئے اسرائیلی فوجیوں نے
سامریہ اور بیت َحورون کے بیچ میں واقع یہوداہ کے
شہروں پر حملہ کیا تھا۔ لڑتے لڑتے اُنہوں نے 3,000
مردوں اُتارگھاٹکےموتکو دیا بہتاور لُوٹمالسا
لیا تھا۔

اَمَصیاہ کی بُت پرستی
14 ادومیوں کو شکست دینے کے بعد اَمَصیاہ سعیر

باشندوںکے بُتوںکے لُوٹکو کر اپنے واپسگھر لایا۔
وہاں اُس نے اُنہیں کھڑا کیا اور اُن کے منے سا اوندھے
جھکمنہ کر اُنہیں پیشقربانیاں کیں۔ 15 یہ دیکھ کر
رب اُس سے بہت ناراض ہوا۔ اُس ایکنے نبی کو
اُس پاسکے بھیجا جس نے کہا، تُو” اِن دیوتاؤں کی
طرف کیوں رجوع کر رہا ہے؟ یہ تو اپنی قوم کو تجھ
سے نجات نہ دلا “سکے۔ 16 اَمَصیاہ نے نبی کی بات
کاٹ کر کہا، ہم” کبنے سے تجھے بادشاہ کا مشیر
بنا دیا ہے؟ خاموش، ورنہ تجھے مار دیا جائے “گا۔ نبی
نے خاموش ہو کر اِتنا ہی کہا، مجھے” معلوم ہے کہ
الله آپنے آپکو کی اِن حرکتوں کی وجہ سے اور اِس
لئے آپکہ نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا تباہ کرنے کا
فیصلہ کر لیا “ہے۔

اَمَصیاہ اسرائیل کے یوآسبادشاہ سے لڑتا ہے
17 ایک دن یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ نے اپنے

مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد یوآس بن یہوآخز بن
یاہو کو پیغام بھیجا، آئیں،” دوسرےایکہم کا مقابلہ
“!کریں لیکن18 اسرائیل کے بادشاہ یوآس جوابنے
دیا، لبنان” ایکمیں کانٹےدار جھاڑی نے دیودار کے
ایک درخت سے بات کی، میرے’ بیٹے کے ساتھ اپنی
بیٹی کا رشتہ ‘باندھو۔ لیکن اُسی وقت لبنان کے جنگلی
جانوروں نے اُس کے اوپر سے گزر کر اُسے پاؤں تلے
کچل ڈالا۔ 19 ادوم پر فتح پانے کے سبب سے آپ کا
دل مغرور ہو کر مزید شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔
لیکن میرا مشورہ ہے آپکہ اپنے گھر میں رہیں۔ آپ
ایسی مصیبت کو کیوں دعوت دیتے ہیں جو آپ اور
یہوداہ کی تباہی کا باعث بن “جائے؟ لیکن20 اَمَصیاہ
ماننے کے لئے تیار نہیں تھا۔ الله اُسے اور اُس کی قوم کو



توارِیخ-۲ 25:21 489 توارِیخ-۲ 26:14

اسرائیلیوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اُنہوں نے
ادومیوں دیوتاؤںکے طرفکی رجوع کیا تھا۔

21 تب اسرائیل کا بادشاہ یوآس اپنی فوج لے کر
یہوداہ پر شمسبیتآیا۔چڑھ پاسکے اُس کا یہوداہ کے
بادشاہ اَمَصیاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اسرائیلی22 فوج نے
یہوداہ کی فوج شکستکو دی، اور ایکہر اپنے اپنے
بھاگگھر گیا۔ اسرائیل23 کے یوآسبادشاہ نے یہوداہ
کے بادشاہ اَمَصیاہ بن یوآس بن یاہ اخز کو وہیں بیت
شمس میں گرفتار کر لیا۔ پھر وہ اُسے یروشلم لایا اور شہر
کی فصیل افرائیم دروازےنامی سے لے کر کونے کے
تکدروازے ًلمبائیکیحصےاِسدی۔گرا 600تقریبا
24تھی۔فٹ بھیجتنا اورچاندیسونا، ربسامانقیمتی
کے گھر اور محلشاہی خزانوںکے میں تھا اُسے اُس نے
پورے کا پورا چھین لیا۔ اُس وقت عوبید ربادوم کے
خزانےکےگھر یوآستھا۔سنبھالتا لُوٹا مالہوا بعضاور
یرغمالوں کو لے کر واپسسامریہ چلا گیا۔

اَمَصیاہ موتکی
اسرائیل25 کے یوآسبادشاہ بن یہوآخز موتکی کے

بعد یہوداہ کا بادشاہ اَمَصیاہ یوآسبن سال15مزید جیتا
رہا۔ باقی26 کچھجو اَمَصیاہ دورانکےحکومتکی ہوا
وہ شروع سے لے کر تکآخر شاہاِن’ اسرائیل و ‘یہوداہ
کتابکی میں درج ہے۔ سےجب27 ربوہ پیرویکی
کرنے سے باز آیا وقتاُس لوگسے یروشلم میں اُس کے
سازشخلاف کرنے لـگے۔ آخرکار اُس نے فرار ہو کر
لـکیس میں پناہ لی، سازشلیکن کرنے والوں نے اپنے
لوگوں کو اُس کے پیچھے بھیجا، اور وہ وہاں اُسے قتل
کرنے کامیابمیں ہو گئے۔ اُس28 گھوڑےلاشکی
پر اُٹھا کر یہوداہ کے شہر یروشلم لائی گئی جہاں اُسے
خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔

26
یہوداہ کا بادشاہ یّاہ عُز

1 یہوداہ کے تمام لوگوں نے اَمَصیاہ کی جگہ اُس کے
بیٹے یّاہ عُز تختکو پر بٹھا دیا۔ اُس کی عمر سال16 تھی
جب2 اُس کا باپ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔
بادشاہ بننے بعدکے یّاہ عُز ایلاتنے شہر پر قبضہ کر کے

اُسے دوبارہ یہوداہ کا حصہ بنا لیا۔ اُس نے بہتمیںشہر
تعمیری کام کروایا۔

یّاہ3 کیسال16عُز میںعمر بادشاہ بنا اور یروشلم میں
رہ کر 52 حکومتسال کرتا رہا۔ اُس کی ماں یکولیاہ
یروشلم کی ہنے ر والی تھی۔ 4 اپنے باپ اَمَصیاہ کی طرح
اُس کا چال ربچلن کو پسند تھا۔ 5 اماِم اعظم یاہ زکر
کے جیتے جی یّاہ عُز رب کا طالب رہا، کیونکہ یاہ زکر
اُسے الله کا خوف ماننے کی تعلیم دیتا رہا۔ تکجب
رببادشاہ طالبکا رہا تکوقتاُس الله اُسے کامیابی
بخشتا رہا۔

6 یّاہ عُز نے فلستیوں جنگسے کر کے جات، یبنہ
اور اشدود فصیلوںکی کو ڈھا دیا۔ دیگر شہروںکئی کو
اُس نے سرےنئے سے تعمیر کیا جو اشدود کے قریب
اور فلستیوں کے باقی علاقے میں تھے۔ لیکن7 الله نے نہ
صرف فلستیوں سے لڑتے وقت یّاہ عُز کی مدد کی بلـکہ
وقتاُس جببھی بعلجور میں ہنے ر والے عربوں اور
معونیوں جنگسے چھڑ گئی۔ عمونیوں8 کو یّاہ عُز کو
خراج ادا کرنا پڑا، اور وہ اِتنا طاقت ور بنا کہ اُس کی
شہرت پھیلتکمصر گئی۔

9 یروشلم میں یّاہ عُز نے کونے وادیدروازے،کے
دروازےکے فصیلاور موڑکے بُرجمضبوطپر بنوائے۔
10 اُس نے بیابان میں بھی بُرج تعمیر کئے اور ساتھ ساتھ
پتھر کے حوضبےشمار تراشے، کیونکہ مغربی یہوداہ
کے نشیبی پہاڑی علاقے اور میدانی علاقے میں اُس کے
بڑےبڑے یوڑ ر چرتے تھے۔ بادشاہ کو کاشت کاری
کا کام خاص پسند تھا۔ بہت لوگ پہاڑی علاقوں اور
زرخیز وادیوں میں اُس کھیتوںکے اور انگور باغوںکے
کی نگرانی کرتے تھے۔

11 یّاہ عُز کی طاقت ور فوج تھی۔ بادشاہ کے اعلٰی
افسر حننیاہ کی راہنمائی میں میرمنشی یعی ایل نے افسر
معسیاہ کے ساتھ فوج کی بھرتی کر کے اُسے ترتیب دیا
تھا۔ 12 اِن دستوں پر کنبوں کے سرپرست2,600 مقرر
تھے۔ جنگ3,07,500فوج13 لڑنے قابلکے مردوں
پر مشتمل تھی۔ جنگ میں بادشاہ اُن پر پورا بھروسا کر
سکتا تھا۔ 14 یّاہ عُز نے اپنے تمام فوجیوں کو ڈھالوں،
نیزوں، خودوں، زرہ بکتروں، کمانوں اور فلاخن کے
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اور15کیا۔مسلحسےسامان یروشلم بُرجوںکے فصیلاور
کے کونوں پر اُس نے ایسی مشینیں لگائیں جو تیر چلا
سکتی بڑےبڑےاور پھینکپتھر سکتی تھیں۔

یّاہ عُز مغرور ہو جاتا ہے
غرض، الله کی مدد سے یّاہ عُز شہرتکی دُور دُور

تک پھیل گئی، اور اُس طاقتکی بڑھتی گئی۔
لیکن16 طاقتاِس اُسےنے مغرور کر دیا، اور نتیجے

میں وہ غلط راہ پر آ گیا۔ رب اپنے خدا کا بےوفا ہو کر
ایکوہ ربدن کے گھر گھسمیں گیا تاکہ بخور کی
قربان گاہ پر بخور جلائے۔ لیکن17 اماِم اعظم یاہ عزر
رب کے مزید 80 بہادر اماموں کو اپنے ساتھ لے کر
اُس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اُنہوں18 نے بادشاہ یّاہ عُز کا
سامنا کر کے کہا، مناسب” نہیں ربآپکہ کو بخور
کی قربانی پیش کریں۔ یہ ہارون کی اولاد یعنی اماموں
کی ذمہ داری ہے جنہیں اِس کے لئے مخصوص کیا گیا
مقدِسہے۔ نکلسے جائیں، آپکیونکہ الله سے بےوفا
ہو گئے ہیں، آپاور کی یہ ربحرکت خدا کے منے سا
عزت کا باعث نہیں بنے “گی۔ 19 یّاہ عُز بخوردان کو
پکڑے بخور پیشکو کرنے کو تھا کہ اماموں کی باتیں
سن آگکر بگولا ہو گیا۔ لیکن اُسی لمحے اُس ماتھےکے
پر پھوٹکوڑھ نکلا۔ 20 یہ دیکھ کر اماِم اعظم یاہ عزر
اور دیگر اماموں نے اُسے جلدی ربسے کے گھر سے
نکال دیا۔ یّاہ عُز بھیخودنے وہاں سے نکلنے جلدیکی
کی، ربکیونکہ ہی نے اُسے دیسزا تھی۔

یّاہ21 عُز بیماریاِسجیجیتے سے نہشفا پا اُسےسکا۔
علیٰحدہ گھر میں رہنا پڑا، اور اُسے رب کے گھر میں
داخل اجازتکیہونے نہیں تھی۔ اُس کے بیٹے یوتام کو
محل پر مقرر کیا گیا، اور وہی اُمّت حکومتپر لگا۔کرنے

باقی22 کچھجو یّاہ عُز حکومتکی دورانکے شروع
کرلےسے تکآخر ہوا آموصوہ بیٹےکے یسعیاہ نبی نے
قلم بند کیا ہے۔ یّاہجب23 عُز مر کر باپاپنے دادا سے
جا ملا تو اُسے کوڑھ کی وجہ دوسرےسے بادشاہوں
کے ساتھ نہیں دفنایا گیا بلـکہ قریب کھیتایککے میں
جو شاہی خاندان کا تھا۔ پھر اُس کا بیٹا یوتام تخت نشین
ہوا۔

27
یہوداہ کا بادشاہ یوتام

1 یوتام 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں
رہ کر 16 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں
یروسہ بنت صدوق تھی۔ 2 یوتام نے وہ کچھ کیا ربجو
کو پسند تھا۔ وہ باپاپنے یّاہ عُز کے نمونے پر چلتا رہا،
اگرچہ اُس نے کبھی بھی باپ کی ربطرح کے گھر
میں گھس جانے کوششکی نہ کی۔ لیکن لوگعام
اپنی غلط راہوں سے نہ ہٹے۔

3 یوتام ربنے کے گھر کا بالائی دروازہ تعمیر کیا۔
عوفل پہاڑی جس پر رب کا گھر تھا اُس کی دیوار کو
اُس نے بہت جگہوں پر مضبوط بنا دیا۔ 4 یہوداہ کے
پہاڑی علاقے میں اُس نے شہر تعمیر کئے اور جنگلی
علاقوں میں قلعے اور بُرج بنائے۔ جب5 عمونی بادشاہ
کے ساتھ جنگ چھڑ گئی تو اُس نے عمونیوں کو
شکست دی۔ تین تکسال اُنہیں اُسے سالانہ خراج کے
طور ًپر تقریبا 3,400 کلو گرام چاندی، 16,00,000
کلو گرام گندم اور 13,50,000 کلو گرام َجو ادا کرنا
پڑا۔ یوں6 یوتام بڑھتیطاقتکی اورگئی۔ وجہ تھییہ کہ
ثابتوہ قدمی ربسے اپنے خدا کے حضور چلتا رہا۔

7 باقی جو کچھ یوتام کی حکومت کے دوران ہوا اسرائیلشاہاِن’وہ و ‘یہوداہ کتابکی میں قلم بند اُسہے۔
میں اُس کی تمام جنگوں اور باقی کاموں کا ہے۔ذکر وہ8
سال25 کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ کر 16
حکومتسال کرتا رہا۔ جب9 وہ مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس حصے میں جو داؤد’
کا ‘شہر کہلاتا ہے دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا آخز تخت
نشین ہوا۔

28
یہوداہ کا بادشاہ آخز

1 کیسال20آخز میںعمر بادشاہ بنا اور یروشلم میں رہ
کر 16 سال حکومت کرتا رہا۔ وہ اپنے باپ داؤد کے
نمونے پر نہ چلا بلـکہ وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو ناپسند
تھا۔ 2 کیونکہ اُس نے اسرائیل کے بادشاہوں کا چال
چلن اپنایا۔ بعل کے بُت ڈھلوا کر 3 اُس نے نہ صرف
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وادٔی بن ہنوم میں بُتوں کو پیشقربانیاں کیں بلـکہ اپنے
بیٹوں قربانیبھیکو طورکے پر یوںدیا۔جلا وہ قوموںاُن
کے گھنونے رسم و رواج ادا کرنے لگا ربجنہیں نے
اسرائیلیوں کے ملـکآگے سے نکال دیا تھا۔ 4 آخز بخور
جلا کر اپنی قربانیاں اونچے مقاموں، یوں پہاڑ کی چوٹیوں
اور ہر درختگھنے کے سائے میں چڑھاتا تھا۔

اِسی5 لئے اُسرب کے خدا اُسےنے شام بادشاہکے
کے حوالے کر دیا۔ شام فوجکی نے دیشکستاُسے
اور یہوداہ کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر دمشق
لے گئی۔ آخز کو اسرائیل کے بادشاہ فِقَح بن رملیاہ
کے حوالے بھی کر دیا جسگیا نے اُسے شدید نقصان
پہنچایا۔ میںدنہیایک6 یہوداہ 1,20,000کے تجربہ
کار فوجی شہید ہوئے۔ کچھسبیہ اِس لئے ہوا کہ قوم
نے رب اپنے باپ دادا کے خدا ترککو کر دیا تھا۔
وقتاُس7 افرائیم قبیلےکے زِکریپہلوانکے آخزنے کے
بیٹے معسیاہ، محل کے انچارج عزری قام اور بادشاہ کے
بعد سب سے اعلٰی افسر اِلقانہ کو مار ڈالا۔ اسرائیلیوں8
لئےچھینبچےاورعورتیں2,00,000کییہوداہنے اور
کثرت کا لُوٹمال کر سامریہ لے گئے۔

اسرائیل قیدیوں کو رِہا کر دیتا ہے
9 سامریہ میں رب ایککا نبی بنام عودید رہتا تھا۔

جب اسرائیلی فوجی میداِن جنگ سے واپس آئے تو
عودید اُن سے ملنے کے لئے نکلا۔ اُس نے اُن سے دیکھیں،”کہا، رب آپ کے باپ دادا کا خدا یہوداہ سے
ناراض تھا، اِس لئے اُس نے اُنہیں آپ کے حوالے کر
دیا۔ طیشلوگآپلیکن میں آ کر اُن پر پڑےٹوٹیوں
کہ اُن کا قتِل عام آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن10 یہ
کافی نہیں تھا۔ آپاب یہوداہ اور یروشلم کے بچے ہوؤں
کو اپنے غلام بنانا ہتے چا ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
ہم اُن سے اچھے ہیں؟ نہیں، آپ سے بھی رب اپنے
خدا خلافکے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ میریچنانچہ11
بات !سنیں اِن قیدیوں واپسکو کریں آپجو نے اپنے
بھائیوں چھینسے لئے ہیں۔ ربکیونکہ غضبسختکا
آپ پر نازل ہونے والا “ہے۔

12 افرائیم کے قبیلے کے کچھ سرپرستوں نے بھی
فوجیوں کا کیا۔سامنا اُن نامکے یاہ بنعزر یوحنان، برکیاہ

بن مِسلّموت، یحِزقیاہ بن سلّوم اور عماسا بن خدلی تھے۔
13 اُنہوں نے کہا، اِن” قیدیوں کو یہاں مت لے آئیں،
ورنہ ہم رب کے منے سا قصوروار ٹھہریں گے۔ کیا آپ
ہتے چا ہیں کہ ہم اپنے گناہوں میں اضافہ کریں؟ ہمارا
قصور پہلے بہتہی بڑا ہے۔ ہاں، رب اسرائیل پر سخت
غصے “ہے۔

فوجیوںتب14 نے اپنے قیدیوں کو آزاد کر اُنہیںکے
لُوٹے مالہوئے بزرگوںساتھکے جماعتپوریاور کے
حوالے کر دیا۔ 15 مذکورہ چار آدمیوں نے منے سا آ کر
قیدیوں کو محفوظپاساپنے رکھا۔ لُوٹے مالہوئے میں
نکالکپڑےسے کر اُنہوں اُنہیںنے اُن میں تقسیم کیا جو
برہنہ تھے۔ اِس اُنہوںبعدکے تمامنے قیدیوں کپڑےکو
اور دیئے،دےجوتے اُنہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور
اُن زخموںکے کی مرہم پٹی کی۔ تھکاوٹجتنے کی وجہ
سے چل نہ سکتے تھے اُنہیں اُنہوں نے گدھوں پر بٹھایا،
پھر چلتے سبچلتے کو کھجور کے شہر تکیریحو پہنچایا
جہاں اُن کے لوگاپنے تھے۔ پھر وہ لوٹسامریہ آئے۔

آخز اسور کے بادشاہ سے مدد لیتا ہے
16 اُس وقت آخز بادشاہ نے اسور کے بادشاہ سے

التماس ہماری”کی، مدد “آئیں۔کرنے ادومیکیونکہ17
یہوداہ گھسمیں کر کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے
ساتھ فلستیساتھساتھ18تھے۔گئےلے مغربی یہوداہ کے
نشیبی پہاڑی علاقے اور جنوبی علاقے گھسمیں آئے
تھے ذیلاور شہروںکے پر قبضہ میںاُنکےکر ہنے لـگےر
:تھے بیت شمس، ایالون، جدیروت، نیز تِمنتسوکہ، اور
ِجمزو گرد و نواح کی آبادیوں سمیت۔ 19 اِس طرح رب
یہوداہنے زیرسےوجہکیآخزکو دیا،کر بادشاہکیونکہ
نے یہوداہ میں بےلگام رَویبےراہ پھیلنے دی اور رب
سے اپنی بےوفائی صافکا اظہار کیا تھا۔

20 اسور کے بادشاہ تِگلت پِل ایسر اپنی فوج لے کر
ملـک میں آیا، لیکن آخز کی مدد کرنے کے بجائے اُس
تنگاُسےنے کیا۔ 21 آخز محلشاہیگھر،کےربنے
اور اپنے اعلٰی افسروں کے خزانوں لُوٹکو کر سارا مال
اسور کے بادشاہ کو بھیج دیا، لیکن بےفائدہ۔ اِس سے
اُسے صحیح مدد نہ ملی۔
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22 گو وہ اُس وقت بڑی مصیبت میں تھا توبھی رب
سے اَور دُور ہو گیا۔ 23 وہ شام کے دیوتاؤں کو قربانیاں
پیش کرنے لگا، کیونکہ اُس خیالکا تھا کہ اِن ہی نے
دیشکستمجھے اُسہے۔ نے سوچا، شام” کے دیوتا
اپنے بادشاہوں کی مدد کرتے !ہیں اب سے مَیں اُنہیں
پیشقربانیاں کروں گا تاکہ وہ میری بھی مدد “کریں۔
لیکن یہ دیوتا بادشاہ آخز اور پوری قوم کے لئے تباہی کا
باعث بن گئے۔ 24 آخز نے حکم دیا کہ الله کے گھر کا
نکالسامانسارا ٹکڑےٹکڑےکر کر پھرجائے۔دیا اُس
ربنے کے گھر کے دروازوں پر تالا لگا دیا۔ اُس کی
اُسجگہ نے یروشلم کے کونے قربانمیںکونے گاہیں
کھڑی دیں۔کر ساتھساتھ25 اُس نے معبودوںدیگر کو
پیشقربانیاں لئےکےکرنے یہوداہ اونچیکیشہرہرکے
جگہوں پر مندر تعمیر کئے۔ ایسی حرکتوں سے وہ رب
باپاپنے دادا کے خدا طیشکو دلاتا رہا۔

26 باقی جو کچھ اُس کی حکومت کے دوران ہوا
اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شروع سے لے کر آخر شاہاِن’تک یہوداہ و ‘اسرائیل کی کتاب میں درج ہے۔
جب27 آخز مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے
یروشلم میں دفن کیا گیا، لیکن شاہی قبرستان میں نہیں۔
پھر اُس کا بیٹا تختِحزقیاہ نشین ہوا۔

29
ِحزقیاہ بادشاہ رب کے گھر کو دوبارہ کھول دیتا

ہے
ِحزقیاہجب1 بادشاہ بنا تو اُس کی سال25عمر تھی۔

یروشلم میں رہ کر حکومتسال29وہ کرتا رہا۔ اُس کی
ماں ابیاہ بنت یاہ زکر تھی۔

2 اپنے باپ داؤد کی طرح اُس نے ایسا کام کیا جو
رب پسندکو تھا۔ حکومتاپنی3 سالپہلےکے پہلےکے
مہینے میں اُس ربنے کے گھر دروازوںکے کھولکو
کر اُن کی مرمت کروائی۔ یوں4 لاو اور اماموں کو بُلا
کر اُس رباُنہیںنے کے گھر میںصحنمشرقیکے جمع
کیا 5 اور اے”کہا، یو، لاو باتمیری !سنیں آپاپنے خدمتکو
کے لئے مخصوص و مُقّدس کریں، اور رب اپنے باپ

دادا کریں۔مُقّدسومخصوصبھیکوگھرکےخداکے
تمام ناپاک چیزیں مقدِس سے !نکالیں ہمارے6 باپ
دادا بےوفا ہو کر وہ کچھ کرتے گئے جو ہمارےرب
خدا کو ناپسند تھا۔ اُنہوں نے اُسے چھوڑ دیا، اپنے منہ
سکونتکیربکو گاہ سے پھیر چلطرفدوسریکر
پڑے۔ رب7 کے گھر کے منے سا والے برآمدے کے
دروازوں پر اُنہوں نے تالا لگا کر چراغوں کو بجھا دیا۔
نہ اسرائیل کے خدا کے لئے بخور جلایا جاتا، نہ بھسم
ہونے والی قربانیاں مقدِس میں پیش کی جاتی تھیں۔
اِسی8 وجہ ربسے غضبکا یہوداہ اور یروشلم پر نازل
ہوا حالتہماریہے۔ دیکھکو لوگکر گھبرا گئے، اُن
کے کھڑےرونگٹے ہو گئے ہیں۔ ہم دوسروں کے لئے
مذاق بننشانہکا اِسخودآپہیں۔گئے ہیں۔گواہکے
ہماری9 کیبےوفائی وجہ باپہمارےسے تلوار کی زد
میں آ مارےکر گئے ہمارےاور بیٹے بیٹیاں اور یاں بیو ہم
سے چھین لی گئی ہیں۔ لیکن10 اب مَیں رب اسرائیل
کے خدا کے ساتھ عہد باندھنا چاہتا ہوں تاکہ اُس کا
سخت قہر ہم سے ٹل جائے۔ میرے11 بیٹو، اب ُسستی
نہ دکھائیں، ربکیونکہ آپنے کو چن کر اپنے خادم
بنایا آپہے۔ اُسکو کھڑےحضورکے ہو کر اُس کی
خدمت کرنے اور بخور جلانے کی دیداریذمہ “ہے۔گئی

12 پھر ذیل خدمتلاویکے کے لئے تیار :ہوئے
قِہات کے خاندان کا محت بن عماسی اور یوایل بن

یاہ، عزر
مِراری کے خاندان قیسکا بن عبدی اور یاہ عزر بن

یہلّل ایل،
خاندانکےجَیرسون بنیوآخکا زِمّہ بنعدناور یوآخ،
اِلی13 صفن خاندانکے ِسمریکا اور یعی ایل،
آسف خاندانکے کا یاہ زکر اور متنیاہ،
ہیمان14 خاندانکے کا یحی ایل اور ِسمعی،
یدوتون خاندانکے کا سمعیاہ اور عُزی ایل۔
15 باقی یوں لاو کو بُلا کر اُنہوں نے اپنے آپ کو

رب کی خدمت کے لئے مخصوص و مُقّدس کیا۔ پھر
وہ بادشاہ کے حکم کے مطابق رب کے گھر پاککو
صاف کرنے لـگے۔ کام کرتے اُنہوںکرتے اِسنے کا
خیال کیا مطابقکےہدایاتکیربکچھسبکہ ہو رہا
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ہو۔ ربامام16 کے داخلمیںگھر ہوئے اور اُس میں
سے ناپاکہر چیز نکال کر اُسے صحن میں لائے۔ وہاں
سے یوں لاو نے سب کچھ اُٹھا کر شہر سے باہر وادٔی
قدرون پھینکمیں دیا۔ رب17 کے گھر کی قدوسیت
بحال کرنے کا پہلےکام مہینے پہلےکے شروعدن ہوا، اور
ایک بعدکےہفتے وہ منے پہنچتکبرآمدےوالےسا گئے
ایکتھے۔ اَور پورےہفتہ گھر مخصوصکو مُقّدسو
کرنے لـگمیں گیا۔
پہلے مہینے ہوا۔مکملکامدنویں16کے ِحزقیاہ18

بادشاہ کے پاس جا کر اُنہوں نے کہا، ہم” نے رب
پورےکے گھر پاککو صاف کر دیا ہے۔ اِس میں
جانوروں قربانکیجلانےکو اُسگاہ سمیتسامانکے
اور وہ جسمیز ربپر کے لئے مخصوص روٹیاں رکھی
ہیںجاتی اُس شاملسمیتسامانکے ہے۔ اور19 جتنی
چیزیں آخز نے بےوفا بن کر اپنی حکومت کے دوران
رد تھیںدیکر ہمکوسباُن ٹھیکنے کر دوبارہکے
مُقّدسومخصوص کر قربانکیربوہابہے۔دیا گاہ
کے منے پڑیسا “ہیں۔

رب کے گھر کی مخصوصیتدوبارہ
20 اگلے دن ِحزقیاہ بادشاہ صبح سویرے شہر کے

تمام بزرگوں کو بُلا کر اُن کے ساتھ رب کے گھر کے
پاس گیا۔ سات21 جوان بَیل، سات مینڈھے اور بھیڑ
کے سات بچے بھسم ہونے والی قربانی کے لئے صحن
میں لائے گئے، نیز سات بکرے جنہیں گناہ کی قربانی
کے طور پر شاہی خاندان، مقدِس اور یہوداہ کے لئے
پیش کرنا تھا۔ ِحزقیاہ نے ہارون کی اولاد یعنی اماموں
کو حکم دیا کہ اِن جانوروں کو رب کی قربان گاہ پر
چڑھائیں۔ 22 پہلے بَیلوں کو ذبح کیا گیا۔ اماموں نے اُن
کا خون جمع کر کے اُسے قربان گاہ پر چھڑکا۔ اِس کے
بعد مینڈھوں کو ذبح کیا گیا۔ اِس بار بھی اماموں نے اُن
قربانخونکا گاہ پر چھڑکا۔ بھیڑ بچوںکے کےخونکے
بھیساتھ یہی کچھ کیا گیا۔ 23 آخر میں گناہ کی قربانی کے
لئے مخصوص بکروں کو بادشاہ اور جماعت کے منے سا
لایا گیا، اور اُنہوں نے اپنے ہاتھوں کو بکروں کے سروں
پر رکھ دیا۔ 24 پھر اماموں نے اُنہیں ذبح کر کے اُن کا

خون گناہ کی قربانی کے طور پر قربان گاہ پر چھڑکا تاکہ
اسرائیل کا کفارہ بادشاہکیونکہجائے۔دیا نے حکم دیا
تھا کہ بھسم ہونے والی اور گناہ کی قربانی تمام اسرائیل
کے لئے پیش کی جائے۔

25 ِحزقیاہ نے یوں لاو کو جھانجھ، ستار اور سرود
تھما کر اُنہیں رب کے گھر میں کھڑا کیا۔ سب کچھ اُن
ہدایات کے مطابق ہوا جو رب نے داؤد بادشاہ، اُس
کے غیب بین جاد اور ناتن نبی کی معرفت دی تھیں۔
لاوی26 اُن سازوں کے کھڑےساتھ ہو گئے جو داؤد
نے بنوائے تھے، اور امام اپنے تُرموں کو تھامے اُن کے
پھر27ہوئے۔کھڑےساتھ ِحزقیاہ نے حکم دیا بھسمکہ
ہونے والی قربانی قربان گاہ پر پیش کی جائے۔ جب
امام یہ کام کرنے لـگے تو لاوی رب کی تعریف میں
گیت گانے لـگے۔ ساتھ ساتھ تُرم اور داؤد بادشاہ کے
بنوائے ہوئے ساز لـگے۔بجنے جماعتتمام28 اوندھے منہ
اورگاتےگیتلاویجبکہگئیجھک امام تُرم بجاتے
رہے۔ یہ سلسلہ اِس قربانی کی تکتکمیل جاری رہا۔
اِس29 کے بعد ِحزقیاہ اور تمام حاضرین دوبارہ منہ کے
بل جھک گئے۔ 30 بادشاہ اور بزرگوں نے یوں لاو کو
کہا، داؤد” غیبآسفاور بین کے زبور گا ربکر کی
ستائش “کریں۔ یوںچنانچہ لاو خوشیبڑینے حمدسے
و ثنا گیتکے گائے۔ وہ بھی اوندھے گئے۔جھکمنہ

31 پھر ِحزقیاہ لوگوں سے مخاطب ہوا، آج” آپ نے
اپنے آپ کو رب کے لئے وقف کر دیا ہے۔ اب وہ
کچھ رب کے گھر کے پاس لے آئیں جو آپ ذبح اور
سلامتی کی قربانی کے طور پر پیش کرنا ہتے چا “ہیں۔
لوگتب ذبح اور سلامتی کی اپنی قربانیاں آئے۔لے نیز،
جس کا بھی دل چاہتا تھا وہ بھسم ہونے والی قربانیاں
لایا۔ 32 اِس طرح بھسم ہونے والی قربانی کے لئے 70
بَیل، 100 مینڈھے اور بھیڑ کے 200 بچے جمع کر کے
رب پیشکو کئے گئے۔ 33 اُن کے علاوہ 600 بَیل اور
3,000 یاں بھیڑبکر رب کے گھر کے لئے مخصوص کی
گئیں۔ 34 لیکن اِتنے جانوروں کی کھالوں کو اُتارنے
کے لئے امام کم تھے، اِس لئے یوں لاو کو اُن کی مدد
پڑی۔کرنی اِس کام تکاختتامکے مزیدتکجببلـکہ
لئےکےخدمتامام تیار نہیںپاکاور ہو لاویتھےگئے
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مدد کرتے رہے۔ اماموں کی نسبت یادہ ز پاکلاوی
صاف ہو گئے تھے، کیونکہ اُنہوں نے یادہ ز لـگن سے
اپنے آپ کو رب کے لئے مخصوص و مُقّدس کیا تھا۔
بھسم35 ہونے والی بےشمار قربانیوں کے علاوہ اماموں
نے سلامتی کی قربانیوں کی چربی بھی جلائی۔ ساتھ
ساتھ اُنہوں نے َمے کی پیشنذریں کیں۔
ربیوں کے خدمتمیںگھر کا سرےنئے آغازسے

ہوا۔ 36 ِحزقیاہ اور پوری قوم نے خوشی منائی کہ الله
نے سبیہ کچھ اِتنی جلدی ہمیںسے مہیا کیا ہے۔

30

فسح کی عید کے لئے دعوت
1 ِحزقیاہ نے اسرائیل اور یہوداہ کی ہر جگہ اپنے

قاصدوں کو بھیج کر لوگوں ربکو کے گھر میں آنے
وہکیونکہدی،دعوتکی اُن اسرائیلربساتھکے کے
خدا کی تعظیم میں فسح کی عید منانا چاہتا تھا۔ اُس نے
افرائیم اور منسّی قبیلوںکے دعوتبھیکو نامے بھیجے۔
2 بادشاہ نے اپنے افسروں اور یروشلم کی پوری جماعت
کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ ہم یہ دوسرےعید مہینے
میں منائیں گے۔ عام3 طور پر یہ پہلے مہینے میں منائی جاتی
تھی، لیکن خدمتتکوقتاُس کے لئے تیار امام کافی
تھے۔نہیں آپاپنےسبتکابکیونکہ صافپاککو
نہ کر سکے۔ دوسری بات یہ تھی لوگکہ اِتنی جلدی
سے یروشلم میں جمع نہ ہو سکے۔ 4 اِن باتوں کے پیِش
نظر بادشاہ اور تمام حاضرین اِس پر متفق ہوئے فسحکہ
کی ملتویعید کی جائے۔ اُنہوں5 نے فیصلہ کیا کہ ہم
تمام اسرائیلیوں کو جنوب میں بیرسبع سے لے کر شمال
میں دعوتتکدان دیں سبگے۔ یروشلم آئیں تاکہ ہم
مل اسرائیلربکر کے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید
منائیں۔ اصل میں یہ بڑیعید دیر ہدایاتسے مطابقکے
نہیں منائی گئی تھی۔

6 بادشاہ کے حکم پر قاصد اسرائیل اور یہوداہ میں سے
گزرے۔ ہر جگہ اُنہوں نے لوگوں کو بادشاہ اور اُس
افسروںکے خطکے پہنچا میںخطدیئے۔ لـکھا تھا،

اے” اسرائیلیو، رب ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے
خدا پاسکے واپس !آئیں پھر وہ بھی آپ پاسکے جو
اسوری بادشاہوں کے ہاتھ سے بچ نکلے واپسہیں آئے
گا۔ 7 باپاپنے دادا اور بھائیوں طرحکی نہ بنیں ربجو
باپاپنے دادا ہوبےوفاسےخداکے تھے۔گئے وجہیہی
اُسکہہے میںحالتایسیاُنہیںنے چھوڑ دیا جسکہ
نے بھی اُنہیں دیکھا اُس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
اِسخودآپ اُن8ہیں۔گواہکے رہیںنہاَڑےطرحکی
بلـکہ رب کے تابع ہو جائیں۔ اُس کے مقدِس میں آئیں،
جو اُس نے ہمیشہ کے لئے مخصوص و مُقّدس کر دیا
ربہے۔ اپنے خدا خدمتکی کریں آپتاکہ اُس کے
غضبسخت کا نشانہ نہ رہیں۔ 9 اگر ربآپ پاسکے
لوٹ آئیں تو جنہوں آپنے کے بھائیوں اور اُن کے بال
بچوں کو قید کر لیا ہے وہ اُن پر رحم کر کے اُنہیں اِس
ملـک واپسمیں آنے دیں گے۔ آپربکیونکہ کا خدا
مہربان اور رحیم ہے۔ آپاگر اُس واپسپاسکے آئیں تو
وہ اپنا آپمنہ سے پھیرےنہیں “گا۔

10 قاصد افرائیم اور منسّی کے پورے قبائلی علاقے
میں سے گزرے اور ہر شہر کو یہ پیغام پہنچایا۔ پھر
چلتے چلتے وہ زبولون تک پہنچ گئے۔ لیکن اکثر لوگ
اُن کی بات سن پڑےہنسکر اور اُن کا مذاق اُڑانے
لـگے۔ صرف11 آشر، منسّی اور زبولون کے ایکچند
آدمی فروتنی کا اظہار کر کے مان گئے اور یروشلم آئے۔
12 یہوداہ میں الله نے لوگوں تحریککو دی کہ اُنہوں
نے یک دلی سے اُس حکم پر عمل کیا جو بادشاہ اور
بزرگوں ربنے فرمانکے مطابقکے دیا تھا۔

ِحزقیاہ اور قوم فسح کی عید مناتے ہیں
دوسرے13 مہینے میں بہت یادہ ز لوگ بےخمیری

منانےعیدکیروٹی لئےکے یروشلم اُنہوںپہلے14پہنچے۔
نے شہر سے بُتوں کی تمام قربان گاہوں کو دُور کر دیا۔
بخور جلانے کی چھوٹی قربان گاہوں کو بھی اُنہوں نے
اُٹھا کر وادٔی قدرون پھینکمیں دیا۔ دوسرے15 مہینے
فسحدنویں14کے لیلوںکے کو ذبح کیا گیا۔ اماموں
اور یوں لاو نے شرمندہ ہو کر آپاپنے خدمتکو کے
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لئے پاک صاف کر رکھا تھا، اور اب اُنہوں نے بھسم
ہونے والی قربانیوں کو رب کے گھر میں پیش کیا۔
16 وہ خدمت کے لئے یوں کھڑے ہو جسگئے طرح
مردِ خدا موسٰی کی شریعت میں فرمایا گیا ہے۔ لاوی
قربانیوں کا اماموںخون پاسکے لائے جنہوں نے اُسے
قربان گاہ پر چھڑکا۔

لیکن17 حاضرین میں بہتسے سے لوگوں نے اپنے
آپ کو صحیح طور پر پاک صاف نہیں کیا تھا۔ اُن کے
لئے یوں لاو نے فسح کے لیلوں کو ذبح کیا تاکہ اُن کی
قربانیوں کو بھی رب کے لئے مخصوص کیا جا سکے۔
خاص18 کر افرائیم، منسّی، زبولون اور اِشکار کے اکثر
لوگوں نے اپنے آپ کو صحیح طور پر پاک صاف نہیں
کیا تھا۔ چنانچہ وہ فسح کے کھانے میں حالتاُس میں
شریک نہ ہوئے جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے۔
لیکن ِحزقیاہ نے اُن شفاعتکی کر کے دعا کی، رب”
جو مہربان ہے ایکہر کرےمعافکو 19 پورےجو
دل سے رب اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہنے ر
کا ارادہ رکھتا ہے، خواہ اُسے مقدِس کے لئے درکار
پاکیزگی حاصل نہ بھی “ہو۔ رب20 نے ِحزقیاہ کی دعا
سن کر لوگوں کو بحال کر دیا۔

21 یروشلم میں جمع شدہ اسرائیلیوں نے بڑی خوشی
سے سات دن تک بےخمیری روٹی کی عید منائی۔ ہر
لاویدن اور امام اپنے ساز بجا کر بلند آواز ربسے کی
ستائش کرتے رہے۔ 22 یوں لاو نے رب کی خدمت
کرتے وقت بڑی سمجھ داری دکھائی، اور ِحزقیاہ نے
اِس میں اُن کی حوصلہ افزائی کی۔
پورے ہفتے کے دوران اسرائیلی رب کو سلامتی کی

پیشقربانیاں قربانیکےکر کا اپنا رباورکھاتےحصہ
باپاپنے دادا کے خدا کی تمجید کرتے رہے۔

اِس23 ہفتے کے بعد پوری جماعت نے فیصلہ کیا کہ
عید کو مزید سات دن منایا جائے۔ چنانچہ اُنہوں نے
خوشی ایکسے اَور ہفتے کے دوران عید منائی۔ تب24
یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ نے جماعت کے لئے 1,000
بَیل اور یاں7,000 پیشبھیڑبکر کیں جبکہ بزرگوں نے
جماعت کے لئے 1,000 بَیل اور 10,000 یاں بھیڑبکر
چڑھائیں۔ اِتنے میں مزید بہت سے اماموں نے اپنے آپ

کو رب کی خدمت کے لئے مخصوص و مُقّدس کر تھا۔لیا
25 جتنے بھی آئے تھے خوشی منا رہے تھے، خواہ وہ

یہوداہ کے باشندے تھے، خواہ امام، لاوی، اسرائیلی
یا اسرائیل اور یہوداہ میں ہنے ر والے پردیسی مہمان۔
26 یروشلم میں بڑی شادمانی تھی، کیونکہ ایسی عید داؤد
بادشاہ کے بیٹے سلیمان کے زمانے سے لے کر وقتاُس
تک یروشلم میں منائی نہیں گئی تھی۔

عید27 کے اختتام پر اماموں اور یوں لاو کھڑےنے
ہو قومکر برکتکو اوردی۔ الله نے اُن کی سنی، اُن کی
دعا آسمان پر اُس سکونتمُقّدسکی تکگاہ پہنچی۔

31
پورے یہوداہ میں بُت پرستی کا خاتمہ

1 عید کے بعد جماعت کے تمام اسرائیلیوں نے یہوداہ
شہروںکے میں جا کر پتھر بُتوںکے ٹکڑےٹکڑےکو کر
دیا، یسیرت دیوی کے کھمبوں کو کاٹ ڈالا، اونچی
جگہوں کے مندروں کو ڈھا دیا اور غلط قربان گاہوں
کو ختم کر دیا۔ تکجب اُنہوں نے یہ کام یہوداہ، بن
یمین، افرائیم اور منسّی پورےکے علاقوں تکتکمیلمیں
نہیں پہنچایا تھا اُنہوں آرامنے نہ کیا۔ اِس بعدکے سبوہ
اپنے اپنے شہروں اور گھروں کو چلے گئے۔

رب کے گھر میں انتظام کی اصلاح
2 ِحزقیاہ نے اماموں اور یوں لاو کو دوبارہ خدمت

ویسےکے میںگروہوںہی تقسیم کیا پہلےجیسے تھے۔ اُن
کی یاںذمہ دار بھسم ہونے والی اور سلامتی قربانیاںکی
ربچڑھانا، کے گھر مختلفمیں قسم خدماتکی انجام
دینا اور حمد و ثنا گیتکے گانا تھیں۔

جو3 جانور بادشاہ ملـکیتاپنی گھرکےربسے کو
دیتا رہا بھسموہ والیہونے قربانیوںاُن لئےکے تھےمقرر
جن شریعتکیربکو مطابقکے صبحہر سبتشام،
کے دن، نئے چاند کی عید اور دیگر عیدوں پر رب کے
گھر پیشمیں کی جاتی تھیں۔

4 ِحزقیاہ نے یروشلم کے باشندوں کو حکم دیا کہ
اپنی ملـکیت میں سے اماموں اور یوں لاو کو کچھ دیں
تاکہ وہ اپنا وقت رب کی شریعت کی تکمیل کے لئے
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وقف کر سکیں۔ 5 بادشاہ کا یہ اعلان سنتے ہی اسرائیلی
فراخ دلی سے غلہ، انگور کے رس، زیتون کے تیل،
شہد اور کھیتوں کی باقی پیداوار کا پہلا پھل رب کے
گھر میں لائے۔ بہت کچھ اکٹھا ہوا، کیونکہ لوگوں
نے اپنی پیداوار کا پورا دسواں حصہ وہاں پہنچایا۔
6 یہوداہ کے باقی شہروں کے باشندے بھی ساتھ ہنے ر
سمیتاسرائیلیوںوالے اپنی پیداوار دسواںکا ربحصہ
کے گھر میں لائے۔ جو بھی بَیل، یاں بکر بھیڑ اور باقی
چیزیں اُنہوں نے رب اپنے خدا کے لئے وقف کی تھیں
لوگوںجہاںپہنچیںمیںگھرکےربوہ بڑےاُنہیںنے
ڈھیر لگا کر اکٹھا کیا۔ چیزیں7 جمع کرنے کا یہ سلسلہ
تیسرے مہینے میں شروع ہوا اور ساتویں مہینے میں اختتام
کو پہنچا۔ جب8 ِحزقیاہ اور اُس کے افسروں نے آ کر
دیکھا کہ کتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو اُنہوں نے
رب اور اُس کی قوم اسرائیل مبارککو کہا۔

ِحزقیاہجب9 اماموںنے اور یوں لاو سے اِن ڈھیروں
بارےکے میں پوچھا 10 تو صدوق کے خاندان کا اماِم
اعظم یاہ عزر نے جواب دیا، جب” سے لوگ اپنے
ہدیئے یہاں لے آتے ہیں اُس وقت سے ہم جی بھر کر
کھا سکتے ہیں بلـکہ کافی کچھ بچ بھی جاتا ہے۔ کیونکہ
رب اپنینے قوم دیبرکتاِتنیکو کچھسبیہکہہے
باقی رہ گیا “ہے۔

11 تب ِحزقیاہ نے حکم دیا کہ رب کے گھر میں
گودام بنائے جائیں۔ جب ایسا کیا گیا 12 تو رضاکارانہ
ہدیئے، پیداوار کا دسواں حصہ اور رب کے لئے
مخصوص کئے گئے عطیات اُن میں رکھے گئے۔ کوننیاہ
لاوی اِن چیزوں کا انچارج بنا جبکہ اُس کا بھائی ِسمعی
اُس کا مددگار مقرر ہوا۔ 13 اماِم اعظم یاہ ربعزر کے
گھر پورےکے انتظام کا انچارج تھا، اِس لئے ِحزقیاہ
بادشاہ اُسنے ملساتھکے نگراندسکر مقرر کئے جو
کوننیاہ اور ِسمعی انجامخدمتتحتکے دیں۔ اُن نامکے
یحی ایل، یاہ، عزز نحت، عساہیل، یریموت، یوزبد، اِلی
ایل، اِسماکیاہ، محت اور ِنایاہ ب تھے۔

14 جو لاوی مشرقی دروازے کا دربان تھا اُس کا
قورےنام بن یِمنہ ابتھا۔ رباُسے کو رضاکارانہ طور
پر دیئے گئے ہدیئے اور اُس کے لئے مخصوص کئے گئے
عطیے تقسیم کرنے کا نگران بنایا گیا۔ 15 عدن، من یمین،

یشوع، سمعیاہ، امریاہ اور سکنیاہ اُس کے مددگار تھے۔
اُن کی ذمہ داری یوں لاو کے شہروں میں ہنے ر والے
اماموں کو اُن کا حصہ دینا تھی۔ بڑی وفاداری سے وہ
خیال رکھتے تھے کہ خدمت کے مختلف گروہوں کے
تمام اماموں کو وہ حصہ مل جائے جو اُن کا حق بنتا
تھا، خواہ وہ بڑے تھے یا چھوٹے۔ 16 جو اپنے گروہ
کے ساتھ رب کے گھر میں خدمت کرتا تھا اُسے اُس
کا حصہ براہِ راست ملتا تھا۔ اِس سلسلے میں لاوی کے
قبیلے کے جتنے مردوں اور لڑکوں کی عمر تین سال یا اِس
سے زائد تھی اُن فہرستکی بنائی گئی۔ 17 اِن فہرستوں
میں اماموں کو اُن کے کنبوں کے مطابق درج کیا گیا۔
سال20طرحاِسی یا اِس زائدسے یوںکے لاو کو اُن ذمہ
یوں دار اور خدمت مطابقکے جو وہ اپنے گروہوں میں
لتے سنبھا تھے فہرستوں میں درج کیا گیا۔ 18 خاندانوں
کی عورتیں اور بیٹے بیٹیاں چھوٹے بچوں سمیت بھی اِن
فہرستوں میں درج تھیں۔ چونکہ اُن کے مرد وفاداری
سے رب کے گھر میں خدمت کرتے تھے، اِس لئے یہ
دیگر افراد بھی مخصوص و مُقّدس سمجھے جاتے تھے۔
19 جو امام شہروں سے باہر اُن چراگاہوں میں ہتے ر تھے
جو اُنہیں ہارون کی اولاد حیثیتکی سے ملی تھیں اُنہیں
بھی حصہ ملتا تھا۔ ہر شہر کے لئے آدمی چنے گئے جو
اماموں کے خاندانوں کے مردوں اور فہرست میں درج
تمام یوں لاو کو وہ حصہ دیا کریں جو اُن کا حق تھا۔

20 ِحزقیاہ بادشاہ نے حکم دیا پورےکہ یہوداہ میں
ایسا ہی کیا جائے۔ اُس کا ربکام نزدیککے اچھا،
منصفانہ اور وفادارانہ تھا۔ 21 جو کچھ اُس نے الله کے
گھر میں انتظام دوبارہ چلانے اور شریعت کو قائم
کرنے میںسلسلےکے کیا اُس کے لئے دلپورےوہ سے
اپنے خدا طالبکا رہا۔ نتیجے میں اُسے کامیابی حاصل
ہوئی۔

32
اسوری یہوداہ گھسمیں آتے ہیں

ِحزقیاہ1 وفادارینے یہسے تمام تکتکمیلمنصوبے
پہنچائے۔ پھر ایک دن اسور کا بادشاہ سنحیرب اپنی
فوج ساتھکے یہوداہ گھسمیں آیا اور قلعہ بند شہروں کا
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محاصرہ کرنے لگا تاکہ اُن پر قبضہ کرے۔ ِحزقیاہجب2
اطلاعکو ملی سنحیربکہ آ کر یروشلم پر حملہ کرنے کی
یاں تیار کر رہا ہے 3 تو اُس نے اپنے سرکاری اور فوجی
افسروں سے مشورہ کیا۔ خیال پیشیہ کیا گیا کہ یروشلم
شہر کے باہر تمام چشموں کو ملبے سے بند کیا جائے۔
متفقسب ہو گئے، 4 کیونکہ اُنہوں نے کہا، اسور” کے
بادشاہ یہاںکو آ کثرتکر پانیکا سےبہت“ملے؟کیوں
آدمی جمع ہوئے اور مل کر چشموں کو ملبے سے بند کر
دیا۔ اُنہوں نے اُس زمین دوز نالے کا منہ بھی بند کر دیا
جس یعےکے ذر پانی شہر میں پہنچتا تھا۔

5 اِس کے علاوہ ِحزقیاہ نے بڑی محنت سے فصیل
کے ٹوٹے پھوٹے حصوں مرمتکی کروا کر اُس پر بُرج
بنوائے۔ فصیل کے باہر اُس ایکنے اَور چاردیواری
تعمیر کی جبکہ یروشلم مزیدچبوترےکےحصےاُسکے
مضبوط کروائے جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا ہے۔ ساتھ
ساتھ اُس بڑینے مقدار میں ہتھیار اور ڈھالیں بنوائیں۔
6 ِحزقیاہ لوگوںنے پر فوجی افسر مقرر کئے۔
اُسپھر چوکوالےساتھکےدروازےکوسبنے

پر اکٹھا کر کے اُن کی حوصلہ افزائی کی، 7 مضبوط”
اور دلیر !ہوں اسور کے بادشاہ اور اُس کی بڑی فوج
دیکھکو متکر ڈریں، کیونکہ ہمارےطاقتجو ساتھ
ہے وہ اُسے حاصل نہیں ہے۔ 8 اسور کے بادشاہ کے
لئے صرف خاکی آدمی لڑ رہے ہیں ربجبکہ ہمارا خدا
ہمارے ساتھ ہماریوہیہے۔ مدد کر ہمارےکے لئے
لڑے “!گا ِحزقیاہ بادشاہ کے اِن الفاظ سے لوگوں کی
بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔

اسوری یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں
جب9 اسور کا بادشاہ سنحیرب اپنی پوری فوج کے

لـکیسساتھ کا محاصرہ کر رہا تھا تو اُس نے وہاں سے
یروشلم کو وفد بھیجا تاکہ یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ اور
یہوداہ کے تمام باشندوں کو پیغام پہنچائے،

10 شاہِ” اسور سنحیرب فرماتے ہیں، تمہارا بھروسا
کس چیز پر ہے کہ تم محاصرے کے وقت یروشلم کو
چھوڑنا نہیں ہتے؟ چا جب11 ِحزقیاہ کہتا ہے، رب’
ہمارا خدا ہمیں اسور کے بادشاہ سے بچائے ‘گا تو وہ
غلطتمہیں راہ پر لا رہا اِسہے۔ یہصرفکا نتیجہ نکلے

گا کہ تم بھوکے اور پیاسے مر جاؤ گے۔ 12 ِحزقیاہ نے
تو اِس خدا کی بےحرمتی کی ہے۔ کیونکہ اُس نے اُس
اونچیکی جگہوں مندروںکے اور قربان گاہوں کو ڈھا
کر یہوداہ اور یروشلم سے کہا ایککہہے قربانہی گاہ
کے منے پرستشسا ایککریں، ہی قربان گاہ پر قربانیاں
چڑھائیں۔ 13 کیا تمہیں علم نہیں کہ مَیں اور میرے باپ
دادا ممالـکدیگرنے قوموںتمامکی ساتھکے کیا؟کچھکیا
کیا اِن قوموں کے دیوتا اپنے ملـکوں کو مجھ سے بچانے
قابلکے رہے ہیں؟ ہرگز !نہیں باپمیرے14 دادا نے
اِن سب کو تباہ کر دیا، اور کوئی بھی دیوتا اپنی قوم کو
مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو پھر تمہارا دیوتا کستمہیں طرح
بچائےسےمجھ ِحزقیاہ15گا؟ فریبسے نہ !کھاؤ اِسوہ
طرح تمہیں غلط راہ پر نہ لائے۔ اُس کی بات پر اعتماد
مت کرنا، تکابکیونکہ کسی بھی قوم یا سلطنت کا
دیوتا اپنی قوم میرےکو یا میرے باپ دادا کے قبضے
سے چھٹکارا نہ دلا سکا۔ تو پھر تمہارا دیوتا میرےتمہیں
قبضے طرحکسسے بچائے “گا؟

ایسی16 باتیں کرتے کرتے سنحیرب کے افسر رب
اسرائیل کے خدا اور اُس کے خادم ِحزقیاہ پر کفر بکتے
گئے۔

17 اسور کے بادشاہ نے وفد کے ہاتھ بھیخط بھیجا
میںجس اُس اسرائیلربنے کے اہانتکیخدا کی۔
خط میں لـکھا تھا، جس” طرح دیگر ممالـک کے دیوتا
اپنی قوموں کو مجھ سے محفوظ نہ رکھ سکے اُسی طرح
ِحزقیاہ کا دیوتا بھی اپنی قوم میرےکو قبضے سے نہیں
بچائے “گا۔

اسوری18 افسروں نے بلند آواز سے عبرانی زبان میں
بادشاہ کا پیغام فصیل پر کھڑے یروشلم کے باشندوں
تک پہنچایا تاکہ اُن میں خوف و ہراس پھیل جائے
اور یوں شہر پر قبضہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ 19 اِن
افسروں نے یروشلم کے خدا کا یوں تمسخر اُڑایا جیسا
وہ دنیا کی دیگر قوموں کے دیوتاؤں کا اُڑایا کرتے تھے،
حالانکہ دیگر معبود صرف انسانی ہاتھوں کی تھے۔پیداوار

سنحیربرب کو سزا دیتا ہے
20 پھر ِحزقیاہ بادشاہ اور آموص کے بیٹے یسعیاہ نبی

نے چلّاتے ہوئے آسمان پر تخت نشین خدا سے التماس
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کی۔ جواب21 میں رب نے یوں اسور کی لشکرگاہ میں
ایک فرشتہ بھیجا جس نے تمام بہترین فوجیوں کو
افسروں اور کمانڈروں سمیت موت کے گھاٹ اُتار دیا۔
چنانچہ سنحیرب شرمندہ ہو کر اپنے ملـک لوٹ گیا۔
وہاں ایک دن جب وہ اپنے دیوتا کے مندر میں داخل
ہوا تو اُس کے کچھ بیٹوں نے اُسے تلوار قتلسے کر دیا۔

اِس22 ربطرح نے ِحزقیاہ اور یروشلم باشندوںکے
شاہِکو سےسنحیرباسور اُسدلایا۔چھٹکارا اُنہیںنے
دوسری قوموں کے حملوں سے بھی محفوظ رکھا، اور
چاروں طرف امن و امان پھیل گیا۔ 23 بےشمار لوگ
یروشلم آئے ربتاکہ کو پیشقربانیاں کریں اور ِحزقیاہ
بادشاہ تمامسےوقتاُسدیں۔تحفےقیمتیکو قومیں اُس
کا بڑا احترام کرنے لـگیں۔

ِحزقیاہ آخریکے سال
24 میںدنوںاُن ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا نوبتکیمرنےکہ

آ پہنچی۔ تب اُس نے رب سے دعا کی، اور رب نے
اُس سنکی ایککر الٰہی نشان اِسسے تصدیقکی کی۔
لیکن25 ِحزقیاہ مغرور ہوا، اور اُس نے اِس مہربانی کا
نہجوابمناسب نتیجےدیا۔ اُسربمیں اورسے یہوداہ
اور یروشلم ناراضسے ہوا۔ 26 پھر ِحزقیاہ اور یروشلم کے
باشندوں نے پچھتا کر اپنا غرور چھوڑ دیا، اِس لئے رب
غضبکا ِحزقیاہ کے جیتے جی اُن پر نازل نہ ہوا۔

27 ِحزقیاہ کو بہت دولت اور عزت حاصل ہوئی،
اور اُس نے اپنی سونے چاندی، جواہر، بلسان کے
قیمتی تیل، ڈھالوں اور باقی قیمتی چیزوں کے لئے خاص
اُس28بنوائے۔خزانے غلہ،نے انگور زیتوناوررسکا
کا تیل محفوظ رکھنے کے لئے گودام تعمیر کئے اور اپنے
یوںاورگائےبَیلوں بھیڑبکر جگہیںسیبہتکیرکھنےکو
بھی بنوا لیں۔ اُس29 کے گائےبَیلوں اور یوں بھیڑبکر میں
اضافہ ہوتا گیا، اور اُس نے کئی نئے شہروں کی بنیاد
رکھی، کیونکہ الله نے اُسے نہایت ہی امیر بنا دیا تھا۔
30 ِحزقیاہ ہی نے جیحون چشمے کا منہ بند کر کے
اُس کا پانی سرنگ کے یعے ذر مغرب طرفکی یروشلم
کے اُس حصے میں پہنچایا جو داؤد’ کا ‘شہر کہلاتا
بھیجوہے۔ کام اُس شروعنے کیا اُس میں کامیابوہ

رہا۔ ایک31 دن بابل کے حکمرانوں نے اُس پاسکے
وفد بھیجا تاکہ اُس الٰہی نشان بارےکے میں معلومات
حاصل کریں جو یہوداہ میں ہوا تھا۔ اُس وقت الله نے
اُسے اکیلا چھوڑ دیا تاکہ اُس کے دل کی حالتحقیقی
جانچ لے۔

32 باقی جو کچھ ِحزقیاہ کی حکومت کے دوران ہوا
اور جو نیک کام اُس نے کیا وہ آموص’ کے بیٹے
یسعیاہ نبی کی یا ‘رو میں قلم بند ہے جو شاہاِن’ یہوداہ
و ‘اسرائیل کی کتاب میں درج ہے۔ جب33 وہ مر کر
باپاپنے دادا سے ملاجا تو اُسے قبرستانشاہی ایککی
اونچی جگہ پر دفنایا گیا۔ جب جنازہ نکلا تو یہوداہ اور
یروشلم کے تمام باشندوں نے اُس کا احترام کیا۔ پھر اُس
کا بیٹا تختمنسّی نشین ہوا۔

33
یہوداہ کا بادشاہ منسّی

1 منسّی 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم
اُسمیں حکومتکی منسّی2تھا۔سال55دورانیہکا کا
ناپسندکوربچلنچال تھا۔ اُس قوموںاُننے قابِلکے
رسمگھن رواجو اپنا لئے ربجنہیں اسرائیلیوںنے کے
آگے نکالسے دیا تھا۔ اونچی3 جگہوں مندروںجنکے
کو اُس کے باپ ِحزقیاہ نے ڈھا دیا تھا اُنہیں اُس نے
سرےنئے سے تعمیر کیا۔ اُس بعلنے دیوتاؤں قربانکی
بنوائیںگاہیں دیوییسیرتاور کئے۔کھڑےکھمبےکے
اِن علاوہکے وہ چاندسورج، آسمانبلـکہ پورےکے لشکر
کو سجدہ کر کے اُن خدمتکی کرتا تھا۔ اُس4 ربنے
بھیمیںگھرکے اپنی حالانکہکیں،کھڑیگاہیںقربان
رب اِسنے مقام بارےکے میں فرمایا یروشلم”تھا، میں
میرا نام ابد تک قائم رہے “گا۔ لیکن5 منسّی نے پروا
نہ کی بلـکہ رب کے گھر کے دونوں صحنوں میں آسمان
پورےکے لشکر لئےکے تکیہاں6بنوائیں۔گاہیںقربان
کہ اُس نے وادٔی بن ہنوم میں اپنے بیٹوں کو بھی قربان
کر کے جلا دیا۔ غیبجادوگری، دانی اور افسوں گری
علاوہکےکرنے رابطہسےروحوںکیمُردوںوہ کرنے
والوں اور رمّالوں بھیسے مشورہ کرتا تھا۔
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غرض اُس نے بہت کچھ کیا جو رب کو ناپسند تھا
اور اُسے طیش دلایا۔ دیوی7 کا بُت بنوا کر اُس نے
اُسے الله کے گھر میں کھڑا کیا، حالانکہ رب نے داؤد
اور اُس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا، اِس” گھر اور اِس
شہر یروشلم میں جو مَیں نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے
چن لیا ہے مَیں اپنا نام ابد تک قائم رکھوں گا۔ 8 اگر
اسرائیلی احتیاط میرےسے اُن تمام احکام اور ہدایات
کی پیروی یں کر جو موسٰی نے شریعت میں اُنہیں دیئے
تو مَیں کبھی نہیں ہونے دوں گا کہ اسرائیلیوں کو اُس
ملـک سے جلاوطن کر دیا جائے جو مَیں نے اُن کے
باپ دادا کو عطا کیا “تھا۔ لیکن9 منسّی نے یہوداہ اور
یروشلم کے باشندوں کو ایسے غلط کام کرنے پر اُکسایا
جو اُن قوموں سے بھی سرزد نہیں ہوئے تھے ربجنہیں
ملـکنے میں داخل ہوتے وقت اُن کے آگے سے تباہ
کر دیا تھا۔

10 ربگو نے منسّی اور اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن
اُنہوں نے پروا نہ کی۔ اسورینےربتب11 بادشاہ کے
کمانڈروں کو یہوداہ پر حملہ کرنے دیا۔ اُنہوں نے منسّی
کو پکڑ کر اُس کی ناک میں نکیل ڈالی اور اُسے پیتل
کی زنجـیروں میں جکڑ کر بابل لے گئے۔ جب12 وہ یوں
مصیبت پھنسمیں گیا تو ربمنسّی اپنے خدا غضبکا
ٹھنڈا کرنےکوششکیکرنے لگا اور آپاپنے کو اپنے
باپ دادا کے خدا کے پستحضور کر دیا۔

13 اور رب نے اُس کی التماس پر دھیان دے کر
اُس کی سنی۔ اُسے یروشلم واپس لا کر اُس نے اُس کی
حکومت بحال کر دی۔ تب منسّی نے جان لیا ربکہ
ہی خدا ہے۔

14 اِس کے بعد اُس نے داؤد’ کے ‘شہر کی بیرونی
فصیل سرےنئے سے بنوائی۔ یہ فصیل جیحون چشمے
کے مغرب سے شروع ہوئی اور وادٔی قدرون میں سے
گزر کر مچھلی تکدروازےکے پہنچ گئی۔ اِس دیوار
ربنے کے گھر کی پوری پہاڑی بنام عوفل کا احاطہ
کر لیا بلندبہتاور اِستھی۔ علاوہکے بادشاہ یہوداہنے
کے تمام قلعہ بند شہروں پر فوجی افسر مقرر کئے۔ اُس15
معبودوںاجنبینے نکالسےگھرکےربسمیتبُتکو
دیا۔ جو قربان گاہیں اُس ربنے کے گھر کی پہاڑی

اور باقی یروشلم میں کھڑی کی تھیں اُنہیں بھی اُس نے
ڈھا کر شہر سے پھینکباہر دیا۔ 16 پھر اُس کیربنے
قربان گاہ کو تعمیرسےسرےنئے کر اُسکے پر سلامتی
اور شکرگزاری کی قربانیاں چڑھائیں۔ ساتھ ساتھ اُس نے
یہوداہ کے باشندوں سے کہا ربکہ اسرائیل کے خدا
کی خدمت کریں۔ 17 لوگگو اِس کے بعد بھی اونچی
جگہوں پر اپنی پیشقربانیاں کرتے تھے، لیکن اب سے
وہ ربصرفاِنہیں اپنے خدا پیشکو کرتے تھے۔

18 باقی جو کچھ منسّی کی حکومت کے دوران ہوا
وہ شاہاِن’ اسرائیل کی ‘تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔
وہاں اُس کی اپنے خدا سے دعا بھی بیان کی گئی ہے
اور باتیںوہ بھی بینوںغیبجو اسرائیلربنے کے خدا
نامکے میں اُسے بتائی تھیں۔ بینوںغیب19 کتابکی میں
بھی منسّی کی دعا بیان کی گئی ہے اور یہ کہ الله نے
طرحکس اُس کی سنی۔ وہاں اُس کے تمام گناہوں اور
بےوفائی کا ذکر ہے، نیز اُن اونچی جگہوں فہرستکی
درج جہاںہے اُس نے الله کے تابع ہو جانے پہلےسے
مندر بنا دیوییسیرتکر کے کھمبے اور کھڑےبُت کئے
تھے۔ جب20 منسّی مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو
اُسے اُس کے محل میں دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا امون
تخت نشین ہوا۔

یہوداہ کا بادشاہ امون
امون21 22 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور دو سال

تک یروشلم میں حکومت کرتا رہا۔ 22 اپنے باپ منسّی
کی طرح وہ ایسا غلط کام کرتا رہا جو رب کو ناپسند
تھا۔ جو بُت اُس باپکے بنوائےنے تھے اُن کیہی پوجا
وہ کرتا اور اُن ہی کو قربانیاں پیش کرتا تھا۔ لیکن23
اُس میں اور منسّی میں یہ فرق تھا کہ بیٹے نے اپنے آپ
ربکو کے منے سا پست نہ کیا بلـکہ اُس کا قصور مزید
سنگین ہوتا گیا۔ ایک24 دن امون کے کچھ افسروں نے
اُس سازشخلافکے قتلمیںمحلاُسےکےکر دیا۔کر
لیکن25 اُمّت نے تمام سازش کرنے والوں کو مار ڈالا
اور امون کی جگہ اُس کے بیٹے یوسیاہ کو بادشاہ بنا دیا۔

34
یوسیاہ بادشاہ بُت پرستی مخالفتکی کرتا ہے
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1 سال8یوسیاہ کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں
رہ اُسکر حکومتکی کا تھا۔سال31دورانیہ یوسیاہ2
وہ کچھ کرتا رہا ربجو کو پسند تھا۔ وہ باپاپنے داؤد
اچھےکے نمونے پر چلتا رہا اور اُس نہسے دائیں، نہ بائیں
طرف ہٹا۔

میںسالآٹھویںکےحکومتاپنی3 وہ باپاپنے داؤد
کے خدا کی تلاشمرضی کرنے لگا، گو اُس وقت وہ
جوان ہی تھا۔ حکومتاپنی سالویں12کے میں وہ
اونچی جگہوں کے یسیرتمندروں، دیوی کے کھمبوں
اور تمام تراشے اور ڈھالے ہوئے بُتوں ملـکپورےکو
سے دُور کرنے لگا۔ یوں تمام یروشلم اور یہوداہ اِن چیزوں
سے پاک صاف ہو گیا۔ 4 بادشاہ کے زیرِ نگرانی بعل
دیوتاؤں کی قربان گاہوں کو ڈھا دیا گیا۔ بخور کی جو
گاہیںقربان اُن اوپرکے تھیں اُنہیں اُس ٹکڑےٹکڑےنے
دیوییسیرتدیا۔کر اورکھمبوںکے تراشے اور ڈھالے
ہوئے بُتوں کو زمین پر پٹخ کر اُس پیساُنہیںنے کر اُن
قبروںکی پر بکھیر دیا جنہوں نے جیتے جی اُن قربانیاںکو
پیش کی تھیں۔ 5 بُت پرست یوں پجار کی ہڈیوں کو اُن
کی اپنی قربان گاہوں پر جلایا گیا۔ اِس طرح سے یوسیاہ
نے یروشلم اور یہوداہ صافپاککو کر دیا۔ یہ6-7 اُس
یہوداہصرفنہنے بلـکہ منسّی، افرائیم، شمعون اور نفتالی
تک کے شہروں میں ارد گرد سمیتکھنڈراتکے بھی
کیا۔ اُس نے قربان گاہوں کو گرا یسیرتکر دیوی کے
کھمبوں اور بُتوں ٹکڑےٹکڑےکو کر کے ِچکنا ُچور کر
دیا۔ تمام اسرائیل کی بخور کی قربان گاہوں کو اُس نے
ڈھا دیا۔ اِس کے بعد وہ واپسیروشلم چلا گیا۔

رب کے گھر مرمتکی
8 اپنی حکومت کے ویں18 سال میں یوسیاہ نے

سافن بن اصلیاہ، یروشلم پر مقرر افسر معسیاہ اور بادشاہ
کے بنیوآخخاصمشیرِ یوآخز اپنےربکو گھرکےخدا
پاسکے بھیجا تاکہ اُس مرمتکی کروائیں۔ اُس وقت
ملـک اور رب کے گھر صافپاککو کرنے کی مہم
جاری تھی۔ 9 اماِم اعظم ِخلقیاہ پاسکے جا کر اُنہوں
نے اُسے وہ پیسے دیئے لاویجو کے دربانوں ربنے
کے گھر میں جمع کئے تھے۔ یہ ہدیئے منسّی اور افرائیم

کے باشندوں، اسرائیل کے تمام بچے ہوئے لوگوں اور
یہوداہ، بن یمین اور یروشلم کے ہنے ر والوں طرفکی سے
پیش کئے گئے تھے۔

پیسےیہاب10 اُن داروںٹھیکے حوالےکے کر دیئے
گئے جو رب کے گھر کی مرمت کروا رہے تھے۔ اِن
پیسوں ٹھیکےسے داروں نے کاریاُن گروں اُجرتکی
ادا کی ربجو کے مرمتکیگھر کر مضبوطاُسےکے
کر رہے تھے۔ کاری11 گروں اور تعمیر کرنے والوں
نے اِن پیسوں سے تراشے ہوئے پتھر اور شہتیروں کی
لـکڑی بھی خریدی۔ عمارتوں میں شہتیروں کو لنے بد کی
ضرورت تھی، کیونکہ یہوداہ کے بادشاہوں نے اُن پر
دھیان نہیں دیا تھا، لہٰذا وہ گل گئے تھے۔ 12 اِن آدمیوں
نے وفاداری سے خدمت سرانجام دی۔ چار لاوی اِن
کی نگرانی کرتے تھے جن میں یحت اور عبدیاہ مِراری
کے خاندان کے تھے جبکہ یاہ زکر اور مسُلّام قِہات کے
خاندان کے تھے۔ جتنے لاوی ساز بجانے میں ماہر تھے
13 وہ مزدوروں اور تمام دیگر کاری گروں پر مقرر تھے۔
کچھ اَور لاوی منشی، نگران اور دربان تھے۔

رب کے گھر شریعتمیں کتابکی مل جاتی ہے
پیسےوہجب14 باہر لائے میںگھرکےربجوگئے

جمع تھےہوئے تو ِخلقیاہ شریعتکو کی کتابوہ ملی جو
رب نے موسٰی کی معرفت دی تھی۔ 15 اُسے میرمنشی
سافن دےکو کر اُس نے کہا، مجھے” رب کے گھر
شریعتمیں کتابکی ملی “ہے۔ کتابسافنتب16 کو
لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور اُسے اطلاع دی، جو”
بھی ذمہ داری آپ کے ملازموں کو دی گئی اُنہیں وہ
اچھی طرح پورا کر رہے ہیں۔ 17 اُنہوں نے رب کے
میںگھر جمع مرمتپیسےشدہ پر ٹھیکےمقرر داروں اور
باقی کام والوںکرنے “ہیں۔دیئےدےکو 18 پھر سافن
نے بادشاہ کو بتایا، ِخلقیاہ” نے ایکمجھے کتاب دی
“ہے۔ کتاب کو کھول کر وہ بادشاہ کی موجودگی میں
اُس تلاوتکی کرنے لگا۔

کتاب19 کی باتیں سن کر بادشاہ نے رنجیدہ ہو کر
اپنے کپڑے پھاڑ لئے۔ 20 اُس نے ِخلقیاہ، اخی قام
بن سافن، عبدون بن میکاہ، میرمنشی سافن اور اپنے
خاص خادم عسایاہ کو بُلا کر اُنہیں حکم دیا، 21 جا”
میریکر اور اسرائیل اور یہوداہ بچےکے ہوئے افراد کی
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ربخاطر سے کتاباِس میں درج باتوں بارےکے میں
یافت در ربکریں۔ کا ہمغضبجو پر نازل ہونے والا
باپہمارےکیونکہہے،سختنہایتوہہے دادا ربنہ
فرمانکے تابعکے نہرہے، ہدایاتاُن زندگیمطابقکے
گزاری ہے کتابجو میں درج کی گئی “ہیں۔

22 چنانچہ ِخلقیاہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے چند
آدمیوں کے ساتھ خُلدہ نبیہ کو ملنے گیا۔ خُلدہ کا شوہر
سلّوم بن توقہت بن خسرہ رب کے گھر کے کپڑے
سنبھالتا تھا۔ وہ یروشلم کے نئے علاقے میں ہتے ر تھے۔
23-24 خُلدہ جواباُنہیںنے اسرائیلرب”دیا، کا خدا فرماتا ہے جسکہ آدمی نے
تمہیں بھیجا اُسےہے بتا دینا، رب’ فرماتا مَیںکہہے اِس
شہر اور اِس باشندوںکے پر آفت نازل کروں گا۔ وہ تمام
لعنتیں پوری ہو جائیں گی جو بادشاہ کے حضور پڑھی
کتابگئی میں بیان کی گئی ہیں۔ 25 کیونکہ میری قوم
نے ترکمجھے کر کے دیگر معبودوں کو پیشقربانیاں
کی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بُت بنا کر طیشمجھے دلایا
اِسغضبمیراہے۔ مقام پر نازل ہو جائے کبھیاورگا
ختم نہیں ہو ‘گا۔ لیکن26 یہوداہ کے بادشاہ کے پاس
یافتسےربکوآپنےجسجائیں لئےکےکرنےدر
بھیجا ہے اور اُسے بتا دیں اسرائیلربکہ کا خدا فرماتا
ہے، میری’ باتیں سن کر 27 تیرا دل نرم ہو گیا جبہے۔
تجھے پتا چلا مَیںکہ اِسنے مقام اور اِس باشندوںکے
باتخلافکے کی ہے تو تُو نے اپنے آپ کو الله کے
منے پستسا کر دیا۔ تُو انکساریبڑینے سے رنجیدہ ہو
کر کپڑےاپنے پھاڑ لئے میرےاور پھوٹپھوٹحضور
کر یا۔ رو رب فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر مَیں نے تیری
ہے۔سنی میرےتُوجب28 کہنے پر مر کر باپاپنے دادا
سے جا ملے گا تو سلامتی سے دفن ہو گا۔ آفتجو مَیں
شہر اور اُس باشندوںکے پر نازل کروں گا وہ تُو نہیںخود
دیکھے “۔‘گا
افسر بادشاہ کے پاس واپس گئے اور اُسے خُلدہ کا

جواب سنا دیا۔
ربیوسیاہ سے عہد باندھتا ہے

تب29 بادشاہ یہوداہ اور یروشلم کے تمام بزرگوں کو
بُلا کر رب30 کے گھر میں گیا۔ سب لوگ چھوٹے

سے لے کر بڑے تک اُس کے ساتھ گئے یعنی یہوداہ
کے آدمی، یروشلم کے باشندے، امام اور لاوی۔ وہاں
پہنچ جماعتکر کے منے سا عہد کی کتابپوریاُس کی
تلاوت کی گئی ربجو کے گھر میں ملی تھی۔

31 پھر بادشاہ نے اپنے ستون کے پاس کھڑے ہو
کر رب کے حضور عہد باندھا اور وعدہ کیا، ربہم”
پیرویکی یں کر پورےہمگے، دل و جان سے اُس کے
پوریہدایاتاوراحکام عہددرجمیںکتاباِسکےکر
کی باتیں قائم رکھیں “گے۔ 32 یوسیاہ نے مطالبہ کیا کہ
یروشلم اور یہوداہ کے باشندےتمام عہد شریکمیں ہو
سےوقتاُسجائیں۔ یروشلم باشندےکے باپاپنے دادا
کے خدا کے عہد ساتھکے لپٹے رہے۔

33 یوسیاہ نے اسرائیل کے پورے ملـک سے تمام
بُتوںگھنونے کو دُور کر اسرائیلدیا۔ تمامکے باشندوں
کو اُس نے تاکید کی، رب” اپنے خدا کی خدمت
“کریں۔ چنانچہ یوسیاہ کے جیتے جی وہ رب اپنے باپ
دادا کی راہ سے دُور نہ ہوئے۔

35
یوسیاہ فسح کی عید مناتا ہے

1 پھر یوسیاہ نے رب کی تعظیم میں فسح کی عید
منائی۔ پہلے مہینے کے ویں14 دن فسح کا لیلا ذبح کیا
گیا۔ 2 بادشاہ اماموںنے کو کام پر لگا کر اُن کی حوصلہ
افزائی کی کہ وہ رب کے گھر میں اپنی خدمت اچھی
انجامطرح دیں۔ یوں3 لاو تمامکو اسرائیلیوں شریعتکو
کی تعلیم دینے کی ذمہ داری دی گئی تھی، اور ساتھ
ساتھ رباُنہیں خدمتکی کے لئے مخصوص کیا گیا تھا۔
اُن سے یوسیاہ نے مُقّدس”کہا، صندوق کو اُس عمارت میں رکھیں جو
اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے بیٹے سلیمان نے تعمیر کیا۔
اُسے اپنے کندھوں پر اُٹھا کر اِدھر اُدھر لے جانے کی
ضرورت نہیں ہے بلـکہ اب سے اپنا ربوقت اپنے خدا
اور اُس کی قوم اسرائیل کی خدمت میں صرف کریں۔
4 اُن خاندانی گروہوں کے مطابق خدمت کے لئے تیار
ترتیبکیجنرہیں داؤد بادشاہ اور اُس بیٹےکے سلیمان
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نے لـکھ کر مقرر کی تھی۔ 5 پھر مقدِس میں اُس جگہ
کھڑے ہو جائیں جو آپ کے خاندانی گروہ کے لئے
مقرر ہے اور اُن خاندانوں کی مدد کریں جو قربانیاں
چڑھانے کے لئے آتے ہیں اور جن کی خدمت کرنے
کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے۔ 6 اپنے آپ کو
لئےکےخدمت کریںمخصوص فسحاور لیلےکے ذبح کر
کے اپنے ہم وطنوں کے لئے اِس طرح تیار جسکریں
ربطرح نے موسٰی معرفتکی حکم دیا “تھا۔

7 عید کی خوشی میں یوسیاہ نے عید منانے والوں
کو اپنی ملـکیت میں سے 30,000 یوں بھیڑبکر کے بچے
دیئے۔ یہ جانور فسح کی قربانی کے طور پر چڑھائے گئے
جبکہ بادشاہ کی طرف سے 3,000 بَیل دیگر قربانیوں
کے لئے استعمال ہوئے۔ 8 اِس کے علاوہ بادشاہ کے
افسروں بھینے اماموںقوم،سےخوشیاپنی اور یوں لاو
کو جانور دیئے۔ الله کے گھر سےسبکے اعلٰی افسروں
ِخلقیاہ، یاہ زکر اور یحی ایل نے دیگر اماموں کو فسح کی
قربانی کے لئے 2,600 یوں بھیڑبکر کے بچے دیئے، نیز
300 بَیل۔ اِسی9 طرح یوں لاو کے راہنماؤں نے دیگر
یوں لاو کو فسح کی قربانی کے لئے 5,000 یوں بھیڑبکر
کے بچے دیئے، نیز 500 بَیل۔ اُن میں سے تین بھائی بنام
کوننیاہ، سمعیاہ اور نتنی ایل تھے جبکہ دوسروں کے نام
ایلیعیحسبیاہ، اور یوزبد خدمتایکہرجب10تھے۔
کے لئے تیار تھا تو امام اپنی اپنی جگہ پر اور لاوی اپنے
اپنے گروہوں کے مطابق کھڑے ہو گئے جس طرح
بادشاہ نے ہدایت دی تھی۔ 11 یوں لاو نے فسح کے
لیلوں کو ذبح کر کے اُن کی کھالیں اُتاریں جبکہ اماموں
نے یوں لاو سے جانوروں کا خون لے کر قربان گاہ
پر چھڑکا۔ 12 جو کچھ بھسم ہونے والی قربانیوں کے
لئے مقرر تھا اُسے قوم کے مختلف خاندانوں کے لئے
ایک طرف رکھ دیا گیا تاکہ وہ اُسے بعد میں رب کو
قربانی کے طور پیشپر کر طرحجسسکیں، موسٰی کی
شریعت میں لـکھا ہے۔ بَیلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا
گیا۔ فسح13 کے لیلوں کو ہدایات کے مطابق آگ پر
بھونا گیا جبکہ باقی گوشت کو مختلف قسم کی دیگوں
میں اُبالا گیا۔ جوں ہی پکگوشت گیا تو یوں لاو نے

اُسے جلدی حاضرینسے میں تقسیم کیا۔ اِس14 کے بعد
اُنہوں نے اپنے اور اماموں کے لئے فسح کے لیلے تیار
کئے، کیونکہ ہارون کی اولاد یعنی امام بھسم ہونے والی
قربانیوں اور چربی کو چڑھانے رہے۔مصروفتکراتمیں

15 عید کے پورے دوران آسف کے خاندان کے
گلوکار اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے، جس طرح
داؤد، آسف، ہیمان اور بادشاہ کے غیب بین یدوتون
نے ہدایت دی تھی۔ دربان بھی رب کے گھر کے
دروازوں پر مسلسل کھڑے رہے۔ اُنہیں اپنی جگہوں
کو چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ باقی
یوں لاو نے اُن کے لئے فسحبھی لیلےکے تیار رکھے۔کر
16 یوں اُس دن یوسیاہ کے حکم پر قربانیوں کے پورے
انتظام کو ترتیب دیا گیا تاکہ آئندہ فسح کی عید منائی
جائے اور بھسم ہونے والی قربانیاں رب کی قربان گاہ
پیشپر کی جائیں۔

17 یروشلم میں جمع اسرائیلیوںہوئے فسحنے عیدکی
روٹیبےخمیریاور ایکعیدکی ہفتے منائی۔دورانکے
فسح18 کی عید اسرائیل میں سموایل نبی کے زمانے سے
لے کر اُس وقت تک اِس طرح نہیں منائی گئی تھی۔
اسرائیل بھیکسیکے بادشاہ نے اُسے یوں نہیں منایا تھا
جس طرح یوسیاہ نے اُسے اُس وقت اماموں، یوں، لاو
یروشلم اور تمام یہوداہ اور اسرائیل سے آئے ہوئے لوگوں
کے ساتھ مل کر منائی۔ 19 یوسیاہ بادشاہ کی حکومت
کے ویں18 سال میں پہلی دفعہ رب کی تعظیم میں
ایسی عید منائی گئی۔

یوسیاہ موتکی
بحالیکیگھرکےرب20 تکمیلکی دنایکبعدکے

مصر کا بادشاہ نکوہ یائے در فرات پر کے کرکِمیسشہر
کے لئے روانہ ہوا تاکہ وہاں دشمن سے لڑے۔ لیکن
راستے میں یوسیاہ اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا۔
21 نکوہ نے اپنے قاصدوں کو یوسیاہ پاسکے بھیج کر
اُسے اطلاع اے”دی، یہوداہ کے بادشاہ، میرا آپ سے کیا واسطہ؟
اِس وقت آپمَیں پر حملہ کرنے کے لئے نہیں نکلا بلـکہ
اُس خاندانشاہی ساتھکےجسپر میرا اللهہے۔جھگڑا
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نے فرمایا ہے کہ مَیں جلدی کروں۔ وہ میرےتو ساتھ
ہے۔ چنانچہ اُس کا مقابلہ کرنے سے باز آئیں، ورنہ وہ
آپ ہلاککو دےکر “گا۔

لیکن22 یوسیاہ باز نہ آیا بلـکہ لڑنے کے لئے تیار ہوا۔
اُس نے نکوہ کی بات نہ مانی گو الله نے اُسے اُس کی
معرفت آگاہ کیا تھا۔ چنانچہ بھیسوہ بدل فرعونکر سے
لڑنے کے لئے مجِّدو کے میدان میں پہنچا۔ لڑائیجب23
توگئیچھڑ تیروںیوسیاہ زخمیسے ہوا، اور اُس اپنےنے
ملازموں کو حکم دیا، مجھے” یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ
مَیں سخت زخمی ہو گیا “ہوں۔ 24 لوگوں نے اُسے اُس
کے اپنے رتھ پر سے اُٹھا کر اُس ایککے اَور رتھ میں
رکھا جو اُسے یروشلم لے گیا۔ لیکن اُس وفاتنے پائی،
اور اُسے باپاپنے دادا خاندانیکے قبرستان میں دفن کیا
پورےگیا۔ یہوداہ اور یروشلم نے اُس کا ماتم کیا۔

25 یرمیاہ نے یوسیاہ کی یاد میں ماتمی گیت لـکھے،
اور گیتتکآج گانے والے مرد و خواتین یوسیاہ کی
یاد میں گیتماتمی گاتے ہیں، یہ پکا دستور بن گیا ہے۔
گیتیہ نوحہ’ ‘کتابکی میں درج ہیں۔

باقی26-27 جو کچھ شروع سے لے کر تکآخر یوسیاہ
دورانکےحکومتکی ہوا وہ شاہاِن’ یہوداہ ‘اسرائیلو
بیانمیںکتابکی کیا گیا اُسوہاںہے۔ کاموںنیککے
کا ذکر ہے اور یہ کہ اُس کسنے طرح شریعت کے
احکام پر عمل کیا۔

36
یہوداہ کا بادشاہ یہوآخز

1 اُمّت نے یوسیاہ کے بیٹے یہوآخز کو باپ کے تخت
پر بٹھا دیا۔ 2 یہوآخز 23 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور
یروشلم میں اُس حکومتکی کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ 3 پھر
مصر کے بادشاہ نے اُسے تخت سے اُتار دیا، اور ملـِک
یہوداہ ًکو تقریبا 3,400 کلو گرام چاندی اور 34 کلو
گرام پرطورکےخراجسونا ادا بادشاہکےمصر4پڑا۔کرنا
نے یہوآخز بھائیسگےکے اِلیاقیم کو یہوداہ اور یروشلم کا
نیا بادشاہ بنا کر اُس کا نام یقیم یہو میں بدل دیا۔ یہوآخز
کو وہ قید کر کے اپنے ساتھ مصر لے گیا۔

یہوداہ کا بادشاہ یقیم یہو

5 یقیم یہو 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم
میں رہ کر وہ 11 تکسال حکومت کرتا رہا۔ اُس کا
چال چلن رب اُس کے خدا کو ناپسند تھا۔ ایک6 دن
بابل کے نبوکدنضر نے یہوداہ پر حملہ کیا اور یقیم یہو کو
پیتل کی زنجـیروں میں جکڑ کر بابل لے گیا۔ نبوکدنضر7
رب کے گھر کی کئی قیمتی چیزیں بھی چھین کر اپنے
ساتھ بابل لے گیا اور وہاں اپنے مندر میں رکھ دیں۔

باقی8 جو کچھ یقیم یہو حکومتکی دورانکے ہوا شاہاِن’وہ یہوداہ وہاںہے۔درجمیںکتابکی‘اسرائیلو
یہ بیان کیا گیا ہے کہ اُس نے کیسی گھنونی حرکتیں
کیں اور کہ کیا کچھ اُس ساتھکے ہوا۔ اُس بعدکے اُس
کا بیٹا یاکین تختیہو نشین ہوا۔

یاکین یہو حکومتکی
9 یاکین یہو 18 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور

یروشلم میں اُس حکومتکی کا دورانیہ تین ماہ دساور
دن تھا۔ اُس کا چال چلن رب کو ناپسند تھا۔ 10 بہار
کے موسم میں نبوکدنضر بادشاہ نے حکم دیا کہ اُسے
گرفتار کر کے بابل لے جایا جائے۔ ساتھ ساتھ فوجیوں
نے رب کے گھر کی قیمتی چیزیں بھی چھین کر بابل
پہنچائیں۔ یاکین یہو کی جگہ نبوکدنضر یاکیننے یہو کے
چچا ِصدقیاہ کو یہوداہ اور یروشلم کا بادشاہ بنا دیا۔

ِصدقیاہ بادشاہ اور یروشلم کی تباہی
11 ِصدقیاہ 21 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، اور

یروشلم میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 11 سال تھا۔
12 اُس کا چال چلن رب اُس کے خدا کو ناپسند تھا۔
جب یرمیاہ نبی نے اُسے رب کی طرف سے آگاہ کیا
تو اُس نے اپنے آپ کو نبی کے منے سا پست نہ کیا۔
13 ِصدقیاہ کو الله کی قَسم کھا کر نبوکدنضر بادشاہ کا
وفادار ہنے ر کا وعدہ کرنا پڑا۔ توبھی وہ کچھ دیر کے بعد
سرکش ہو گیا۔ وہ اَڑ گیا، اور اُس کا دل اِتنا سخت ہو
گیا کہ اسرائیلربوہ کے خدا طرفکی دوبارہ رجوع
کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔

14 لیکن یہوداہ کے راہنماؤں، اماموں اور قوم کی
بےوفائی بھی بڑھتی گئی۔ پڑوسی قوموں کے گھنونے
رسم رواجو اپنا اُنہوںکر ناپاککوگھرکےربنے کر
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دیا، اُسگو نے یروشلم میں عمارتیہ اپنے لئے مخصوص
کی تھی۔

بار15 رببار اُن باپکے دادا کا خدا اپنے پیغمبروں
کو اُن پاسکے بھیج کر اُنہیں سمجھاتا رہا، کیونکہ اُسے
اپنی قوم اور سکونت گاہ ترسپر آتا تھا۔ لیکن16 لوگوں
نے الله کے پیغمبروں کا مذاق اُڑایا، اُن کے پیغام حقیر
نبیوںاورجانے ربآخرکارکی۔طعنلعنکو غضبکا
اُن پر نازل ہوا، اور بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ 17 اُس
نے بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کو اُن خلافکے بھیجا
تو دشمن یہوداہ کے جوانوں کو تلوار قتلسے کرنے کے
لئے مقدِس میں گھسنے سے بھی نہ جھجکے۔ کسی پر
بھی رحم نہ کیا گیا، خواہ جوان مرد یا جوان خاتون،
بزرگخواہ یا عمر نبوکدنضرکوسبنےربہو۔رسیدہ
کے حوالے کر دیا۔ 18 نبوکدنضر نے الله کے گھر کی
تمام چیزیں چھین لیں، خواہ وہ بڑی تھیں یا چھوٹی۔ وہ
رب کے گھر، بادشاہ اور اُس کے اعلٰی افسروں کے تمام
خزانے بھی بابل لے گیا۔ فوجیوں19 ربنے کے گھر
اور تمام محلوں کو جلا کر یروشلم کی فصیل کو گرا دیا۔
بھیجتنی قیمتی چیزیں رہ تھیںگئی وہ تباہ ہوئیں۔ اور20
جو تلوار سے بچ گئے تھے اُنہیں بابل کا بادشاہ قید کر کے
اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ وہاں اُنہیں اُس کی اور اُس کی
اولاد خدمتکی کرنی پڑی۔ اُن کی یہ حالت اُس وقت
جاریتک فارسیتکجبرہی قوم سلطنتکی شروع
نہ ہوئی۔

یوں21 وہ کچھ پورا پیشکیجسہوا ربگوئی نے
یرمیاہ نبی کی معرفت کی تھی، کیونکہ زمین کو آخرکار
سبت کا وہ آرام مل گیا جو بادشاہوں نے اُسے نہیں دیا
نبیطرحجستھا۔ نے کہا تکسال70زمینابتھا،
تباہ اور ویران رہی۔

جلاوطنی واپسیسے
فارس22 کے بادشاہ خورس کی حکومت کے پہلے

سال میں رب نے وہ کچھ پورا ہونے دیا جس کی
پیش گوئی اُس نے یرمیاہ معرفتکی کی تھی۔ اُس نے
خورس کو ذیل کا اعلان کرنے کی تحریک دی۔ یہ
اعلان زبانی اور تحریری طور پر پوری بادشاہی میں کیا
گیا۔

23 فارس” کا بادشاہ خورس فرماتا ربہے، آسمان
کے دنیانےخدا میرےممالـکتمامکے حوالے کر دیئے

ہیں۔ اُس نے مجھے یہوداہ کے شہر یروشلم میں اُس کے
لئے گھر بنانے کی ذمہ داری دی ہے۔ آپ میں سے
قومکیاُسجتنے ہیںکے یروشلم لئےکے روانہ جائیں۔ہو
آپرب کا آپخدا ساتھکے “ہو۔
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عزرا
جلاوطنی واپسیسے

فارس1 کے بادشاہ خورس کی حکومت کے پہلے
سال میں رب نے وہ کچھ پورا ہونے دیا جس کی
پیش گوئی اُس نے یرمیاہ معرفتکی کی تھی۔ اُس نے
خورس کو ذیل کا اعلان کرنے کی تحریک دی۔ یہ
اعلان زبانی اور تحریری طور پر پوری بادشاہی میں کیا
گیا۔

2 فارس” کا بادشاہ خورس فرماتا ہے، رب آسمان
کے دنیانےخدا میرےممالـکتمامکے حوالے کر دیئے
ہیں۔ اُس نے مجھے یہوداہ کے شہر یروشلم میں اُس کے
لئے گھر بنانے کی ذمہ داری دی ہے۔ آپ3 میں سے
جتنے اُس کی قوم ہیںکے یروشلم کے لئے روانہ ہو جائیں
اسرائیلربوہاںتاکہ لئےکےخداکے بنائیں،گھر اُس
خدا کے لئے جو یروشلم میں سکونت کرتا آپہے۔ کا
آپخدا ساتھکے ہو۔ بھیجہاں4 اسرائیلی قوم بچےکے
لوگہوئے ہتے ر ہیں، وہاں اُن کے پڑوسیوں فرضکا
وہکہہے چاندیسونے اور مویشیمال سے اُن کی مدد
کریں۔ اِس کے علاوہ وہ اپنی خوشی سے یروشلم میں الله
کے گھر کے لئے ہدیئے بھی “دیں۔

تب5 کچھ اسرائیلی روانہ ہو کر یروشلم میں رب کے
گھر کو تعمیر کرنے کی یاں تیار کرنے لـگے۔ اُن میں
یہوداہ اور بن یمین کے خاندانی سرپرست، امام اور لاوی
تھےشامل یعنی لوگوںجتنے کو الله تھی۔دیتحریکنے
6 اُن کے تمام پڑوسیوں نے اُنہیں سونا چاندی اور مال
مویشی دے کر اُن کی مدد کی۔ اِس کے علاوہ اُنہوں
نے اپنی خوشی سے بھی رب کے گھر کے لئے ہدیئے
دیئے۔

خورس7 بادشاہ نے وہ چیزیں واپس کر دیں جو
نبوکدنضر نے یروشلم ربمیں کے گھر لُوٹسے کر اپنے
دیوتا میںمندرکے تھیں۔دیرکھ اُنہیں8 نکال فارسکر
بادشاہکے خزانچیمِترداتنے حوالےکے کر جسدیا
سبنے کچھ گن کر یہوداہ بزرگکے شیس بضر کو
دیا۔دے فہرستجو9 اُس لـکھینے اُس ذیلمیں چیزیںکی :تھیں

سونے کے 30 باسن،
چاندی کے 1,000 باسن،
29 یاں، چھر
10 سونے کے 30 پیالے،
چاندی کے 410 پیالے،
باقی چیزیں 1,000 عدد۔
11 سونے اور چاندی کی کُل 5,400 چیزیں تھیں۔

شیس بضر یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا جب وہ
جلاوطنوں ساتھکے بابل سے یروشلم کے لئے روانہ ہوا۔

2
واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں فہرستکی

ذیل1 میں یہوداہ کے اُن لوگوں کی فہرست ہے جو
جلاوطنی واپسسے بابلآئے۔ کا بادشاہ نبوکدنضر اُنہیں
قید کر بابلکے لے گیا ابلیکنتھا، وہ یروشلم اور یہوداہ
کے اُن شہروں میں پھر بسےجا جہاں اُن پہلےخاندانکے
ہتے 2تھے۔ر اُن راہنماکے ُبابل، زر یشوع، نحمیاہ، سرایاہ،
رعلایاہ، مردکی، بِلشان، مِسفار، بِگوَئی، رحوم اور بعنہ
تھے۔ ذیل کی فہرست میں واپس آئے ہوئے خاندانوں
کے مرد بیان کئے گئے ہیں۔

پرعوس3 کا :خاندان 2,172،
4 سفطیاہ کا :خاندان 372،
ارخ5 کا :خاندان 775،
پخت6 موآب کا خاندان یعنی یشوع اور یوآب کی

:اولاد 2,812،
عیلام7 کا :خاندان 1,254،
8 زتّو کا :خاندان 945،
زکی9 کا :خاندان 760،
بانی10 کا :خاندان 642،
ببی11 کا :خاندان 623،
عزجاد12 کا :خاندان 1,222،
ادونِقام13 کا :خاندان 666،
بِگوَئی14 کا :خاندان 2,056،
عدین15 کا :خاندان 454،
16 اطیر کا خاندان یعنی ِحزقیاہ کی :اولاد 98،
بضی17 کا :خاندان 323،
18 یورہ کا :خاندان 112،
حاشوم19 کا :خاندان 223،
20 ِجبّار کا :خاندان 95،
بیت21 لحم :باشندےکے 123،
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22 نطوفہ کے 56 باشندے،
عنتوت23 :باشندےکے 128،
عزماوت24 :باشندےکے 42،
25 یَت قِر یعریم، کفیرہ اور بیروت کے :باشندے

743،
26 رامہ اور ِجبع :باشندےکے 621،
مِکماس27 :باشندےکے 122،
بیت28 ایل اور عَی :باشندےکے 223،
29 نبو :باشندےکے 52،
مجبیس30 :باشندےکے 156،
دوسرے31 عیلام :باشندےکے 1,254،
32 حارِم :باشندےکے 320،
33 لُود، حادید اور اونو :باشندےکے 725،
34 یریحو :باشندےکے 345،
35 سناآہ :باشندےکے ۔3,630
ذیل36 کے امام جلاوطنی واپسسے آئے۔
یدعیاہ کا خاندان جو یشوع کی نسل کا :تھا 973،
37 اِمّیر کا :خاندان 1,052،
38 فشحور کا :خاندان 1,247،
39 حارِم کا :خاندان ۔1,017
ذیل40 کے لاوی جلاوطنی سے واپس آئے۔ یشوع

اور قدمی ایل کا خاندان یعنی یاہ ہوداو کی :اولاد 74،
41 آسف:گلوکار خاندانکے کے 128 آدمی،
رب42 کے گھر کے :دربان سلّوم، اطیر، طلمون،

عّقوب، اورخطیطا سوبی خاندانوںکے آدمی۔139کے
رب43 کے گھر کے خدمت گاروں کے درِج ذیل

خاندان جلاوطنی واپسسے آئے۔
ضیحا، حسوفا، طبّعوت، 44 قروس، سیعہا، فدون،

45 لِبانہ، حجابہ، عّقوب، 46 حجاب، شلمی، حنان،
47 ِجّدیل، جحر، یایاہ، ر 48 رضین، نقودا، جزّام، 49 عُّزا،
فاسح، بسی، 50 اسنہ، معونیم، نفوسیم، 51 بقبوق، حقوفا،
حرحور، 52 بضلوت، محیدا، حرشا، 53 برقوس، سیسرا،
تامح، نضیاح54 اور خطیفا۔

55 سلیمان کے خادموں کے درِج ذیل خاندان
جلاوطنی واپسسے آئے۔
سوطی، سوفرت، فرودا، 56 یعلہ، درقون، ِجّدیل،

57 سفطیاہ، فوکرتخّطیل، ضبائم اور امی۔

رب58 کے گھر خدمتکے گاروں اور سلیمان کے
خادموں میںخاندانوںکے واپسسے آئے مردوںہوئے
کی تعداد 392 تھی۔

واپس59-60 آئے ہوئے خاندانوں دِلایاہ، طوبیاہ اور
نقودا کے 652 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۔

61-62 حبایاہ، ہقوض اور برزلی کے خاندانوں کے
کچھ امام بھی واپس آئے، لیکن اُنہیں رب کے گھر میں
خدمت کرنے اجازتکی نہ ملی۔ کیونکہ اُنہوںگو نے
نسب ناموں میں اپنے نام تلاش کئے اُن کا کہیں ذکر نہ
اِسملا، لئے ناپاکاُنہیں قرار دیا گیا۔ برزلی) کے
بانیکےخاندان ِجلعادیبرزلینے بیٹیکی شادیسے کر
ُسسراپنےکے کا نام اپنا لیا (تھا۔ یہوداہ63 گورنرنےکے
حکم دیا کہ اِن تین خاندانوں امامکے الحالفی قربانیوں کا
وہ شریکمیںکھانےحصہ نہ ہوں اماموںجو کے لئے
دوبارہجبہے۔مقرر اعظماماِم مقرر کیا توجائے وہی
اُوریم اور ُمیم ت نامی قرعہ ڈال کر معاملہ حل کرے۔

64 اسرائیلی42,360کُل لوٹوطناپنے 65آئے، نیز
اُن کے 7,337 غلام اور لونڈیاں اور 200 گلوکار جن
میں مرد و خواتین شامل تھے۔

66 اسرائیلیوں کے پاس 736 گھوڑے، 245 خچر،
اونٹ67435 اور 6,720 گدھے تھے۔

جب68 وہ یروشلم ربمیں کے گھر پاسکے پہنچے
تو کچھ خاندانی سرپرستوں نے اپنی خوشی سے ہدیئے
دیئے تاکہ الله کا گھر نئے سرے سے اُس جگہ تعمیر
کیا جا سکے جہاں پہلے تھا۔ 69 ہر ایک نے اُتنا دے
دیا سکا۔دےجتنا وقتاُس سونے کے 61,000کُل
ِسکے، چاندی کے 2,800 کلو گرام اور اماموں کے
لباس100 جمع ہوئے۔

70 امام، لاوی، گلوکار، رب کے گھر کے دربان
اور خدمت گار، اور عوام کے لوگکچھ اپنی اپنی آبائی
آبادیوں میں دوبارہ یوںبسے۔جا تمام اسرائیلی دوبارہ اپنے
اپنے شہروں میں ہنے ر لـگے۔
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3
نئی قربان گاہ پر قربانیاں

ساتویں1 مہینے کی ابتدا میں پوری قوم یروشلم میں جمع
ہوئی۔ وقتاُس اسرائیلی اپنی آبادیوں میں دوبارہ آباد ہو
گئے تھے۔ 2 جمع ہونے کا مقصد اسرائیل کے خدا کی
قربان گاہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنا تھا تاکہ مردِ
شریعتکیموسٰیخدا اُسمطابقکے بھسمپر والیہونے
کیپیشقربانیاں بنیشوعچنانچہسکیں۔جا اورصدقیو
ُبابل زر بن سیالتی ایل کام لـگمیں گئے۔ یشوع کے امام
بھائیوں ُبابلاور زر بھائیوںکے نے اُن کی مدد کی۔ 3 گو
وہ ملـک میں ہنے ر والی دیگر قوموں سے سہمے ہوئے
تھے تاہم اُنہوں نے قربان گاہ کو اُس کی پرانی بنیاد پر
تعمیر کیا اور صبح شام اُس پر رب کو بھسم ہونے والی
قربانیاں پیش کرنے لـگے۔ یوں4 جھونپڑ کی عید اُنہوں
شریعتنے ہدایتکی مطابقکے منائی۔ اُس ہفتے کے
ہر دن اُنہوں نے بھسم ہونے والی اُتنی قربانیاں چڑھائیں
ضروریجتنی تھیں۔

5 اُس وقت سے امام بھسم ہونے والی تمام درکار
قربانیاں باقاعدگی پیشسے کرنے لـگے، نیز نئے چاند کی
عیدوں اور رب کی باقی مخصوص و مُقّدس عیدوں قربانیاں۔کی قوم اپنی خوشی رببھیسے پیشقربانیاںکو
کرتی تھی۔ 6 گو رب کے گھر کی بنیاد ابھی ڈالی نہیں
توبھیتھیگئی ساتویںاسرائیلی مہینے ربسےدنپہلےکے
کو بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کرنے لـگے۔ 7 پھر
اُنہوں نے راجوں اور کاری گروں کو پیسے دے کر
کام پر لگایا اور صور اور صیدا کے باشندوں سے دیودار
لـکڑیکی منگوائی۔ لـکڑییہ لبنان پہاڑیکے علاقے سے
تکسمندر لائی گئی اور وہاں سے سمندر کے راستے یافا
پہنچائی گئی۔ اسرائیلیوں نے معاوضے میں کھانے پینے
کی چیزیں اور زیتون فارسدیا۔دےتیلکا کے بادشاہ
خورس اُنہیںنے یہ کروانے اجازتکی دی تھی۔

رب کے گھر کی تعمیرِ نو
8 جلاوطنی سے واپس آنے دوسرےکے سال کے

دوسرے تعمیرسےسرےنئےکیگھرکےربمیںمہینے
شروع ہوئی۔ اِس کام میں ُبابل زر بن سیالتی ایل، یشوع
بن یوصدق، دیگر امام لاویاور اور واپسمیںوطن آئے

ہوئے باقی تمام شریکاسرائیلی تعمیریہوئے۔ کام کی
نگرانی اُن یوں لاو کے ذمے لگا دی کیجنگئی 20عمر
سال یا اِس سے زائد تھی۔

ذیل9 لوگکے مل ربکر کا گھر بنانے والوں کی
نگرانی کرتے :تھے یشوع اپنے بیٹوں اور بھائیوں سمیت،
ایلقدمی اور اُس کے بیٹے جو یاہ ہوداو کی اولاد تھے اور
حنداد خاندانکے کے لاوی۔

10 رب کے گھر کی بنیاد رکھتے وقت امام اپنے
مُقّدس لباس پہنے ہوئے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تُرم
بجانے لـگے۔ آسف کے خاندان کے لاوی ساتھ ساتھ
جھانجھ بجانے اور رب کی ستائش کرنے لـگے۔ سب
کچھ اسرائیل کے بادشاہ داؤد کی ہدایات کے مطابق
ہوا۔ 11 وہ حمد و ثنا کے گیت سے رب کی تعریف
کرنے لـگے، وہ” بھلا ہے، اور اسرائیل پر اُس کی
شفقت ابدی “!ہے جب حاضرین نے دیکھا کہ رب
کے گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو سب رب کی
خوشی میں نعرےزوردار لگانے لـگے۔

لیکن12 بہت سے امام، لاوی اور سرپرستخاندانی
حاضر تھے جنہوں ربنے کا پہلا گھر دیکھا ہوا تھا۔
جب اُن کے دیکھتے دیکھتے رب کے نئے گھر کی بنیاد
رکھی گئی تو وہ بلند آواز سے لـگےرونے بہتباقیجبکہ
سارے لوگ خوشی نعرےکے لگا رہے تھے۔ 13 اِتنا
شور تھا خوشیکہ نعروںکے اور رونے کی آوازوں میں
امتیاز نہ کیا جا سکا۔ شور دُور تکدُور سنائی دیا۔

4
رب کے گھر کی تعمیر مخالفتکی

1 یہوداہ اور بن یمین کے دشمنوں کو پتا چلا کہ وطن
میں واپس آئے ہوئے اسرائیلی رب اسرائیل کے خدا
کے لئے گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ ُبابل2 زر اور خاندانی
سرپرستوں کے پاس آ کر اُنہوں نے درخواست ہم”کی، بھی آپ کے ساتھ مل کر رب کے گھر کو تعمیر
کرنا ہتے چا ہیں۔ کیونکہ جب سے اسور کے بادشاہ
اسرحدون نے ہمیں یہاں لا کر بسایا ہے اُس وقت سے
آپہم کے خدا طالبکے رہے اور اُسے پیشقربانیاں
کرتے آئے “ہیں۔ 3 لیکن ُبابل، زر یشوع اور اسرائیل
کے باقی خاندانی سرپرستوں نے انکار کیا، نہیں،” اِس
میں آپ ہمارےکا ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ ہم اکیلے



عزرا 4:4 508 عزرا 4:24

اسرائیلربہی کے خدا کے لئے بنائیںگھر جسگے،
فارسطرح کے خورسبادشاہ ہمیںنے حکم دیا “ہے۔

4 یہ سن کر ملـک کی دوسری قومیں یہوداہ کے
لوگوں کی حوصلہ شکنی اور اُنہیں ڈرانے کوششکی
کرنے لـگیں تاکہ وہ عمارت بنانے سے باز آئیں۔ یہاں5
تک کہ فارسوہ کے بادشاہ خورس کے کچھ مشیروں
کامکردےرشوتکو کامیابمیںروکنے یوںگئے۔ہو
رب کیگھرکے خورستعمیر بادشاہ کے حکومتدورِ
سے لے کر دارا بادشاہ تکحکومتکی رُکی رہی۔

بعد6 اخسویرسجبمیں بادشاہ شروعحکومتکی
ہوئی تو اسرائیل کے دشمنوں نے یہوداہ اور یروشلم کے
باشندوں پر الزام لگا کر لـکھا۔خطشکایتی

7 پھر ارتخشستا بادشاہ کے دورِ حکومت میں اُسے
یہوداہ دشمنوںکے طرفکی خطشکایتیسے بھیجا گیا۔
خط کے پیچھے خاص کر بِشلام، مِتردات اور طابئیل
تھے۔ پہلے اُسے اَرامی زبان میں لـکھا گیا، اور بعد میں اُس
کا ترجمہ ہوا۔ 8 سامریہ کے گورنر رحوم اور اُس کے
میرمنشی شمسی نے شہنشاہ کو خط لـکھ جسدیا میں
اُنہوں نے یروشلم الزاماتپر لگائے۔ پتے میں لـکھا تھا،

9 :از رحوم گورنر اور میرمنشی شمسی، نیز اُن کے
خدمتہم قاضی، سفیر اور طرپل، ِسپّر، بابلارک، اور
یعنیسوسن عیلام مرد،کے 10 نیز باقی تمام کوجنقومیں
عظیم اور عزیز بادشاہ اشور بنی پال نے اُٹھا کر سامریہ
اور یائے در فرات کے باقی ماندہ مغربی علاقے میں بسا
دیا تھا۔

میںخط11 لـکھا شہنشاہ”تھا، ارتخشستا کے نام،
آپ:از کے خادم جو یائے فراتدر مغربکے ہتےمیں ر ہیں۔
12 شہنشاہ کو علم ہو کہ جو یہودی آپ کے حضور

سے ہمارے پاس یروشلم پہنچے ہیں وہ اِس وقت اُس
باغی اور شریر شہر کو نئے سرے سے تعمیر کر رہے
ہیں۔ وہ فصیل کو بحال کر کے بنیادوں کی مرمت کر
رہے ہیں۔ 13 شہنشاہ کو علم ہو کہ اگر شہر سرےنئے
سے تعمیر ہو جائے اور اُس تکتکمیلفصیلکی پہنچے
تو لوگیہ خراجٹیکس، اور محصول ادا کرنے انکارسے

کر دیں گے۔ تب بادشاہ کو نقصان پہنچے گا۔ 14 ہم
نمکتو حرام نہیں ہیں، نہ شہنشاہ کی توہین برداشت کر
سکتے ہیں۔ اِس لئے گزارشہم کرتے ہیں 15 آپکہ
اپنے باپ دادا کی تاریخی دستاویزات سے یروشلم کے
بارے میں معلومات حاصل کریں، کیونکہ اُن میں اِس
بات کی تصدیق ملے گی کہ یہ شہر ماضی میں سرکش
رہا۔ حقیقت میں شہر کو اِسی لئے تباہ کیا گیا کہ وہ
بادشاہوں اور صوبوں تنگکو کرتا رہا اور قدیم زمانے
سے بغاوتہی کا منبع رہا ہے۔ غرض16 ہم شہنشاہ
کو اطلاع دیتے ہیں کہ اگر یروشلم کو دوبارہ تعمیر کیا
جائے اور اُس کی فصیل تکمیل تک پہنچے تو یائے در
فرات کے مغربی علاقے آپپر کا قابو جاتا رہے “گا۔

17 شہنشاہ جوابنے میں مَیں”لـکھا، یہ خط رحوم گورنر، شمسی میرمنشی اور
سامریہ اور یائے در فرات کے مغرب میں ہنے ر والے
اُن کے افسروںخدمتہم کو لـکھ رہا ہوں۔
آپ کو !سلام 18 آپ کے خط کا ترجمہ میری

موجودگی میں ہوا ہے اور اُسے میرے منے سا پڑھا گیا
ہے۔ میرے19 حکم پر یروشلم بارےکے میں معلومات
حاصل کی گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ واقعی یہ شہر
قدیم زمانے سے بادشاہوں کی مخالفت کر کے سرکشی
اور بغاوت کا منبع رہا ہے۔ 20 نیز، یروشلم طاقت ور
بادشاہوں کا الحکومتدار رہا ہے۔ اُن کی اِتنی طاقت
تھی کہ یائے در فرات کے پورے مغر بی علاقے کو
اُنہیں مختلف قسم کے ٹیکس اور خراج ادا کرنا پڑا۔
21 ابچنانچہ حکم دیں کہ یہ آدمی شہر کی تعمیر کرنے
سے باز آئیں۔ تکجب مَیں خود حکم نہ دوں اُس وقت
تک شہر کو تعمیرسےسرےنئے نہیںاجازتکیکرنے
ہے۔ دھیان22 دیں کہ اِس حکم تکمیلکی میں ُسستی نہ
کی جائے، ایسا نہ ہو کہ شہنشاہ کو بڑا نقصان “پہنچے۔

جوں23 ہی خط کی کاپی رحوم، شمسی اور اُن کے
ہم خدمت افسروں کو پڑھ کر سنائی گئی تو وہ یروشلم
لئےکے روانہ یہودیوںاورہوئے جاریکامزبردستیکو
رکھنے روکسے دیا۔

24 چنانچہ یروشلم میں الله کے گھر کا تعمیری کام
رُک گیا، اور فارسوہ کے بادشاہ دارا حکومتکی کے
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دوسرے تکسال رُکا رہا۔
5

رب کے گھر کی تعمیر دوبارہ شروع ہوتی ہے
ایک1 دن دونبی بنام حجی اور یاہ زکر بن عِّدو اُٹھ کر

اسرائیل کے خدا کے نام میں جو اُن کے اوپر تھا یہوداہ
اور یروشلم کے یہودیوں کے منے سا نبوّت کرنے لـگے۔
2 اُن کے حوصلہ افزا الفاظ سن کر ُبابل زر بن سیالتی ایل
اور یشوع بن یوصدق نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ یروشلم
میں الله کے گھر کی تعمیر شروع کریں گے۔ دونوں نبی
اِس میں اُن کے ساتھ تھے اور اُن کی مدد کرتے رہے۔

3 لیکن جوں ہی کام شروع ہوا تو یائے در فرات
کے مغربی علاقے کے گورنر تتّنی اور شتربوزنی اپنے ہم
خدمت افسروں سمیت یروشلم پہنچے۔ اُنہوں نے کس”پوچھا، نے آپ کو یہ گھر بنانے اور اِس کا ڈھانچا
تکتکمیل پہنچانے اجازتکی دی؟ اِس4 کام لئےکے
ذمہ دار آدمیوں کے نام ہمیں “!بتائیں لیکن5 اُن کا خدا
یہوداہ کے بزرگوں کی نگرانی کر رہا تھا، اِس لئے اُنہیں
روکا نہ گیا۔ لوگوںکیونکہ نے سوچا پہلےکہ دارا بادشاہ
وہتکجبجائے۔دیاطلاعکو فیصلہ اُسکرےنہ
تکوقت کام روکا نہ جائے۔

6 پھر یائے در فرات کے مغربی علاقے کے گورنر
تتّنی، شتربوزنی اور اُن کے خدمتہم افسروں نے دارا
بادشاہ ذیلکو خطکا بھیجا،

دارا”7 بادشاہ کو دل کی گہرائیوں سے سلام کہتے
!ہیں 8 شہنشاہ کو علم ہو کہ صوبہ یہوداہ میں جا کر ہم
نے دیکھا کہ وہاں عظیم خدا کا گھر بنایا جا رہا ہے۔
اُس کے لئے بڑے تراشے ہوئے پتھر استعمال ہو رہے
ہیں اور دیواروں میں شہتیر لگائے جا رہے لوگہیں۔
بڑی جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں، اور مکان اُن کی
محنت تیزیباعثکے بنسے رہا ہے۔ ہم9 بزرگوںنے
سے پوچھا، آپنےکس’ کو یہ گھر بنانے اور اِس کا
تکتکمیلڈھانچا پہنچانے ‘ہے؟دیاجازتکی ہم10
نے اُن کے نام بھی معلوم کئے تاکہ لـکھ آپکر بھیجکو
سکیں۔ اُنہوں11 نے جوابہمیں دیا،

ہم’ آسمان و زمین کے خدا کے خادم ہیں، اور ہم
اُس گھر کو از سرِ نو تعمیر کر رہے ہیں جو بہت
سال پہلے یہاں قائم تھا۔ اسرائیل ایککے عظیم بادشاہ
نے اُسے قدیم زمانے میں بنا کر تکمیل تک پہنچایا تھا۔
باپہمارےلیکن12 دادا آسماننے کے خدا طیشکو
دلایا، اور نتیجے میں اُس نے اُنہیں بابل کے بادشاہ
نبوکدنضر کے حوالے کر دیا جس نے رب کے گھر
کو تباہ کر دیا اور قوم کو قید کر کے بابل میں بسا دیا۔
لیکن13 بعد میں خورسجب بادشاہ بن گیا تو اُس نے
حکومتاپنی پہلےکے سال میں حکم دیا کہ الله کے اِس
گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ساتھ14 ساتھ اُس نے
چاندیسونے کی وہ واپسچیزیں کر دیں جو نبوکدنضر
نے یروشلم میں الله کے گھر لُوٹسے کر بابل کے مندر
میں رکھ دی تھیں۔ خورس نے یہ چیزیں ایک آدمی
کے سپرد کر دیں جس کا نام شیس بضر تھا اور جسے
اُس نے یہوداہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ 15 اُس نے اُسے
حکم دیا کہ سامان کو یروشلم لے جاؤ رباور کے گھر
کو پرانی جگہ پر از سرِ نو تعمیر کر کے یہ چیزیں اُس میں
محفوظ رکھو۔ بضرشیستب16 نے یروشلم آ کر الله کے
گھر کی بنیاد وقتاُسیرکھی۔ سے عمارتیہ زیرِ تعمیر
ہے، اگرچہ یہ تکآج مکمل نہیں ‘ہوئی۔

17 چنانچہ اگر شہنشاہ کو منظور ہو تو وہ تفتیش
یں کر کہ کیا بابل کے شاہی دفتر میں ایسیکوئی دستاویز
موجود ہے جو اِس بات کی کرےتصدیق خورسکہ
بادشاہ نے یروشلم میں رب کے گھر کو از سرِ نو تعمیر
کرنے کا حکم دیا۔ گزارش ہے کہ شہنشاہ ہمیں اپنا
فیصلہ پہنچا “دیں۔

6
دارا بادشاہ یہودیوں کی مدد کرتا ہے

تب1 دارا بادشاہ نے حکم دیا بابلکہ کےخزانےکے
تفتیشمیںدفتر اِسجائے۔کی لگاتےکھوجکا لگاتے
2 آخرکار مادی شہر اکبتانا کے قلعے میں طومار مل گیا
میںجس لـکھا تھا،

3 خورس” بادشاہ کی حکومت کے پہلے سال میں
شہنشاہ نے حکم دیا کہ یروشلم میں الله کے گھر کو
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اُس کی پرانی جگہ پر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے
تاکہ وہاں دوبارہ پیشقربانیاں کی جا سکیں۔ اُس کی
بنیاد رکھنے کے بعد اُس کی اونچائی 90 اور چوڑائی 90
فٹ ہو۔ دیواروں4 کو یوں بنایا جائے کہ تراشے ہوئے
پتھروں کے ہر تین ردّوں کے بعد دیودار کے شہتیروں
ایککا ردّا لگایا جائے۔ اخراجات شاہی خزانے سے
پورے کئے جائیں۔ 5 نیز سونے چاندی کی جو چیزیں
نبوکدنضر یروشلم کے اِس گھر سے نکال کر بابل لایا وہ
واپس پہنچائی جائیں۔ ہر چیز الله کے گھر میں اُس کی
اپنی جگہ واپسپر دیرکھ “جائے۔

6 یہ خبر پڑھ کر دارا نے یائے در فرات کے مغربی
علاقے کے گورنر تتّنی، شتربوزنی اور اُن خدمتہمکے
افسروں ذیلکو بھیججوابکا دیا،

الله” کے اِس گھر کی تعمیر میں مداخلت مت !کرنا
7 لوگوں کو کام جاری رکھنے دیں۔ یہودیوں کا گورنر
اور اُن بزرگکے الله کا یہ اُسگھر پرانیکی جگہ پر تعمیر
کریں۔

8 نہ صرف یہ بلـکہ مَیں حکم دیتا ہوں کہ آپ اِس
میںکام بزرگوں کی مدد کریں۔ تعمیر اخراجاتتمامکے
وقت پر مہیا کریں تاکہ کام نہ رُکے۔ یہ پیسے شاہی
خزانے یعنی یائے در فرات کے مغربی علاقے سے جمع
کئے گئے ٹیکسوں میں سے ادا کئے جائیں۔ 9 روز بہ روز
اماموں کو بھسم ہونے والی قربانیوں کے لئے درکار تمام
چیزیں مہیا کرتے رہیں، خواہ وہ جوان بَیل، مینڈھے،
بھیڑ کے بچے، گندم، نمک، َمے یا زیتون کا تیل کیوں
نہ مانگیں۔ اِس میں ُسستی نہ کریں 10 تاکہ وہ آسمان کے
خدا کو پسندیدہ قربانیاں پیش کر کے شہنشاہ اور اُس
بیٹوںکے کی سلامتی کے لئے دعا کر سکیں۔

اِس11 کے علاوہ مَیں حکم دیتا ہوں کہ جو بھی اِس
فرمان خلافکی کرےورزی اُس کے گھر سے شہتیر
نکال کر کھڑا کیا جائے اور اُسے اُس پر مصلوب کیا
جائے۔ ساتھ ساتھ اُس کے گھر کو ملبے کا ڈھیر بنایا
جائے۔ جس12 خدا نے وہاں اپنا نام بسایا ہے وہ ہر
بادشاہ اور قوم کرےہلاککو میرےجو اِس کیحکم
ورزیخلاف کر کے یروشلم کے گھر کو تباہ کرنے کی

جرأت کرے۔ مَیں، دارا نے یہ حکم دیا ہے۔ اِسے ہر
طرح سے پورا کیا “جائے۔

رب کے گھر مخصوصیتکی
13 یائے فراتدر مغربیکے علاقے کے گورنر تتّنی،

شتربوزنی اور اُن کے ہم خدمت افسروں نے ہر طرح
سے دارا بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ 14 چنانچہ
بزرگیہودی رب کے گھر پر کام جاری رکھ سکے۔
دونوں نبی حجی اور یاہ زکر بن عِّدو اپنی نبوّتوں سے اُن کی
حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور یوں سارا کام اسرائیل
کے خدا اور فارس کے بادشاہوں خورس، دارا اور
ارتخشستا کے حکم مطابقکے ہی مکمل ہوا۔

رب15 کا گھر دارا بادشاہ کی حکومت کے چھٹے
سال میں تکتکمیل پہنچا۔ ادار کے مہینے کا تیسرا *دن
اسرائیلیوں16تھا۔ یوںاماموں،نے لاو اور سےجلاوطنی
واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں سمیت بڑی خوشی ربسے
کے گھر کی مخصوصیت کی عید منائی۔ 17 اُنہوں نے
100 بَیل، 200 مینڈھے اور بھیڑ کے 400 بچے قربان
پورےکئے۔ اسرائیل کے لئے گناہ کی قربانی بھی پیش
کی گئی، اور اِس کے لئے فی ایکقبیلہ بکرا یعنی مل کر
بکرے12 چڑھائے گئے۔ 18 پھر اماموں اور یوں لاو کو
رب کے گھر خدمتکی مختلفکے گروہوں میں تقسیم
کیا طرحجسگیا، موسٰی ہدایتشریعتکی دیتی ہے۔

اسرائیلی فسح کی عید مناتے ہیں
پہلے19 مہینے †دنویں14کے جلاوطنی واپسسے

آئے ہوئے اسرائیلیوں نے فسح کی عید منائی۔ 20 تمام
اماموں اور یوں لاو نے اپنے آپ کو پاک صاف کر
رکھا تھا۔ سب کے پاکسب تھے۔ یوں لاو نے فسح
لیلےکے جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے اسرائیلیوں، اُن
کے بھائیوں یعنی اماموں اور اپنے لئے ذبح کئے۔ لیکن21
نہ صرف جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے اسرائیلی اِس
کھانے شریکمیں ہوئے ملـکبلـکہ کے وہ لوگتمام
بھی غیریہودیجو قوموں ناپاککی راہوں الـگسے ہو
کر اُن کے ربساتھ اسرائیل کے خدا طالبکے ہوئے
تھے۔ اُنہوں22 ساتنے بڑیدن خوشی بےخمیریسے
اُننےربمنائی۔عیدکیروٹی دلوںکے سےخوشیکو

* 6:15 ادار کے مہینے کا تیسرا :دن 12 مارچ۔ † 6:19 پہلے مہینے کے :دنویں14 21 یل۔ اپر
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بھر دیا تھا، کیونکہ اُس فارسنے کے بادشاہ کا دل اُن
مائلطرفکی کر دیا تھا تاکہ اُنہیں اسرائیل کے خدا کے
گھر کو تعمیر کرنے میں مدد ملے۔

7
عزرا امام کو یروشلم بھیجا جاتا ہے

1 واقعاتاِن آدمیایکبعدعرصےکافیکے بنام عزرا
بابل کو چھوڑ کر یروشلم آیا۔ فارسوقتاُس کے بادشاہ
ارتخشستا کی حکومت تھی۔ آدمی کا پورا نام عزرا بن
سرایاہ بن یاہ عزر بن ِخلقیاہ بن2 سلّوم بن بنصدوق اخی
طوب بن3 امریاہ بن یاہ عزر مِرایوتبن بن4 زرخیاہ بن
عُّزی بن بُقی 5 بن ابی سوع بن فینحاس بن اِلی عزر بن
ہارون تھا۔ ہارون) اماِم اعظم ۔(تھا

6 پاکعزرا نوشتوں کا اُستاد اور شریعتاُس کا عالِم
تھا ربجو اسرائیل کے خدا نے موسٰی معرفتکی دی
تھی۔ جب عزرا بابل سے یروشلم کے لئے روانہ ہوا تو
شہنشاہ نے اُس کی پوریخواہشہر کی، ربکیونکہ
اُس کے خدا کا شفیق ہاتھ اُس پر تھا۔ 7 کئی اسرائیلی
اُس کے ساتھ گئے۔ امام، لاوی، گلوکار اور رب کے
گھر دربانکے خدمتاور گار بھی اُن میں شامل تھے۔
یہ ارتخشستا بادشاہ کی حکومت کے ساتویں سال میں
ہوا۔ 8-9 قافلہ پہلے مہینے کے پہلے *دن بابل سے روانہ
ہوا اور پانچویں مہینے کے پہلے †دن سلامتصحیح یروشلم
پہنچا، کیونکہ الله کا شفیق ہاتھ عزرا پر تھا۔ 10 وجہ
یہ تھی کہ عزرا نے اپنے آپ کو رب کی شریعت
کی تفتیش کرنے، اُس کے مطابق زندگی گزارنے اور
اسرائیلیوں کو اُس کے احکام ہدایاتاور کی تعلیم دینے
کے لئے وقف کیا تھا۔

شہنشاہ عزرا کو مختارنامہ دیتا ہے
11 ارتخشستا بادشاہ نے عزرا امام کو ذیل کا

مختارنامہ دے دیا، اُسی عزرا کو پاکجو نوشتوں کا
اُستاد اور اُن احکام اور ہدایات کا عالِم تھا ربجو نے
اسرائیل دیکو تھیں۔ مختارنامے میں لـکھا تھا،

:از”12 شہنشاہ ارتخشستا
عزرا امام کو جو آسمان کے خدا شریعتکی کا عالِم

ہے، !سلام مَیں13 حکم دیتا ہوں کہ اگر سلطنتمیری

میں موجود کوئی بھی اسرائیلی آپ کے ساتھ یروشلم جا
کر وہاں رہنا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اِس میں امام
اور لاوی بھی شامل ہیں، 14 شہنشاہ اور اُس ساتکے
آپمشیر کو یہوداہ اور یروشلم بھیج رہے ہیں تاکہ آپ
الله کی اُس شریعت کی روشنی میں جو آپ کے ہاتھ
میں ہے یہوداہ اور یروشلم کا حال جانچ لیں۔ 15 جو سونا
چاندی شہنشاہ اور اُس مشیروںکے اپنینے خوشی سے
یروشلم میں سکونت کرنے والے اسرائیل کے خدا کے
لئے قربان کی ہے اُسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ 16 نیز،
جتنی بھی آپچاندیسونا کو بابلصوبہ ملسے جائے
اورگی بھیجتنے قومہدیئے اور امام اپنےسےخوشیاپنی
خدا کے گھر کے لئے جمع کریں اُنہیں اپنے ساتھ لے
جائیں۔ 17 اُن پیسوں سے بَیل، مینڈھے، بھیڑ بچےکے اور
اُن قربانیوںکی لئےکے غلہدرکار اور نذریںکیَمے خرید
لیں، اور اُنہیں یروشلم میں اپنے خدا کے گھر کی قربان
گاہ پر قربان کریں۔ 18 جو پیسے بچ جائیں اُن آپکو اور
آپ کے بھائی ویسے خرچ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو
مناسب لـگے۔ شرط یہ ہے آپکہ کے خدا کی مرضی
مطابقکے ہو۔ 19 یروشلم میں اپنے خدا کو وہ تمام چیزیں
پہنچائیں آپجو ربکو کے گھر میں خدمت کے لئے
باقی20گی۔جائیںدی آپبھیکچھجو کو اپنے کےخدا
گھر کے لئے پڑےخریدنا اُس پیسےکے شاہی خزانہ ادا
کرے گا۔

21 مَیں، ارتخشستا بادشاہ یائے در فرات کے مغرب
میں ہنے ر والے تمام خزانچیوں کو حکم دیتا ہوں کہ ہر
طرح سے عزرا امام کی مالی مدد کریں۔ جو بھی آسمان
کے خدا کی شریعت کا یہ اُستاد مانگے وہ اُسے دیا
جائے۔ 22 اُسے 3,400 کلو گرام چاندی، 16,000
کلو گرام گندم، 2,200 لٹر َمے اور 2,200 لٹر زیتون
کا تیل تک دینا۔ نمک اُسے اُتنا ملے جتنا وہ چاہے۔
دھیان23 کچھسبسے مہیا کریں جو آسمان کا خدا اپنے
گھر کے لئے مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ شہنشاہ اور اُس کے
بیٹوں کی سلطنت اُس کے غضب کا نشانہ بن جائے۔
24 نیز، آپ کو علم ہو آپکہ کو الله کے اِس گھر میں

* 7:8-9 پہلے مہینے پہلےکے :دن 8 یل۔ اپر † 7:8-9 پانچویں مہینے پہلےکے :دن 4 اگست۔
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خدمت کرنے خراجبھیسےشخصکسیوالے کسییا
قسم ٹیکسکا لینے اجازتکی نہیں ہے، خواہ وہ امام،
لاوی، گھرکےربگلوکار، دربانکا یا اُس خدمتکا
گار ہو۔

اے25 عزرا، آپحکمتجو کے خدا آپنے کو
عطا کی ہے اُس کے مطابق مجسٹریٹ اور قاضی مقرر
کریں جو آپ کی قوم کے اُن لوگوں کا انصاف کریں
جو یائے در فرات مغربکے میں ہتے ر ہیں۔ جتنے بھی
آپ کے خدا کے احکام جانتے ہیں وہ اِس میں شامل
ہیں۔ اور جتنے اِن احکام واقفسے نہیں ہیں اُنہیں آپ
کو تعلیم دینی ہے۔ 26 جو آپبھی کے خدا شریعتکی
اور شہنشاہ قانونکے اُسےکرےورزیخلافکی سختی
سے دیسزا جائے۔ جرم کی سنجیدگی لحاظکا کر کے
اُسے یا تو دیموتسزائے جائے یا جلاوطن کیا جائے،
اُس کی ملـکیت ضبط کی جائے یا اُسے جیل میں ڈالا
“جائے۔

عزرا ستائشکی
باپہمارےرب27 دادا کے خدا کی تمجید جسہو

نے شہنشاہ کے دل کو یروشلم میں رب کے گھر کو
شاندار بنانے ہے۔دیتحریککی اُسی28 نے شہنشاہ،
اُس تماماورمشیروںکے اثر افسروںوالےرکھنےرسوخو
کے دلوں طرفمیریکو مائل کر دیا ہے۔ ربچونکہ
میرے خدا شفیقکا ہاتھ مجھ پر تھا اِس لئے میرا حوصلہ
بڑھ گیا، اور مَیں اسرائیلنے کے خاندانی سرپرستوں کو
اپنے ساتھ واپساسرائیل جانے کے لئے جمع کیا۔

8
عزرا کے ساتھ جلاوطنی سے واپس آنے والوں فہرستکی

ذیلدرِج1 اُن فہرستکیسرپرستوںخاندانی جوہے
ارتخشستا بادشاہ کی حکومت کے دوران میرے ساتھ
بابل سے یروشلم کے لئے روانہ ہوئے۔ ہر خاندان کے
مردوں کی تعداد بھی درج :ہے

فینحاس2-3 خاندانکے کا جَیرسوم،
اِتمر کے خاندان کا دانیال،
داؤد خاندانکے حّطوشکا بن سکنیاہ،

پرعوس کے خاندان کا یاہ۔ زکر 150 مرد اُس کے
نسبساتھ نامے میں درج تھے۔

4 پخت موآب کے خاندان کا اِلیہوعینی بن زرخیاہ
مردوں200 کے ساتھ،

5 زتّو کے خاندان کا سکنیاہ بن یحزی ایل 300
مردوں کے ساتھ،

عدین6 کے خاندان کا عبد بن یونتن 50 مردوں کے
ساتھ،

7 عیلام کے خاندان کا یسعیاہ بن عتلیاہ 70 مردوں
کے ساتھ،

8 سفطیاہ کے خاندان کا زبدیاہ بن میکائیل 80
مردوں کے ساتھ،

یوآب9 خاندانکے مردوں218ایلیحیبنعبدیاہکا
کے ساتھ،

10 بانی کے خاندان کا سلومیت بن یوسفیاہ 160
مردوں کے ساتھ،

11 ببی کے خاندان کا یاہ زکر بن ببی 28 مردوں کے
ساتھ،

12 عزجاد کے خاندان کا یوحنان بن ہّقاطان 110
مردوں کے ساتھ،

ادونِقام13 کے خاندان لوگآخریکے اِلی فلط، یعی
ایل اور سمعیاہ مردوں60 کے ساتھ،

بِگوَئی14 خاندانکا عوتیکا اور مردوں70زبود کے
ساتھ۔

15 مَیں یعنی عزرا نے مذکورہ لوگوں کو اُس نہر
کے پاس جمع کیا جو اہاوا کی طرف بہتی ہے۔ وہاں
ہم خیمے لگا کر تین دن ٹھہرے رہے۔ اِس دوران
مجھے پتا چلا کہ گو لوگعام اور امام آ گئے ہیں لیکن
ایک بھی لاوی حاضر نہیں ہے۔ 16 چنانچہ مَیں نے
اِلی عزر، اری ایل، سمعیاہ، اِلناتن، یریب، اِلناتن، ناتن،
یاہ زکر اور مسُلّام کو اپنے پاس بُلا لیا۔ یہ سب خاندانی
تھےسرپرست شریعتجبکہ اُستاددوکے یویریببنام اور
اِلناتن بھی ساتھ تھے۔ مَیں17 اُنہیںنے یوں لاو آبادیکی
کاسفیاہ بزرگکے اِدّو پاسکے بھیج کر وہ کچھ بتایا جو
اُنہیں اِدّو، اُس بھائیوںکے رباور گھرکے خدمتکے
گاروں کو بتانا تھا تاکہ ہمارےوہ خدا لئےکےگھرکے
خدمت گار بھیجیں۔
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الله18 ہمہاتھشفیقکا پر اِستھا، لئے اُنہوں ہمیںنے

محلی بن لاوی بن اسرائیل خاندانکے کا سمجھ دار آدمی
سربیاہ بھیج دیا۔ سربیاہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ
پہنچا۔ کُل 18 مرد تھے۔ 19 اِن کے علاوہ مِراری کے
خاندان کے حسبیاہ اور یسعیاہ کو بھی اُن کے بیٹوں اور
بھائیوں کے ہمارےساتھ پاس بھیجا گیا۔ کُل 20 مرد
تھے۔ 20 اُن کے ساتھ رب کے گھر کے خدمت220
گار تھے۔ اِن تمامکے نسبنام نامے درجمیں تھے۔ داؤد
اور اُس کے ملازموں نے اُن باپکے دادا کو یوں لاو
خدمتکی کرنے کی دیداریذمہ تھی۔

یروشلم کے لئے روانگی کی یاں تیار
وہیں21 اہاوا کی نہر پاسکے ہی مَیں نے اعلان کیا

کہ ہم سب روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اپنے خدا کے
منے پستسا کریں اور دعا کریں کہ وہ ہمارےہمیں بال
بچوں اور سامان کے ساتھ سلامتی سے یروشلم پہنچائے۔
22 کیونکہ ہمارے ساتھ فوجی اور گھڑسوار نہیں تھے
جو ہمیں راستے میں ڈاکوؤں محفوظسے باترکھتے۔ یہ
تھی کہ مَیں شہنشاہ سے یہ مانگنے سے شرم محسوس کر
رہا تھا، کیونکہ ہم نے اُسے بتایا تھا، ہمارے” خدا کا
شفیق ہاتھ ایکہر پر ٹھہرتا ہے جو اُس کا طالب رہتا
لیکنہے۔ بھیجو اُسکرےترکاُسے پر اُس سختکا
نازلغضب ہوتا “ہے۔ چنانچہ23 ہم نے روزہ رکھ کر
اپنے خدا التماسسے کی کہ وہ حفاظتہماری کرے،
اور اُس ہمارینے سنی۔

24 پھر مَیں اماموںنے راہنماؤں12کے چنکو لیا،
نیز سربیاہ، حسبیاہ اور مزید 10 یوں لاو کو۔ 25 اُن کی
موجودگی میں مَیں نے سونا چاندی اور باقی تمام سامان
تول لیا جو شہنشاہ، اُس کے مشیروں اور افسروں اور
وہاں کے تمام اسرائیلیوں ہمارےنے خدا کے گھر کے
لئے عطا کیا تھا۔

مَیں26 نے تول کر ذیل کا سامان اُن کے حوالے کر
:دیا ً تقریبا 22,000 کلو گرام چاندی، چاندی کا کچھ
سامان جس کا کُل وزن ً یا تقر 3,400 کلو گرام تھا،
3,400 کلو گرام سونا، 27 سونے کے 20 پیالے جن
کا کُل ًوزن تقریبا ساڑھے 8 کلو گرام تھا، اور پیتل کے

پالشدو کئے ہوئے پیالے جو سونے کے پیالوں قیمتیجیسے تھے۔
مَیں28 نے آدمیوں سے کہا، آپ” اور یہ تمام چیزیں

رب کے لئے مخصوص ہیں۔ لوگوں نے اپنی خوشی سے
یہ سونا آپربچاندی باپکے دادا کے خدا کے لئے
قربان کی ہے۔ احتیاطکچھسب29 محفوظسے رکھیں،
آپجباور یروشلم پہنچیں گے تو رباِسے گھرکے کے
تکخزانے پہنچا کر راہنما اماموں، یوں لاو اور خاندانی
سرپرستوں کی موجودگی میں دوبارہ “تولنا۔

30 پھر اماموں اور یوں لاو نے سونا چاندی اور باقی
سامان لے کر اُسے یروشلم ہمارےمیں خدا کے میںگھر
پہنچانے کے لئے محفوظ رکھا۔

تکیروشلم سفر
31 ہم پہلے مہینے کے ویں12 *دن اہاوا نہر سے

یروشلم کے لئے روانہ ہوئے۔ الله کا شفیق ہاتھ ہم پر
تھا، اور اُس ہمیںنے دشمنوںمیںراستے ڈاکوؤںاور سے
محفوظ رکھا۔ 32 ہم یروشلم پہنچے تو پہلے تین دن آرام
کیا۔ چوتھے33 دن ہم نے اپنے خدا کے گھر میں سونا
چاندی اور مخصوصباقی سامان تول کر مریموتامام بن
یاہ اُور حوالےکے دیا۔کر اِلیوقتاُس فینحاسبنعزر
اور لاویدو بنام یوزبد بن یشوع اور نوعدیاہ بن ِنّوئی ب اُس
کے ساتھ تھے۔ 34 ہر چیز گنی اور تولی گئی، پھر اُس کا
پورا فہرستوزن میں درج کیا گیا۔

اِس35 کے بعد جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے تمام
لوگوں اسرائیلنے کے بھسمکوخدا قربانیاںوالیہونے
پیش اِسکیں۔ ناتے اُنہوںسے اسرائیلپورےنے کے
لئے 12 بَیل، 96 مینڈھے، بھیڑ کے بچے77 اور گناہ کی
قربانی کے بکرے12 قربان کئے۔

36 مسافروں نے یائے در فرات کے مغربی علاقے
کے گورنروں اور حاکموں کو شہنشاہ کی ہدایات
پہنچائیں۔ اِن کو پڑھ کر اُنہوں نے اسرائیلی قوم اور الله
کے گھر حمایتکی کی۔

9
غیریہودی یوں بیو افسوسپر

* 8:31 پہلے مہینے کے :دنویں12 19 یل۔ اپر
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کچھ1-2 دیر بعد قوم کے پاسمیرےراہنما آئے اور

کہنے لـگے، قوم” کے عام لوگوں، اماموں اور یوں لاو
نے اپنے آپ ملـککو کی دیگر قوموں الـگسے نہیں
رکھا، گو یہ گھنونے رسم و رواج کے پیروکار ہیں۔
اُن کی عورتوں سے شادی کر کے اُنہوں نے اپنے بیٹوں
کی بھی شادی اُن کی بیٹیوں سے کرائی ہے۔ یوں الله
کی مُقّدس قوم کنعانیوں، ِحتّیوں، یوں، فرِزّ یبوسیوں،
عمونیوں، موآبیوں، مصریوں اور یوں امور سے آلودہ ہو
بزرگوںاورہے۔گئی اور افسروں اِسنے میںبےوفائی
پہل کی “!ہے

3 یہ سن کر مَیں نے رنجیدہ ہو کر اپنے کپڑوں کو
پھاڑ لیا اور سر اور داڑھی بالکے نوچ نوچ فرشننگےکر
پر بیٹھ گیا۔ وہاں4 مَیں شام کی قربانی بےحستک و
حرکت بیٹھا رہا۔ اِتنے میں بہت لوگسے میرے ارد
گرد جمع ہو گئے۔ وہ جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے
لوگوں کی بےوفائی باعثکے تھرتھرا رہے تھے، کیونکہ
وہ اسرائیل کے خدا کے جواب سے نہایت خوف زدہ
تھے۔ شام5 کی قربانی وقتکے مَیں وہاں سے اُٹھ کھڑا
ہوا جہاں مَیں توبہ حالتکی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہی پھٹے
کپڑےہوئے پہنے ہوئے مَیں ٹیکگھٹنے جھککر گیا
اور اپنے ہاتھوں کو آسمان طرفکی اُٹھائے ربہوئے
اپنے خدا سے دعا کرنے لگا،

6 اے” میرے خدا، مَیں نہایت شرمندہ ہوں۔ اپنا
منہ تیری طرف اُٹھانے کی مجھ میں جرأت نہیں رہی۔
ہمارےکیونکہ گناہوں کا اِتنا بڑا لـگڈھیر گیا ہے کہ
وہ ہم سے اونچا ہے، بلـکہ ہمارا قصور آسمان تک پہنچ
گیا ہے۔ ہمارے7 باپ دادا کے زمانے سے لے کر
تکآج ہمارا قصور سنجیدہ رہا اِسیہے۔ وجہ سے ہم
بار بار پردیسی حکمرانوں کے قبضے میں آئے ہیں جنہوں
نے ہمیں ہمارےاور بادشاہوں اور اماموں کو قتل کیا،
گرفتار کیا، لُوٹ لیا اور ہماری بےحرمتی کی۔ بلـکہ آج
حالتہماریتک یہی رہی ہے۔

8 لیکن اِس وقت رب ہمارے خدا نے تھوڑی دیر
کے لئے ہم پر مہربانی کی ہے۔ ہماری قوم کے بچے
کھچے حصے کو اُس نے دےرِہائی کر اپنے مُقّدس
مقام پر محفوظ رکھا ہے۔ یوں ہمارے خدا نے ہماری
آنکھوں میں چمکدوبارہ پیدا کی اور ہمیں کچھ سکون

مہیا کیا غلامیتکابہمگوہے، میں ہیں۔ بےشک9
ہم غلام ہیں، توبھی الله نے ہمیں ترک نہیں کیا بلـکہ
فارس کے بادشاہ کو ہم پر مہربانی کرنے کی تحریک
دی اُسہے۔ ہمیںنے از سرِ نو زندگی عطا کی ہے تاکہ
ہم اپنے خدا دوبارہگھرکا تعمیر اُساور کھنڈراتکے
بحال کر سکیں۔ الله ہمیںنے یہوداہ اور یروشلم ایکمیں
چاردیواریمحفوظ سے گھیر رکھا ہے۔

لیکن10 ہمارےاے خدا، اب ہم کیا کہیں؟ اپنی
اِن حرکتوں کے بعد ہم کیا جواب دیں؟ ہم تیرےنے
اُن احکام کو نظرانداز کیا ہے 11 جو تُو نے اپنے خادموں
یعنی نبیوں معرفتکی دیئے تھے۔
تُو نے فرمایا، ملـکجس’ میں تم داخل ہو رہے ہو

تاکہ اُس پر قبضہ کرو وہ اُس میں ہنے ر والی قوموں کے
گھنونے رسم و رواج سببکے ناپاکسے ملـکہے۔
سرےایک تکسرےدوسرےسے اُن کی ناپاکی سے
بھر گیا ہے۔ 12 لہٰذا اپنی بیٹیوں کی اُن کے بیٹوں کے
ساتھ شادی مت کروانا، نہ اپنے بیٹوں کا اُن کی بیٹیوں
کے ساتھ رشتہ باندھنا۔ کچھ نہ کرو جس سے اُن کی
بڑھتیکامیابیاورسلامتی ہیتبجائے۔ ورطاقتتم ہو
ملـککر اچھیکی پیداوار کھاؤ گے، تمہاریاور اولاد
ملـکتکہمیشہ کی اچھی وراثتچیزیں میں پاتی رہے
‘گی۔

اب13 ہم اپنی شریر حرکتوں بڑےاور قصور کی سزا
بھگت ہیں،رہے الله،اےگو تُو ہمیںنے سختاِتنی سزا
نہیں دی جتنی ہمیں ملنی ہئے چا تھی۔ تُو نے ہمارا یہ بچا
کھچا حصہ زندہ چھوڑا ہے۔ 14 تو کیا ٹھیکیہ ہے کہ
تیرےہم احکام خلافکی ورزی کر کے ایسی قوموں
سے رشتہ باندھیں جو اِس قسم کی گھنونی حرکتیں کرتی
ہیں؟ ہرگز !نہیں کیا اِس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ تیرا
غضب ہم پر نازل ہو کر سب کچھ تباہ دےکر گا اور
یہ بچا کھچا حصہ بھی ختم ہو جائے گا؟ رباے15
اسرائیل کے خدا، تُو ہی عادل ہے۔ آج ہم بچے ہوئے
حصے کی حیثیت تیرےسے کھڑےحضور ہیں۔ ہم
قصوروار ہیں تیرےاور منے سا قائم نہیں رہ “سکتے۔
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10
پرستبُت یوں بیو طلاقکو

جب1 عزرا اِس طرح دعا کر رہا اور الله کے گھر
کے منے پڑےسا ہوئے اور روتے ہوئے قوم کے قصور
کا اقرار کر رہا تھا تو اُس کے ارد گرد اسرائیلی مردوں،
عورتوں اور بچوں کا بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ وہ بھی پھوٹ
پھوٹ کر رونے لـگے۔

2 پھر عیلام کے خاندان کے سکنیاہ بن یحی ایل نے
عزرا سے واقعی”کہا، ہم پڑوسینے قوموں کی عورتوں شادیسے
کر کے اپنے خدا سے بےوفائی کی توبھیہے۔ تکاب
اسرائیل کے لئے اُمید کی کرن باقی ہے۔ 3 آئیں، ہم اپنے
باندھعہدسےخدا کر کریںوعدہ ہمکہ اُن تمام عورتوں
کو اُن کے بچوں سمیت واپس بھیج دیں گے۔ جو بھی
مشورہ آپ اور الله کے احکام کا خوف ماننے والے
دیگر لوگ ہمیں دیں گے وہ ہم کریں گے۔ سب کچھ
شریعت کے مطابق کیا جائے۔ اب4 !اُٹھیں کیونکہ یہ
معاملہ درست کرنا آپ ہی فرضکا ہے۔ آپہم کے
ساتھ ہیں، اِس لئے حوصلہ رکھیں اور وہ کچھ کریں ضروریجو “ہے۔

تب5 عزرا اُٹھا اور راہنما اماموں، یوں لاو اور تمام
قوم قَسمکو کھلائی ہمکہ سکنیاہ مشورےکے پر عمل
کریں گے۔ 6 پھر عزرا الله کے گھر کے منے سا سے چلا
گیا اور یوحنان بن اِلیاسب کمرےکے میں داخل ہوا۔
وہاں اُس راتپورینے کچھ کھائے پیئے بغیر گزاری۔
تکاب وہ جلاوطنی واپسسے آئے ہوئے لوگوں کی
بےوفائی پر ماتم کر رہا تھا۔

سرکاری7-8 افسروں اور بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ
یروشلم پورےاور اعلانمیںیہوداہ کیا لازم”جائے، ہے
کہ جتنے بھی اسرائیلی جلاوطنی واپسسے آئے ہیں وہ
تینسب دن کے اندر اندر یروشلم میں جمع ہو جائیں۔ جو
بھی اِس دوران حاضر نہ ہو اُسے جلاوطنوں جماعتکی
خارجسے کر دیا جائے ضبطملـکیتتمامکیاُساورگا
ہو جائے “گی۔ تب9 یہوداہ اور بن یمین کے قبیلوں کے

تمام آدمی تین دن کے اندر اندر یروشلم پہنچے۔ نویں مہینے
کے بیسویں لوگسب*دن الله کے گھر کے صحن میں
جمع ہوئے۔ سب معاملے کی سنجیدگی اور موسم کے
سبب کانپسے رہے تھے، بارشکیونکہ ہو رہی تھی۔

10 عزرا امام کھڑے ہو کر کہنے لگا، آپ” الله
سے بےوفا ہو گئے ہیں۔ غیریہودی عورتوں سے رشتہ
ھنے باند سے آپ نے اسرائیل کے قصور میں اضافہ کر
دیا ہے۔ 11 اب رب اپنے باپ دادا کے خدا کے
حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر اُسکے پوریمرضیکی
پڑوسیکریں۔ قوموں اور پردیسیاپنی یوں بیو الـگسے ہو
“جائیں۔

پوری12 جماعت نے بلند آواز جوابسے دیا، آپ”
ٹھیک کہتے !ہیں لازم ہے کہ ہم آپ کی ہدایت پر
عمل کریں۔ 13 لیکن یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو
ایک یا دو دن میں درست کیا جا سکے۔ کیونکہ ہم
لوگبہت ہیں اور ہم سے سنجیدہ گناہ سرزد ہوا ہے۔
نیز، اِس وقت برسات کا موسم ہے، اور ہم یادہ ز دیر
تک باہر نہیں ٹھہر سکتے۔ 14 بہتر ہے بزرگہمارےکہ
نمائندگیکیجماعتپوری کریں۔ پھر آدمیوںبھیجتنے کی
غیریہودی یاں بیو ہیں ایکوہ مقررہ دن مقامی بزرگوں
اور قاضیوں کو ساتھ لے کر یہاں آئیں اور درستمعاملہ
کریں۔ اور لازم ہے کہ یہ سلسلہ اُس تکوقت جاری
ربتکجبرہے غضبکا ٹھنڈا نہ ہو “جائے۔

15 تمام لوگ متفق ہوئے، صرف یونتن بن عساہیل
اور یاہ یحز بن تِقوَہ نے فیصلے کی مخالفت کی جبکہ
مسُلّام اور لاویسبّتی اُن توبھی17-16تھے۔میںحقکے
اسرائیلیوں نے منصوبے پر عمل کیا۔ عزرا امام نے
چند ایک خاندانی سرپرستوں کے نام لے کر اُنہیں یہ
ذمہ داری دی کہ جہاں بھی کسی یہودی مرد کی
غیریہودی عورت سے شادی ہوئی ہے وہاں پورےوہ
معاملے تحقیقکی کریں۔ اُن کا کام دسویں مہینے پہلےکے
†دن شروع ہوا اور پہلے مہینے کے پہلے ‡دن تکمیل تک
پہنچا۔

18-19 درِج ذیل اُن آدمیوں کی فہرست ہے جنہوں
نے غیریہودی عورتوں سے شادی کی تھی۔ اُنہوں نے
قَسم کھا کر وعدہ کیا کہ ہم اپنی یوں بیو الـگسے ہو

* 10:9 نویں مہینے بیسویںکے :دن 19 ستمبر۔ † 10:16-17 دسویں مہینے پہلےکے :دن 29 دسمبر۔ ‡ 10:16-17 پہلے مہینے پہلےکے :دن
27 مارچ۔
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جائیں ساتھگے۔ ساتھ ایکہر نے قصور کی قربانی کے
طور پر مینڈھا قربان کیا۔
اماموں میں سے :قصوروار
یشوع بن یو صدق اور اُس بھائیکے معسیاہ، اِلی عزر،

یریب اور ِجدلیاہ،
20 اِمیّرکے خاندان کا حنانی اور زبدیاہ،
21 حارِم خاندانکے کا معسیاہ، الیاس، سمعیاہ، یحی

ایل اور یّاہ، عُز
22 فشحور کے خاندان کا اِلیوعینی، معسیاہ، اسمٰعیل،

نتنی ایل، یوزبد اور اِلعاسہ۔
یوں23 لاو میں سے :قصوروار
یوزبد، ِسمعی، قلایاہ یعنی قلیطا، فتحیاہ، یہوداہ اور عزر۔اِلی
گلوکاروں24 میں سے :قصوروار
اِلیاسب۔
رب کے گھر دربانوںکے میں سے :قصوروار
سلّوم، طِلِم اور اُوری۔
باقی25 قصوروار :اسرائیلی
پرعوس کے خاندان کا رمیاہ، یاہ، یز ملکیاہ، اِلیمیامین، عزر، ملکیاہ اور ِنایاہ۔ ب
26 عیلام کے خاندان کا متنیاہ، یاہ، زکر یحی ایل،

یریموتعبدی، اور الیاس،
27 زتّو کے خاندان کا اِلیوعینی، اِلیاسب، متنیاہ،

یریموت، زبد اور عزیزا۔
ببی28 خاندانکے کا یوحنان، زبیحننیاہ، اور عتلی۔
29 بانی کے خاندان کا مسُلّام، ملّوک، عدایاہ،

یسوب، سیال اور یریموت۔
پخت30 موآب کے خاندان کا عدنا، کلال، ِنایاہ، ب

معسیاہ، متنیاہ، بضلی ایل، ِنّوئی ب اور منسّی۔
31 حارِم کے خاندان کا اِلی عزر، یِسیاہ، ملکیاہ،

سمعیاہ، شمعون، بن32 ملّوکیمین، اور یاہ۔ سمر
حاشوم33 خاندانکے کا متّنی، متتاہ، زبد، اِلی فلط،

یریمی، منسّی اور ِسمعی۔
بانی34 خاندانکے عمرام،معدی،کا ِنایاہ،35اُوایل، ب

بدیاہ، کلوہی، 36 وَنیاہ، مریموت، اِلیاسب، 37 متنیاہ،
متّنی اور یعسی۔

38 ِنّوئی ب کے خاندان کا ِسمعی، 39 سلمیاہ، ناتن،
عدایاہ، 40 مکندبی، ساسی، ساری، 41 عزرایل، سلمیاہ،
یاہ، سمر 42 سلّوم، امریاہ اور یوسف۔

43 نبو کے خاندان کا یعی ایل، متِتیاہ، زبد، زبینا،
یّدی، یوایل اور ِنایاہ۔ ب

44 اِن تمام آدمیوں کی غیریہودی عورتوں سے شادی
ہوئی تھی، اور اُن ہاںکے بچے پیدا ہوئے تھے۔
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نحمیاہ
نحمیاہ یروشلم کے لئے دعا کرتا ہے

ذیل1 میں نحمیاہ بن حکلیاہ رپورٹکی درج ہے۔
مَیں ارتخشستا بادشاہ کی حکومت کے 20 ویں سال

ِکسلیو کے مہینے میں سوسن کے قلعے میں تھا 2 ایککہ
دن میرا بھائی مجھحنانی ملنےسے 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؟ اُنہوں3
جوابنے دیا، یہودیجو” بچ کر جلاوطنی سے یہوداہ
واپس گئے ہیں اُن کا بہت بُرا اور ذلت آمیز حال ہے۔
یروشلم کی فصیل تکاب بوسزمین ہے، اور اُس کے
دروازےتمام راکھ ہو گئے “ہیں۔

سنیہ4 مَیںکر بیٹھ کر لگا۔رونے مَیںدنکئی روزہ
رکھ کر ماتم کرتا اور آسمان کے خدا سے دعا کرتا رہا،

اے”5 آسمانرب، کے خدا، تُو کتنا عظیم مہیباور
خدا !ہے جو تجھے پیار اور تیرے احکام کی پیروی
کرتے ہیں اُن کے ساتھ تُو اپنا عہد قائم رکھتا اور اُن پر
مہربانی کرتا ہے۔ میری6 بات سن کر دےدھیان کہ
تیرا خادم کس طرح تجھ سے التماس کر رہا ہے۔ دن
رات مَیں اسرائیلیوں کے لئے جو تیرے خادم ہیں دعا
کرتا ہوں۔ مَیں اقرار کرتا ہوں کہ ہم نے تیرا گناہ کیا
ہے۔ اِس میں مَیں باپمیرےاور کا گھرانا بھی شامل
ہے۔ 7 ہم تیرےنے خلاف نہایت شریر قدم اُٹھائے
ہیں، کیونکہ جو احکام اور ہدایات تُو نے اپنے خادم
موسٰی دیکو تھیں ہم اُن کے تابع نہ رہے۔ ابلیکن8
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 دوبارہ
میرے احکام تابعکے ہو جاؤ تو مَیں وطنتمہارےتمہیں
واپسمیں لاؤں گا، خواہ تم زمین کی تکانتہا کیوں نہ
پہنچ گئے ہو۔ مَیں تمہیں اُس واپسجگہ لاؤں گا جسے
مَیں چننے لیا ہے تاکہ میرا نام ‘کرے۔سکونتوہاں

لوگیہرب،اے10 تیرےتو اپنے خادم تیریہیں، اپنی
قوم جسے تُو اپنینے قدرتعظیم قویاور ہاتھ فدیہسے
کردے اورخادماپنےرب،اے11ہے۔چھڑایا اُن تمام
خادموں التماسکی سن پورےجو دل تیرےسے نام کا
خوف مانتے ہیں۔ جب تیرا خادم آج 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 اجازتکی ملتی ہے

1 چار مہینے گزر گئے۔ نیسان کے مہینے کے ایک دن
جب مَیں شہنشاہ ارتخشستا کو َمے پلا رہا تھا تو میری
مایوسی اُسے نظر آئی۔ پہلے اُس نے مجھے کبھی اُداس
نہیں دیکھا تھا، 2 اِس لئے اُس نے پوچھا، آپ” اِتنے
غمگین کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ بیمار تو نہیں
لـگتے بلـکہ کوئی بات آپ کے دل کو تنگ کر “ہے۔رہی
سختمَیں گھبرا گیا 3 اور کہا، شہنشاہ” تکابد جیتا

!رہے مَیں کس خوشطرح ہو سکتا جسہوں؟ شہر
میں میرے باپ دادا کو دفنایا گیا ہے وہ ملبے کا ڈھیر
ہے، اور اُس دروازےکے راکھ ہو گئے “ہیں۔

4 شہنشاہ نے پوچھا، تو” پھر آپطرحکسمَیں کی
مدد “کروں؟ خاموشی سے آسمان کے خدا سے دعا کر
کے مَیں5 شہنشاہنے آپباتاگر”کہا،سے منظورکو
آپاورہو توہوںخوشسےخادماپنے پھر براہِ مجھےکرم
یہوداہ اُسکے بھیجشہر باپمیرےمیںجسدیجئے دادا
دفن ہوئے ہیں تاکہ مَیں اُسے دوبارہ تعمیر “کروں۔

6 اُس وقت ملـکہ بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ شہنشاہ نے
سوال کیا، سفر” کے لئے کتنا وقت درکار ہے؟ آپ
کب تک واپس آ سکتے “ہیں؟ مَیں نے اُسے بتایا کہ
مَیں واپستککب آؤں گا تو وہ متفق ہوا۔ 7 پھر مَیں
نے گزارش کی، اگر” بات آپ کو منظور ہو تو مجھے
یائے فراتدر کے مغربی علاقے گورنروںکے کے لئے
خط دیجئے تاکہ وہ مجھے اپنے علاقوں میں سے گزرنے
دیں اور مَیں سلامتی سے تکیہوداہ پہنچ سکوں۔ اِس8
علاوہکے آسفنگرانکےجنگلاتشاہی لئےکے خط
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لـکھوائیں تاکہ وہ مجھے لـکڑی ربمَیںجبدے۔ کے
گھر کے ساتھ والے قلعے کے دروازے، فصیل اور اپنا
بناؤںگھر گا تو شہتیروںمجھے ضرورتکی “گی۔ہو الله
کا شفیق ہاتھ مجھ پر تھا، اِس لئے شہنشاہ نے مجھے یہ
دیئے۔دےخط

9 شہنشاہ نے فوجی افسر اور گھڑسوار بھی میرے
ساتھ بھیجے۔ یوں روانہ ہو کر مَیں یائے در فرات کے
مغربی علاقے کے گورنروں کے پاس پہنچا اور اُنہیں
شہنشاہ کے خط دیئے۔ جب10 گورنر سنبلّط حورونی
اور عمونی افسر طوبیاہ کو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوںکوئی
بہبودیکی کے لئے آ گیا توہے ناخوشنہایتوہ ہوئے۔

نحمیاہ فصیل کا معائنہ کرتا ہے
سفر11 کرتے مَیںکرتے پہنچیروشلم گیا۔ تین دن کے

بعد 12 مَیں رات کے وقت شہر سے نکلا۔ میرے ساتھ
ایکچند آدمی تھے، وہیصرفپاسہمارےاور جانور
پرجستھا مَیں مَیںتکابتھا۔سوار بھیکوکسینے
اُس بوجھ نہیںمیںبارےکے بتایا تھا میرےجو نےخدا
میرے دل پر یروشلم کے لئے ڈال دیا تھا۔ 13 چنانچہ مَیں
اندھیرے وادیمیں دروازےکے سے شہر نکلاسے اور
جنوب طرفکی اژدہے کے چشمے سے ہو کچرےکر
دروازےکے تک پہنچا۔ ہر جگہ مَیں نے گری ہوئی
فصیل اور بھسم ہوئے دروازوں کا معائنہ کیا۔ 14 پھر
مَیں شمال یعنی چشمے دروازےکے اور شاہی تالاب
طرفکی بڑھا، لیکن ملبے کیکثرتکی وجہ میرےسے
جانور گزرنےکو راستہکا نہ اِس15ملا، لئے مَیں وادٔی
قدرون میں سے گزرا۔ تکاب اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔
وہاں بھی مَیں فصیل کا معائنہ کرتا گیا۔ پھر مَیں مُڑا اور
وادی میںدروازےکے دوبارہسے ہوا۔داخلمیںشہر

فصیل کو تعمیر کرنے کا فیصلہ
16 یروشلم افسروںکے نہیںمعلومکو تھا کہاںمَیںکہ

گیا اور کیا کر رہا تھا۔ تکاب مَیں نے نہ اُنہیں اور نہ
اماموں یا دیگر لوگوںاُن کو اپنے آگاہسےمنصوبے کیا تھا
جنہیں تعمیر کا یہ کام کرنا تھا۔ ابلیکن17 مَیں اُن سے
مخاطب آپ”ہوا، مصیبتہماریخودکو نظر آتی ہے۔
یروشلم ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اور اُس کے دروازے
راکھ ہو گئے ہیں۔ آئیں، ہم فصیل کو سرےنئے سے
تعمیر کریں تاکہ ہم دوسروں کے مذاق کا نشانہ نہ بنے

مَیں18“رہیں۔ اُنہیںنے بتایا اللهکہ کسہاتھشفیقکا
مجھطرح پر رہا تھا اور کہ شہنشاہ مجھنے قسمکسسے
کا وعدہ کیا تھا۔ یہ سن اُنہوںکر جوابنے ٹھیک”دیا،
آئیںہے، ہم تعمیر کا کام شروع “!کریں چنانچہ وہ اِس
اچھے کام لـگمیں گئے۔

سنبلّطجب19 حورونی، عمونی افسر طوبیاہ اور جشم
عربی کو اِس کی خبر ملی تو اُنہوں نے ہمارا مذاق اُڑا
حقارتکر آمیز لہجے میں یہ”کہا، لوگتم کیا کر رہے
ہو؟ کیا تم شہنشاہ سے غداری کرنا ہتے چا “ہو؟ 20 مَیں
جوابنے دیا، آسمان” کا خدا ہمیں کامیابی کرےعطا
گا۔ ہم جو اُس کے خادم ہیں تعمیر کا کام شروع کریں
تکجہاںگے۔ یروشلم کا تعلق ہے، نہ 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 لـگمیں گیا۔ اُنہوں نے بھیڑ دروازےکے
کو سرےنئے سے بنا دیا اور مخصوصاُسے کر کے اُس
کے کواڑ لگا دیئے۔ اُنہوں نے فصیل کے ساتھ والے
حصے کو بھی میا بُرج اور حنن ایل کے بُرج تک بنا کر
مخصوص کیا۔

2 یریحو کے آدمیوں نے فصیل کے اگلے حصے کو
کھڑا کیا جبکہ زکور بن اِمری نے اُن کے حصے سے
ملحق 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۔

4 اگلے حصے کی مرمت مریموت بن یاہ اُور بن
ہقوض نے کی۔
اگلا حصہ مسُلّام بن برکیاہ بن مشیزب ایل کی ذمہ

داری تھی۔
بنصدوق بعنہ اگلےنے حصے کو تعمیر کیا۔
5 اگلا حصہ تقوع کے باشندوں نے بنایا۔ لیکن شہر

بڑےکے لوگ اپنے بزرگوں کے تحت کام کرنے کے
لئے تیار نہ تھے۔
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یسانہ6 کا یویدعدروازہ بن فاسح اور بنمسُلّام بسودیاہ
کی ذمہ داری تھی۔ 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۔

اگلے8 حصے ایکمرمتکی سنار بنام عُزی ایل بن
حرہیاہ کے ہاتھ میں تھی۔
اگلے حصے ایکپر عطر ساز بنام حننیاہ مقرر تھا۔ اِن

لوگوں فصیلنے مرمتکی موٹی’ کی۔تک‘دیوار
بنرِفایاہکوحصےاگلے9 نےحور کیا۔کھڑا یہ آدمی

ضلع یروشلم کے آدھے حصے کا افسر تھا۔
10 یدایاہ حرومفبن نے اگلے حصے مرمتکی کی

جو اُس کے گھر مقابلکے تھا۔
اگلے حصے حّطوشکو بن حسبنیاہ نے تعمیر کیا۔
11 اگلے حصے کو تنوروں کے بُرج تک ملکیاہ بن

حارِم موآبپختبنحسوباور نے کھڑا کیا۔
اگلا12 ہلّوحیشبنسلّومحصہ کی داریذمہ تھی۔

یہ آدمی ضلع یروشلم دوسرےکے آدھے حصے کا افسر
تھا۔ اُس کی بیٹیوں نے اُس کی مدد کی۔

13 حنون نے زنوح کے باشندوں سمیت وادی کے
دروازے کو تعمیر کیا۔ شہتیروں سے اُسے بنا کر اُنہوں
لگائے۔کنڈےاورچٹخنیاںکواڑ،نے اِس علاوہکے
اُنہوں تکدروازےکےکچرےسےوہاںکوفصیلنے
کھڑا کیا۔ اِس حصے کا ًفاصلہ تقریبا فٹ1,500 یعنی
آدھا کلومیڑ تھا۔

کچرے14 کا دروازہ ملکیاہ یکاببن ر کی داریذمہ
تھی۔ یہ آدمی بیتضلع کرم کا افسر تھا۔ اُس نے اُسے
بنا کر کواڑ، چٹخنیاں کنڈےاور لگائے۔

کیدروازےکےچشمے15 بنسلّونتعمیر کُل حوزہ
کے ہاتھ 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
باغشاہیجوکیمرمتکیحصے پاسکے تالابوالے
سے گزرتا ہے۔ یہ وہی تالاب جسہے میں پانی نالے

یعےکے ذر پہنچتا سلّونہے۔ فصیلنے کو اُس سیڑھی
تک تعمیر کیا جو یروشلم اُترتیسےحصےاُسکے داؤد’جوہے کا ‘شہر کہلاتا ہے۔

16 اگلا حصہ نحمیاہ بن عزبق کی ذمہ داری تھی جو
ضلع بیت 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 کے یوں لاو نے اگلے حصوں کو کھڑا :کیا
پہلے رحوم بن بانی کا حصہ تھا۔
ضلع قعیلہ کے آدھے حصے کے افسر حسبیاہ نے

اگلے حصے مرمتکی کی۔
یوںکوحصےاگلے18 لاو ِنّوئینے ب بن زیرِکےحنداد

نگرانی کھڑا کیا جو ضلع قعیلہ دوسرےکے آدھے حصے
پر مقرر تھا۔

19 اگلا حصہ مِصفاہ کے سردار عزر بن یشوع کی
داریذمہ تھی۔ یہ فصیلحصہ اُسکے موڑ پر تھا جہاں
راستہ اسلحہ خانے طرفکی چڑھتا ہے۔

اگلے20 حصے باروککو بن زبی محنتبڑینے سے
تعمیر کیا۔ یہ فصیلحصہ کے موڑ سے شروع ہو کر اماِم
اِلیاسباعظم کے گھر دروازےکے پر ختم ہوا۔

21 اگلا مریموتحصہ بن یاہ اُور ہقوضبن کی ذمہ
تھیداری اِلیاسباور کے گھر دروازےکے شروعسے
ہو کر اُس کے کونے پر ختم ہوا۔

ذیل22 کے حصے اُن اماموں نے تعمیر کئے جو شہر
کے گرد و نواح میں ہتے ر تھے۔

اگلے23 حصے کی تعمیر بن یمین اور حسوب کے زیرِ
نگرانی تھی۔ یہ حصہ اُن گھروںکے کے منے سا تھا۔
یاہ عزر بن معسیاہ بن عننیاہ نے اگلے حصے کی

مرمت کی۔ یہ حصہ اُس کے گھر پاسکے ہی تھا۔
اگلا24 حصہ ِنّوئی ب بن حنداد کی داریذمہ تھی۔ یہ

یاہ عزر کے گھر شروعسے ہوا اور مُڑتے مُڑتے کونے
پر ختم ہوا۔

اگلا25 فالالحصہ بن اُوزی کی داریذمہ تھی۔ یہ
حصہ موڑ سے شروع ہوا، اور اوپر کا بُرججو شاہی محل
سے اُس جگہ نکلتا ہے جہاں محافظوں کا صحن ہے وہ
بھی اِس میں شامل تھا۔
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اگلا حصہ فِدایاہ بن پرعوس 26 اور عوفل پہاڑی پر
ہنے ر ربوالے کے گھر خدمتکے گاروں کے ذمے
تھا۔ یہ حصہ پانی کے دروازے اور وہاں سے نکلے
ہوئے بُرج پر ختم ہوا۔

27 اگلا حصہ اِس بُرج سے لے کر عوفل پہاڑی کی
تکدیوار تھا۔ تقوع باشندوںکے نے اُسے تعمیر کیا۔

28 گھوڑے کے دروازے سے آگے اماموں نے
فصیل مرمتکی کی۔ ایکہر نے اپنے گھر کے منے سا
کا حصہ کھڑا کیا۔

29 اُن بنصدوقبعدکے اِمّیر کا آیا۔حصہ یہ بھی اُس
کے گھر مقابلکے تھا۔
اگلا حصہ سمعیاہ بن سکنیاہ نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی

دروازےمشرقی پہرےکا دار تھا۔
30 اگلا حصہ حننیاہ بن سلمیاہ اور صلف کے چھٹے

بیٹے حنون کے ذمے تھا۔
اگلا حصہ مسُلّام بن برکیاہ نے تعمیر کیا جو اُس کے

گھر مقابلکے تھا۔
ایک31 سنار بنام ملکیاہ نے اگلے حصے کی مرمت

کی۔ یہ حصہ رب کے گھر کے خدمت گاروں اور
تاجروں کے اُس مکان پر ختم ہوا جو پہرے کے
دروازے کے منے سا تھا۔ فصیل کے کونے پر واقع
بالاخانہ بھی اِس میں شامل تھا۔

32 آخری 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 آگوہ بگولا ہو گیا۔ ہمارا مذاق
اُڑا اُڑا کر اُس2 نے اپنے افسروںخدمتہم اور سامریہ
کے فوجیوں کی موجودگی میں کہا، یہودیضعیفیہ”
کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی یروشلم کی قلعہ بندی کرنا
ہتے چا ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ چند ایک قربانیاں
پیش کر کے ہم فصیل کو آج ہی کھڑا کریں گے؟ وہ
اِن جلے ہوئے پتھروں اور ملبے کے اِس ڈھیر کسسے
طرح نئی دیوار بنا سکتے “ہیں؟ عمونی3 افسر طوبیاہ اُس
ساتھکے تھا۔کھڑا وہ اُنہیں”بولا، !دوکرنے دیوار اِتنی

کمزور ہو گی کہ لومڑیاگر بھی اُس چھلانگپر لگائے
تو گر جائے “گی۔

ہمارےاے4 خدا، ہماری سن، لوگکیونکہ ہمیں
حقیر جانتے ہیں۔ جن باتوں سے اُنہوں نے ہمیں ذلیل
کیا ہے وہ اُن کی ذلت کا باعث بن دےبخشجائیں۔
لوگکہ لُوٹاُنہیں لیں اور اُنہیں قید کر جلاوطنکے کر
دیں۔ 5 اُن کا قصور نظرانداز نہ کر بلـکہ اُن کے گناہ تجھے
یاد رہیں۔ اُنہوںکیونکہ فصیلنے کو تعمیر والوںکرنے
ذلیلکو کرنے طیشتجھےسے دلایا ہے۔

مخالفت6 کے باوجود ہم فصیل کی مرمت کرتے
رہے، اور ہوتے ہوتے پوری دیوار کی آدھی اونچائی
کھڑی ہوئی، پوریلوگکیونکہ لـگن سے کام کر تھے۔رہے

دشمن حملوںکے مدافعتکی
جب7 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
نہکھڑے تھےسکےہو بھیوہ بند لـگےہونے 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
لیکن9لـگے۔ ہم اپنےنے التماسسےخدا کر پہرےکے
دار لگائے جو ہمیں راتدن اُن سے بچائے رکھیں۔

10 اُس وقت یہوداہ کے لوگ ہنے کرا مزدوروں”لـگے، کی طاقت ختم ہو رہی ہے، اور ابھی تک
ملبے بڑےکے ڈھیر باقی فصیلہیں۔ کو بسہمارےبنانا
باتکی نہیں “ہے۔

کہہدشمنطرفدوسری11 اچانکہم”تھے،رہے
اُن ٹوٹپر پڑیں گے۔ اُن وقتاُسکو پتا چلے ہمجبگا
اُن کے بیچ میں ہوں تبگے۔ ہم اُنہیں مار دیں گے اور
کام رُک جائے “گا۔

12 جو یہودی اُن کے قریب ہتے ر تھے وہ بار بار
ہمارے پاس آ کر ہمیں اطلاع دیتے رہے، دشمن”
طرفچاروں آپسے پر حملہ کرنے کے لئے تیار “ہے۔کھڑا

مَیںتب13 لوگوںنے فصیلکو ایکپیچھےکے جگہ
کھڑا کر دیا جہاں دیوار سب سے نیچی تھی، اور وہ
تلواروں، نیزوں اور کمانوں سے لیس اپنے خاندانوں کے
مطابق کھلے میدان کھڑےمیں ہو گئے۔ لوگوں14 کا
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جائزہ لے کر مَیں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اُن” متسے
!ڈریں رب کو یاد یں کر جو عظیم اور مہیب ہے۔ ذہن
میں رکھیں 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 تکہم پہنچ گئی ہے اور کہ الله نے
اُن کے منصوبے کو ناکام ہونے دیا تو اپنیسبہم اپنی
جگہ پر دوبارہ تعمیر کے کام میں لـگ گئے۔ 16 لیکن
اُس دن جوانوںمیرےسے 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 کے پیچھے کھڑے 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 خطرےکر کا اعلان کرنا تھا وہ
میرےہمیشہ ساتھ رہا۔ 19 مَیں نے شرفا، بزرگوں اور
باقی لوگوں سے کہا، یہ” بہتکام ہی بڑا اور وسیع ہے،
اِس لئے دوسرےایکہم سے دُور بکھرےاور ہوئے
کام کر آوازکیتُرمکوآپہیجوں20ہیں۔رہے سنائی
دے تو بھاگ کر آواز کی طرف چلے آئیں۔ ہمارا خدا
ہمارے لئے لڑے “!گا

21 ہم پَو پھٹنے سے لے کر اُس وقت تک کام میں
مصروف ہتے ر ستارےتکجب نظر نہ آتے، اور ہر
وقت آدمیوں کا آدھا نیزےحصہ پکڑے پہرہ دیتا تھا۔
22 اُس وقت مَیں نے سب کو یہ حکم بھی دیا، ہر”
آدمی اپنے مددگاروں کے راتساتھ وقتکا یروشلم میں
گزارے۔ پھر آپ رات کے وقت پہرا داری میں بھی
مدد کریں گے اور دن تعمیریوقتکے کام میں “بھی۔
23 اُن تمام دنوں کے دوران نہ مَیں، نہ میرے بھائیوں،
میرےنہ جوانوں اور پہرےمیرےنہ داروں کبھینے
اپنے کپڑے اُتارے۔ نیز، ہر ایک اپنا ہتھیار پکڑے
رہا۔

5
غریبوں کا قرضہ منسوخ

1 کچھ دیر بعد کچھ مرد و خواتین میرے پاس آ کر
بھائیوںیہودیاپنے نےبعض2لـگے۔کرنےشکایتکی
کہا، بہتہمارے” یادہ ز بیٹے بیٹیاں ہیں، اِس لئے ہمیں
مزید اناج ملنا ہئے، چا ورنہ ہم زندہ نہیں رہیں “گے۔
دوسروں3 شکایتنے کی، کال” دورانکے ہمیں اپنے
کھیتوں، انگور کے باغوں اور گھروں کو گروی رکھنا
پڑا تاکہ اناج مل “جائے۔ کچھ4 اَور بولے، ہمیں” اپنے
کھیتوں اور انگور کے باغوں پر بادشاہ کا ٹیکس ادا
لئےکےکرنے اُدھار لینا پڑا۔ طرحکیدوسروںبھیہم5
یہودی قوم کے ہیں، ہمارےاور بچے اُن سے حیثیتکم
نہیں توبھیرکھتے۔ ہمیں اپنے بچوں غلامیکو میں بیچنا پڑتا
ہے تاکہ گزارہ ہو سکے۔ ہماری کچھ بیٹیاں لونڈیاں بن
چکی ہیں۔ لیکن ہم بےبسخود ہیں، ہمارےکیونکہ
اورکھیت انگور باغکے دوسروں میںقبضےکے “ہیں۔

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۔ تکجہاں
ممکن تھا ہم نے اُنہیں واپس خرید کر آزاد کرنے کی
خودآپاباورکی۔کوشش اپنے بھائیوںوطنہم کو
بیچ رہے ہیں۔ کیا ابہم اُنہیں واپسدوبارہ “خریدیں؟
خاموشوہ رہے اور جوابکوئی دےنہ سکے۔

9 مَیں نے بات جاری رکھی، آپ” کا یہ سلوک
ٹھیک نہیں۔ آپ کو ہمارے خدا کا خوف مان کر
زندگی گزارنا ہئے چا تاکہ ہم اپنے غیریہودی دشمنوں کی
لعن طعن کا نشانہ نہ بنیں۔ 10 مَیں، میرے 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 زیتوناور واپسباغکے دیں۔کر آپسودجتنا
نے لگایا تھا اُسے بھی واپس کر دیں، خواہ اُسے پیسوں،
اناج، تازہ َمے یا زیتون کے تیل صورتکی میں ادا کرنا
“ہو۔ اُنہوں12 جوابنے دیا، ہم” واپساُسے کر دیں
گے اور آئندہ اُن سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ جو آپکچھ
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نے کہا وہ ہم کریں “گے۔
تب مَیں نے اماموں کو پاساپنے بُلایا تاکہ شرفا اور

بزرگ اُن کی موجودگی میں قَسم کھائیں کہ ہم ایسا ہی
پھر13گے۔کریں مَیں لباساپنےنے تہیںکی جھاڑجھاڑ
کر کہا، جو” بھی اپنی قَسم توڑے اُسے الله اِسی طرح
جھاڑ اُسکر ملـکیتاورگھرکے محرومسے “!دےکر
تمام جمع لوگشدہ بولے، آمین،” ایسا ہی “!ہو اور

رب کی تعریف کرنے لـگے۔ سب نے اپنے وعدے
پورے کئے۔ 14

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

ارتخشستا بادشاہ کی حکومت کے ویں20 سال سے
اُس کے ویں32 سال تک۔ اِس پورے عرصے میں
نہ مَیں نے اور نہ میرے بھائیوں نے وہ آمدنی لی جو
ہمارے لئے مقرر کی گئی تھی۔ اصل15 ماضیمیں کے
گورنروں نے قوم پر بڑا بوجھ ڈال دیا تھا۔ اُنہوں نے
رعایا سے صرفنہ روٹی اور َمے بلـکہ فی چاندیدن 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۔ میری16 پوری طاقت فصیل کی تکمیل میں صَرف
ہوئی، اور میرے تمام ملازم بھی اِس کام میں شریک
رہے۔ ہم میں سے کسی نے 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 ایکروزانہ بَیل، چھ بہترین
یاں بکر بھیڑ اور بہت میرےپرندےسے لئے ذبح کر کے
تیار کئے جاتے، دندسدساور بعدکے ہمیں قسمکئی
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۔

میرےاے19 خدا، جو کچھ مَیں نے اِس قوم کے
لئے کیا ہے اُس باعثکے مجھ پر مہربانی کر۔

6
نحمیاہ سازشخلافکے

دشمنوںباقیہمارےاورعربیجشمطوبیاہ،سنبلّط،1
کو پتا چلا کہ مَیں فصیلنے تکتکمیلکو پہنچایا ہے
اور دیوار میں کہیں بھی خالی جگہ نظر نہیں صرفآتی۔
دروازوں کے تکابکواڑ لگائے نہیں گئے تھے۔ تب2
سنبلّط اور جشم نے مجھے 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 قاصدوںنے مَیں”بھیجا،جوابہاتھکے
اِس وقت ایک بڑا کام تکمیل تک پہنچا رہا ہوں، اِس
لئے مَیں آ نہیں سکتا۔ اگر آپمَیں سے ملنے آؤں تو پورا کام
رُک جائے “گا۔

4 چار دفعہ اُنہوں مجھےنے یہی پیغام بھیجا اور ہر بار
مَیں نے وہی جواب دیا۔ 5 پانچویں مرتبہ جب سنبلّط
نے اپنے ملازم میرےکو پاس بھیجا تو اُس کے ہاتھ
ایکمیں کھلا خط تھا۔ خط6 میں لـکھا تھا، پڑوسی”
ممالـک میں افواہ پھیل گئی ہے آپکہ اور باقی یہودی
بغاوت کی یاں تیار کر رہے ہیں۔ جشم باتاِسنے کی
تصدیق کی لوگہے۔ کہتے ہیں کہ اِسی وجہ آپسے
فصیل بنا رہے ہیں۔ اِن رپورٹوں کے آپمطابق اُن کے
بادشاہ بنیں گے۔ 7 کہا جاتا ہے کہ آپ نے نبیوں کو
مقرر کیا ہے جو یروشلم میں اعلان کریں کہ آپ یہوداہ
کے بادشاہ ایسیبےشکہیں۔ افواہیں بھیتکشہنشاہ
پہنچیں اِسگی۔ لئے آئیں، ملہم دوسرےایککر سے
مشورہ کریں کہ کیا کرنا ہئے۔ “چا

مَیں8 کہہآپکچھجو”بھیجا،جواباُسےنے رہے
ہیں جھوٹوہ جھوٹہی 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
باتیں کہیں تو وہ ہمت ہار کر کام سے باز آئیں “گے۔
مَیںابلیکن یادہنے ز رکھا۔جاریکامساتھکےعزم

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 کے کنڈی لگائیں۔
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لوگکیونکہ اِسی آپرات کو قتل کرنے کے لئے آئیں
“گے۔

11 مَیں اعتراضنے کیا، کیا” یہ ٹھیک ہے کہ مجھ
جیسا بھاگآدمی جائے؟ یا کیا مجھ شخصجیسا جو امام
نہیں ہے رب کے گھر میں داخل ہو کر زندہ رہ سکتا
ہے؟ ہرگز !نہیں مَیں ایسا نہیں کروں “!گا 12 مَیں نے
جان لیا باتیہکیسمعیاہکہ الله نہیںسےطرفکی ہے۔
سنبلّط اور طوبیاہ نے اُسے رشوت دی تھی، اِسی لئے
اُس میرےنے بارے میں ایسی پیش گوئی کی تھی۔
13 اِس سے وہ مجھے ڈرا کر گناہ کرنے پر اُکسانا ہتے چا
تھے تاکہ وہ میری بدنامی کر کے مجھے مذاق کا نشانہ بنا
سکیں۔

اے14 میرے خدا، طوبیاہ اور سنبلّط کی یہ بُری
متحرکتیں !بھولنا نوعدیاہ نبیہ اور باقی اُن نبیوں کو یاد
رکھ جنہوں مجھےنے ڈرانے کوششکی کی ہے۔

فصیل تکمیلکی
فصیل15 اِلول کے مہینے کے *دنویں25 یعنی 52

یہکودشمنوںہمارےجب16ہوئی۔مکملمیںدنوں خبر
ملی ممالـکپڑوسیتو سہم گئے، اور وہ کمتریاحساِس کا
شکار ہو گئے۔ اُنہوں جاننے لیا کہ الله نے خود یہ کام
تکتکمیل پہنچایا ہے۔

17 اُن 52 دنوں کے دوران یہوداہ کے شرفا طوبیاہ
خطکو بھیجتے رہے اور اُس جوابسے ملتے رہے تھے۔
اصل18 میں یہوداہ بہتکے لوگوںسے قَسمنے 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 سے ہوئی تھی۔ 19 طوبیاہ
کے یہ مددگار میرے منے سا اُس نیککے کاموں کی
یف تعر کرتے رہے اور ساتھ ساتھ میری ہر بات اُسے
بتاتے رہے۔ پھر طوبیاہ مجھے خط بھیجتا تاکہ مَیں ڈر
کر کام سے باز آؤں۔

7
1 فصیل کی تکمیل پر مَیں نے دروازوں کے کواڑ

لـگوائے۔ پھر رب کے گھر کے دربان، گلوکار اور
خدمت لاویگزار مقرر کئے گئے۔ مَیں2 نے دو آدمیوں
کو یروشلم کے حکمران بنایا۔ ایک میرا بھائی حنانی اور

دوسرا قلعے کا کمانڈر حننیاہ تھا۔ حننیاہ مَیںکو اِسنے
لئے چن لیا کہ وہ وفادار تھا اور اکثر لوگوں کی نسبت
الله کا یادہ خوفز مانتا تھا۔ مَیں3 دونوںنے سے یروشلم”کہا، دروازےکے دوپہر دھوپجبوقتکے کی
شدت کھلےہے نہ رہیں، اور پہرہ وقتدیتے بھی اُنہیں
بند کر کنڈےکے لگائیں۔ یروشلم کے آدمیوں کو پہرا
داری کے لئے مقرر کریں میںجن فصیلکچھسے پر اور
کچھ اپنے گھروں کے منے سا ہی پہرہ “دیں۔

جلاوطنی واپسسے آئے ہوؤں فہرستکی
گو4 یروشلم شہر بڑا اور وسیع لیکنتھا، اُس آبادیمیں

تھوڑی تھی۔ ڈھائے گئے مکان اب تک دوبارہ تعمیر
نہیں ہوئے تھے۔ 5 چنانچہ میرے خدا میرےنے دل
کو شرفا، افسروں اور عوام کو اکٹھا کرنے تحریککی
دی تاکہ خاندانوں رجسٹریکی تیار کروں۔ اِس سلسلے
میں مجھے ایک کتاب مل جسگئی میں اُن لوگوں کی
فہرست درج تھی جو ہم سے پہلے جلاوطنی واپسسے
آئے تھے۔ اُس میں لـکھا تھا،

ذیل”6 میں یہوداہ کے اُن لوگوں فہرستکی ہے جو
جلاوطنی واپسسے بابلآئے۔ کا بادشاہ نبوکدنضر اُنہیں
قید کر بابلکے لے گیا ابلیکنتھا، وہ یروشلم اور یہوداہ
کے اُن شہروں میں پھر جا بسے جہاں پہلے ہتے ر تھے۔

7 اُن کے راہنما ُبابل، زر یشوع، نحمیاہ، یاہ، عزر
رعمیاہ، نحمانی، مردکی، بِلشان، مِسفرت، بِگوَئی، نحوم
اور بعنہ تھے۔
ذیل فہرستکی واپسمیں آئے ہوئے خاندانوں کے

مرد بیان کئے گئے ہیں۔
پرعوس8 کا :خاندان 2,172،
9 سفطیاہ کا :خاندان 372،
ارخ10 کا :خاندان 652،
پخت11 موآب کا خاندان یعنی یشوع اور یوآب 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،

* 6:15 اِلول کے مہینے کے :دنویں25 2 اکتوبر۔
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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،
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 اور بیروت کے :باشندے

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،
رب45 کے گھر کے :دربان سلّوم، اطیر، طلمون،

عّقوب، اورخطیطا سوبی خاندانوںکے آدمی۔138کے
رب46 کے گھر کے خدمت گاروں کے درِج ذیل

خاندان جلاوطنی واپسسے 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۔

57 سلیمان کے خادموں کے درِج ذیل خاندان
جلاوطنی واپسسے آئے۔
سوطی، سوفرت، فرودا، 58 یعلہ، درقون، ِجّدیل،

59 سفطیاہ، فوکرتخّطیل، ضبائم اور امون۔
رب60 کے گھر خدمتکے گاروں اور سلیمان کے

خادموں میںخاندانوںکے واپسسے آئے مردوںہوئے
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 اجازتکی نہ ملی۔ کیونکہ اُنہوںگو نے
ناموںنسب میں اپنے تلاشنام لیکنکئے اُن کا کہیں ذکر
نہ ملا، اِس لئے ناپاکاُنہیں قرار دیا گیا۔ برزلی)
کے خاندان کے بانی نے برزلی ِجلعادی کی بیٹی سے
شادی کر کے اپنے ُسسر کا نام اپنا لیا (تھا۔ 65 یہوداہ
کے گورنر نے حکم دیا کہ اِن تین خاندانوں کے امام فی
الحال قربانیوں کا وہ حصہ کھانے شریکمیں نہ ہوں
جو اماموں کے لئے مقرر جبہے۔ دوبارہ اماِم اعظم
مقرر کیا جائے تو وہی اُوریم اور ُمیم ت نامی قرعہ ڈال کر
معاملہ حل کرے۔

66 اسرائیلی42,360کُل لوٹوطناپنے 67آئے، نیز
اُن کے 7,337 غلام اور لونڈیاں اور 245 گلوکار جن
میں مرد و خواتین شامل تھے۔

68 اسرائیلیوں کے پاس 736 گھوڑے، 245 خچر،
اونٹ69435 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 1,000کے کٹورے50ِسکے، اور اماموں
کے لباس530 دیئے۔ 71 کچھ خاندانی سرپرستوں نے
خزانے میں سونے کے 20,000 ِسکے اور چاندی کے



نحمیاہ 7:72 525 نحمیاہ 7:15

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، ربلاوی، کے گھر دربانکے خدمتاور
گار، گلوکار اور عوام کے کچھ لوگ اپنی اپنی آبائی
آبادیوں میں دوبارہ یوںبسے۔جا تمام اسرائیلی دوبارہ اپنے
اپنے شہروں میں ہنے ر “لـگے۔

شریعتعزرا تلاوتکی کرتا ہے
ساتویں مہینے یعنی اکتوبر میں جب اسرائیلی اپنے اپنے

شہروں میں دوبارہ آباد ہو گئے تھے
8

1 تو لوگسب مل کر پانی دروازےکے چوککے
میں جمع ہو گئے۔ اُنہوں نے شریعت کے عالِم عزرا
سے درخواست کی کہ وہ شریعت لے آئیں جو رب
نے موسٰی کی معرفت اسرائیلی قوم دےکو دی تھی۔
2 چنانچہ عزرا نے حاضرین کے منے سا شریعت کی
تلاوت ساتویںکی۔ مہینے کا پہلا *دن تھا۔ مردصرفنہ
بلـکہ عورتیں اور شریعت کی باتیں سمجھنے کے قابل تمام
بچے بھی جمع ہوئے تھے۔ سویرےصبح3 سے لے کر
تکدوپہر عزرا پانی دروازےکے میںچوککے پڑھتا
رہا، اور تمام جماعت دھیان شریعتسے کی باتیں سنتی
رہی۔

4 عزرا لـکڑی کے ایک چبوترے پر کھڑا تھا جو
خاص 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 مسُلّام تھے۔کھڑے

5 چونکہ اونچیعزرا جگہ پر کھڑا تھا اِس لئے سبوہ
کو نظر آیا۔ اُسجبچنانچہ کتابنے کو کھول دیا تو
کھڑےلوگسب ہو گئے۔ 6 عزرا ربنے 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۔ کھڑےتکابحاضرین
تھے۔ شریعت8 تلاوتکی ساتھساتھکے لاویمذکورہ
قدم بہ قدم اُس کی تشریح یوں کرتے گئے لوگکہ اُسے
اچھی طرح سمجھ سکے۔

شریعت9 کی باتیں سنسن کر وہ رونے لـگے۔ لیکن
نحمیاہ شریعتگورنر، کے عالِم عزرا امام شریعتاور کی
تشریح کرنے والے یوں لاو اُنہیںنے دےتسلی کر اُداس”کہا، نہ ہوں اور مت !روئیں آج رب آپ کے خدا
کے لئے مخصوص و مُقّدس عید ہے۔ اب10 جائیں،
عمدہ کھانا کھا اورکر پینے پیچیزیںمیٹھیکی خوشیکر
منائیں۔ جو اپنے لئے کچھ تیار نہ کر سکیں اُنہیں اپنی
خوشی شریکمیں کریں۔ یہ ہمارےدن رب کے لئے
مخصوص مُقّدسو اُداسہے۔ نہ ہوں، ربکیونکہ کی
آپخوشی کی پناہ گاہ “ہے۔

یوں11 لاو بھینے لوگوںتمام دلاسکونکو اُداس”کہا،کر نہ ہوں، کیونکہ یہ ربدن کے لئے مخصوص و
مُقّدس “ہے۔

12 سبپھر اپنے اپنے چلےگھر وہاںگئے۔ اُنہوں نے
بڑی خوشی سے کھا پی کر جشن منایا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں
دوسروںنے بھیکو شریکمیںخوشیاپنی کیا۔ اُن کی
خوشیبڑی یہسببکا تھا اُنہیںابکہ باتوںاُن سمجھکی
آئی تھی جو اُنہیں سنائی گئی تھیں۔

یوں جھونپڑ کی عید
13 اگلے †دن خاندانی سرپرست، امام اور لاوی

دوبارہ شریعت کے عالِم عزرا پاسکے جمع ہوئے تاکہ
شریعت کی مزید تعلیم پائیں۔ جب14 وہ شریعت کا
مطالعہ کر رہے تھے تو اُنہیں پتا چلا ربکہ 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 کیا، پہاڑوں” 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 نے ہدایت دی
“ہے۔

* 8:2 ساتویں مہینے کا پہلا :دن 8 اکتوبر۔ † 8:13 اگلے :دن 9 اکتوبر۔ ‡ 8:15 :آس myrtle۔
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لوگوں16 نے ایسا ہی کیا۔ وہ گھروں سے نکلے اور

درختوں کی شاخیں توڑ کر لے آئے۔ اُن سے اُنہوں نے
اپنے گھروں کی چھتوں پر اور صحنوں میں یاں جھونپڑ
بنا لیں۔ بعض نے اپنی یوں جھونپڑ کو رب کے گھر
کے صحنوں، پانی کے دروازے کے چوک اور افرائیم
کے دروازے کے چوک میں بھی بنایا۔ 17 جتنے بھی
جلاوطنی واپسسے آئے تھے وہ سب یاں جھونپڑ بنا کر
اُن میں ہنے ر لـگے۔ یشوع بن نون کے زمانے سے لے کر
منائینہیںطرحاِسعیدیہتکوقتاُس سبتھی۔گئی
نہایت خوشہی تھے۔ 18 عید کے ہر دن عزرا نے الله
کی شریعت کی تلاوت کی۔ سات دن اسرائیلیوں نے
عید منائی، اور آٹھویں دن سب لوگ اجتماع کے لئے
اکٹھے ہوئے، بالکل ہدایاتاُن مطابقکے شریعتجو
دیمیں گئی ہیں۔

9
اسرائیلی اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں

اُسی1 مہینے کے ویں24 *دن اسرائیلی روزہ رکھنے
کے لئے جمع ٹاٹہوئے۔ لباسکے پہنے ہوئے اور سر پر
خاک ڈال کر وہ یروشلم آئے۔ اب2 وہ تمام غیریہودیوں
الـگسے ہو کر گناہوںاُن کا اقرار لئےکےکرنے حاضر
ہوئے جو اُن سے اور اُن باپکے دادا سے سرزد ہوئے
تھے۔ تین3 گھنٹے کھڑےوہ رہے، اور اُس ربدوران
اُن کے خدا کی شریعت کی تلاوت کی گئی۔ پھر وہ
رب اپنے خدا کے منے سا منہ جھکبلکے کر مزید تین
گھنٹے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہے۔

یشوع،4 بانی، قدمی ایل، سبنیاہ، بُنی، سربیاہ، بانی اور
کنانی لاویجو چبوترےایکتھے کھڑےپر ہوئے اور
بلند آواز ربسے اپنے خدا سے دعا کی۔

5 پھر یشوع، قدمی ایل، بانی، حسبنیاہ، سربیاہ،
ہودیاہ، سبنیاہ اور فتحیاہ جو لاوی تھے بول کھڑے”اُٹھے، ہو ربکر اپنے خدا کی جو ازل سے تکابد
ستائشہے “!کریں
اُنہوں نے دعا تیرے”کی، جلالی نام کی تمجید ہو، جو مبارکہر بادی

اور یف تعر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اے6 رب، تُو ہی

واحد خدا !ہے تُو نے آسمان کو ایک سرے سے
اُستکسرےدوسرے زمینکیا۔خلقسمیتلشکرکے
اور جو کچھ اُس پر ہے، سمندر اور جو کچھ اُس میں ہے
کچھسب تُو بنایانےہی تُوہے۔ بخشیزندگیکوسبنے
ہے، اور آسمانی لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔

7 تُو ربہی اور وہ خدا جسہے نے ابرام کو چن
لیا اور کسدیوں کے شہر اُور سے باہر لا کر ابراہیم کا
نام رکھا۔ 8 تُو نے اُس کا دل وفادار پایا اور اُس سے
عہد باندھ کر وعدہ کیا، مَیں’ تیری اولاد کو کنعانیوں،
ِحتّیوں، یوں، امور یوں، فرِزّ یبوسیوں اور جرجاسیوں کا
ملـک عطا کروں ‘گا۔ اور تُو اپنے وعدے پر پورا اُترا،
کیونکہ تُو قابِل اعتماد اور عادل ہے۔

9 تُو ہمارےنے باپ دادا کے مصر میں بُرے حال
پر دھیان دیا، اور بحرِ ُلزم ق کنارےکے پر مدد کے لئے اُن
10سنیں۔چیخیںکی تُو الٰہینے نشانوں سےمعجزوںاور
فرعون، اُس کے افسروں اور اُس ملـککے کی قوم کو
سزا کیونکہدی، تُو جانتا تھا باپہمارےمصریکہ دادا
سے کیسا سلوکگستاخانہ کرتے رہے ہیں۔ یوں تیرا
نام مشہور ہوا یادتکآجاور قوم11ہے۔رہا دیکھتےکے
دیکھتے تُو نے سمندر کو میںحصوںدو تقسیم کر دیا، اور
زمینخشکوہ چلپر اُسکر میں لیکنسکے۔گزرسے
اُن کا تعاقب کرنے والوں کو تُو نے متلاطم پانی میں
پھینک دیا، اور وہ پتھروں کی طرح سمندر کی گہرائیوں
ڈوبمیں گئے۔

دن12 وقتکے تُو نے بادل کے ستون سے راتاور
آگوقتکے ستونکے سے اپنی قوم کی راہنمائی کی۔
یوں وہ اندھیرےراستہ میں بھی روشن پرجسرہا اُنہیں
چلنا تھا۔ 13 تُو کوہِ سینا پر اُتر آیا اور آسمان سے اُن ہمسے
کلام ہوا۔ تُو نے اُنہیں صاف ہدایات اور قابِل اعتماد
احکام دیئے، ایسے قواعد جو اچھے ہیں۔ 14 تُو اُنہیںنے
میںبارےکےدنکےسبت آگاہ بارےکےدناُسکیا،
میں تیرےجو لئے مخصوص مُقّدسو ہے۔ اپنے خادم

* 9:1 اُسی مہینے کے :دنویں24 31 اکتوبر۔
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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 ملـکیہ دوں ‘گا۔

16 افسوس، ہمارے باپ دادا مغرور اور ضدی ہو
گئے۔ وہ تیرے احکام کے تابع نہ رہے۔ 17 اُنہوں نے
تیری سننے سے انکار کیا اور معجزاتوہ یاد نہ رکھے جو
تُو نے اُن کے درمیان کئے تھے۔ وہ تکیہاں اَڑ گئے کہ
اُنہوں نے ایک راہنما کو مقرر کیا جو اُنہیں مصر کی
غلامی واپسمیں لیکنجائے۔لے معافتُو کرنے والا
خدا مہربانجوہے اور تحملرحیم، بھرپورسےشفقتاور
تُوہے۔ نہترکاُنہیںنے جبنہیںبھیوقتاُس18کیا،
اُنہوں نے اپنے لئے سونے کا بچھڑا ڈھال کر کہا، یہ’
تیرا خدا ہے جو تجھے 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 آگوقتکے کا ستون وہ راستہ روشن کرتا رہا
اُنہیںپرجس یہصرفنہ20تھا۔چلنا بلـکہ تُو اُنہیںنے اپنا
روحنیک عطا کیا اُنہیںجو تعلیم بھوکاُنہیںجبدے۔
اور پیاس تھی تو تُو اُنہیں مَن کھلانے اور پانی پلانے
سے باز نہ آیا۔ چالیس21 سال وہ یگستان ر میں پھرتے
رہے، اور اُس پورے عرصے میں تُو اُن کی یات ضرور
کو پورا کرتا رہا۔ اُنہیں کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ نہ اُن
گھسکپڑےکے کر پھٹے اور نہ اُن کے پاؤں سوجے۔

22 تُو ممالـکنے اور قومیں اُن کے حوالے کر دیں،
مختلف علاقے یکے دیگرےبعد اُن قبضےکے میں آئے۔
یوں بادشاہسیحونوہ بادشاہعوجاورحسبونملـککے
کے ملـک بسن پر فتح پا سکے۔ 23 اُن کی اولاد تیری
مرضی سے آسمان پر کے ستاروں جیسی بےشمار ہوئی،
اور تُو اُنہیں ملـکاُس میں جسلایا کا وعدہ تُو نے اُن
باپکے دادا سے کیا تھا۔ 24 ملـکوہ میں داخل ہو کر
اُس مالـککے بن گئے۔ تُو نے کنعان کے باشندوں کو

اُن کے آگے آگے زیر کر ملـکدیا۔ کے بادشاہ اور قومیں
اُن کے قبضے میں آ گئیں، اور وہ اپنی مرضی مطابقکے
اُن بندقلعہ25سکے۔نپٹسے اورشہر تیریزمینیںزرخیز
قوم کے قابو میں آ گئیں، نیز ہر قسم اچھیکی چیزوں سے
بھرے گھر، تیار شدہ انگورحوض، باغکے کثرتاور
زیتونکے اور پھلدیگر دار درخت۔ وہ جی بھر کر کھانا
کھا کر موٹے ہو گئے اور تیری 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 تیرےجب 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 تنگاُنہیں 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 پاسکے ایسے
لوگوں بھیجکو جنہوںدیا اُنہیںنے دشمنوں ہاتھکے سے
چھڑایا۔ لیکن28 جوں ہی اسرائیلیوں کو سکون ملتا وہ
دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لـگتے جو تجھے ناپسند تھیں۔
نتیجے میں تُو اُنہیں دوبارہ اُن کے دشمنوں کے ہاتھ میں
چھوڑ جبدیتا۔ وہ اُن حکومتکی تحتکے پِسنے لـگتے
تو وہ ایک بار پھر چلّا چلّا کر تجھ سے التماس کرنے
لـگتے۔ اِس بار بھی تُو آسمان پر سے اُن سنتا۔کی ہاں، تُو اِتنا
رحم دل ہے کہ تُو اُنہیں بار بار چھٹکارا دیتا !رہا 29 تُو
اُنہیں سمجھاتا رہا تاکہ وہ شریعتتیریدوبارہ طرفکی
رجوع کریں، لیکن وہ مغرور تھے تیرےاور احکام کے
تابع نہ اُنہوںہوئے۔ ورزیخلافکیہدایاتتیرینے
کی، حالانکہ اِن ہی پر چلنے سے انسان کو زندگی حاصل
ہوتی ہے۔ لیکن 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 تکسالوںبہتتُو صبر
کرتا رہا۔ تیرا روح اُنہیں نبیوں کے یعے ذر سمجھاتا رہا،
لیکن اُنہوں نے دھیان نہ دیا۔ تب تُو نے اُنہیں غیرقوموں
کے حوالے کر دیا۔ تاہم31 تیرا رحم سے بھرا دل اُنہیں
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ترک کر کے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تُو کتنا مہربان اور
رحیم خدا !ہے

اے32 ہمارے خدا، اے عظیم، قوی اور مہیب
خدا جو اپنا عہد اور اپنی شفقت قائم رکھتا ہے، اِس
وقت ہماری مصیبت پر دھیان دے اور اُسے کم نہ
!سمجھ ہمارےکیونکہ 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 بزرگ، ہمارے 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 بادشاہی، کثرت
کی اچھی چیزوں اور ایک وسیع اور ملـکزرخیز سے
نوازا تھا۔ توبھی وہ تیری خدمت کرنے کے لئے تیار نہ
تھے اور اپنی غلط راہوں سے باز نہ آئے۔

اِس36 کا انجام یہ ہوا ہے آجکہ ہم ملـکاُس میں
ہیںغلام جو تُو باپہمارےنے دادا کو عطا کیا تھا تاکہ
وہ اُس کی پیداوار دولتاور لطفسے اندوز ہو جائیں۔
ملـک37 کی وافر پیداوار اُن تکبادشاہوں پہنچتی ہے
جنہیں تُو ہمارےنے گناہوں کی وجہ ہمسے پر مقرر کیا
ہے۔ اب وہی ہم پر اور ہمارے مویشیوں پر حکومت
ہیں۔کرتے اُن بڑیہمچنانچہہے۔چلتیمرضیکیہی
مصیبت میں پھنسے ہیں۔

قوم کا عہدنامہ
یہ38 تمام باتیں مدِ نظر رکھ کر ہم باندھعہد کر اُسے

قلم بند کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ، لاوی اور امام
خطدست 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 خطدستنے
کئے۔
پرعوس، پخت موآب، عیلام، زتّو، بانی 15 بُنی،

ادونیاہ،16ببی،عزجاد، بِگوَئی، اطیر،17عدین، ِ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، ہلّوحیش،24 فِلحا، سوبیق، رحوم،25
حسبناہ، معسیاہ، 26 اخیاہ، حنان، عنان، 27 حارِمملّوک، اور بعنہ۔

قوم28 بھیلوگباقیکے شریکمیںعہد یعنیہوئے
باقی امام، لاوی، رب کے گھر کے دربان اور خدمت
گار، گلوکار، سبنیز غیریہودیجو قوموں الـگسے ہو
گئے تھے تاکہ رب شریعتکی کی پیروی کریں۔ اُن کی
یاں بیو اور وہ بیٹے بیٹیاں شریکبھی ہوئے جو عہد کو
سمجھ سکتے تھے۔ 29 اپنے بزرگ بھائیوں کے ساتھ مل
کر اُنہوں نے قَسم کھا کر وعدہ کیا، ہم” اُس شریعت
کی پیروی کریں گے جو الله نے ہمیں اپنے خادم موسٰی
کی معرفت دی ہے۔ ہم احتیاط ربسے اپنے آقا کے
تمام احکام ہدایاتاور پر عمل کریں “گے۔

30 نیز، اُنہوں نے قَسم کھا کر وعدہ کیا،
ہم” اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی غیریہودیوں سے نہیں

کرائیں گے۔
غیریہودیجب31 سبتہمیں دنکے ربیا کے لئے

مخصوص کسی اَور دن اناج یا کوئی اَور مال بیچنے کی
کریںکوشش تو ہم کچھ نہیں خریدیں گے۔
ہر ساتویں سال ہم زمین کی کھیتی باڑی نہیں کریں

گے اور تمام قرضے منسوخ کریں گے۔
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32 ہم سالانہ رب کے گھر کی خدمت کے لئے

چاندی کا چھوٹا *ِسکہ دیں گے۔ اِس خدمت میں ذیل
:ہیںشاملچیزیںکی الله33 لئےکے غلہروٹی،مخصوص
کی نذر اور بھسم ہونے والی وہ قربانیاں جو پیشروزانہ
کی جاتی سبتہیں، کے دن، نئے چاند کی عید اور باقی
عیدوں پر پیش کی جانے والی مُقّدسخاصقربانیاں،
قربانیاں، اسرائیل کا کفارہ دینے والی گناہ کی قربانیاں،
ہمارےاور خدا کے گھر کا ہر کام۔

34 ہم نے قرعہ ڈال کر مقرر کیا ہے کہ اماموں،
یوں لاو اور باقی قوم کے کون کون سے خاندان سال
میں کن کن مقررہ موقعوں پر رب کے گھر میں لـکڑی
پہنچائیں۔ یہ ہمارےلـکڑی خدا کی قربان گاہ پر قربانیاں
جلانے کے لئے استعمال کی جائے گی، جس طرح
شریعت میں لـکھا ہے۔

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

36 جس طرح شریعت میں درج ہے، ہم اپنے
پہلوٹھوں کو رب کے گھر میں لا کر الله کے لئے
یوںاورگائےبَیلوںگے۔کریںمخصوص بھیڑبکر پہلےکے
بچے ہم خدمت گزار اماموں کو قربان کرنے کے لئے
دیں گے۔ اُنہیں37 ہم سال پہلےکے غلہ سے گوندھا ہوا
آٹا، اپنے درختوں کا پہلا پھل، اپنی نئی َمے اور زیتون
کے نئے تیل کا پہلا دےحصہ کر رب کے گھر کے
گوداموں میں پہنچائیں گے۔
دیہات میں ہم یوں لاو کو اپنی فصلوں کا دسواں

حصہ دیں گے، کیونکہ وہی دیہات میں یہ حصہ جمع
کرتے ہیں۔ دسواں38 حصہ ملتے وقت کوئی امام یعنی
ہارون کے خاندان کا کوئی مرد یوں لاو کے ساتھ ہو
ماللاویاورگا، ہمارےحصہدسواںکا گھرکےخدا
کے گوداموں میں پہنچائیں گے۔ 39 لوگعام اور لاوی
نئیغلہ،وہاں زیتوناورَمے کمروںاِنگے۔لائیںتیلکا
میں مقدِس لئےکےخدمتکی تمامدرکار محفوظسامان
رکھا جائے گا۔ اِس کے علاوہ وہاں اماموں، دربانوں
اور گلوکاروں کمرےکے ہوں گے۔

ہم اپنے خدا کے گھر میں فرائضتمام سرانجام دینے
غفلتمیں نہیں برتیں “گے۔

11
یروشلم اور یہوداہ باشندےکے

1 قوم 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 اجازتکیر تھی۔ لیکن2 لوگجتنے سےخوشیاپنی
یروشلم جا بسے اُنہیں دوسروں مبارکنے باد دی۔

3 ذیل میں صوبے کے اُن بزرگوں کی فہرست ہے
جو یروشلم میں آباد ہوئے۔ لوگاکثر) یہوداہ کے
باقی شہروں میںدیہاتاور 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 چند ایک لوگ
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،
5 ِسلونی کے خاندان کا معسیاہ بن باروک بن کُل

حوزہ بن حزایاہ بن عدایاہ بن یویریب بن یاہ۔ زکر
فارص6 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 زِکریبن مقرر تھا جبکہ بنیہوداہ سنوآہ
شہر کی انتظامیہ دوسرےمیں نمبر پر آتا تھا۔

10 یروشلم میں ذیل کے امام ہتے ر تھے۔
یدعیاہ، یویریب، یکین 11 اور سرایاہ بن ِخلقیاہ بن

مسُلّام بن صدوق مِرایوتبن بن اخی طوب۔ سرایاہ الله
کے گھر کا منتظم تھا۔

* 10:32 چاندی کا چھوٹا چاندی:ِسکہ ًکے تقریبا 4 گرام۔
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12 اِن اماموں کے 822 بھائی رب کے گھر میں

خدمت کرتے تھے۔
نیز، عدایاہ بن یروحام بن فللیاہ بن امصی بن یاہ زکر بن

فشحور بن ملکیاہ۔ 13 اُس کے ساتھ 242 بھائی تھے جو
اپنے اپنے خاندانوں سرپرستکے تھے۔
اِن مِسلّموتبناخزیبنعزرایلبنامَشسیعلاوہکے

بن اِمّیر۔ اُس14 128ساتھکے اثر و رسوخ رکھنے والے
بھائی تھے۔ زبدی ایل بن ہجدولیم اُن کا انچارج تھا۔

ذیل15 لاویکے یروشلم رہائشمیں پذیر تھے۔ سمعیاہ
عزریبنحسوببن 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 تھا،کرتا
نیز اُس کا مددگار متنیاہ کا بھائی بقبوقیاہ،
اور آخر میں عبدا بن سموع بن جلال بن یدوتون۔
یوں18 لاو کے کُل 284 مرد مُقّدس شہر میں ہتے تھے۔ر
رب19 کے گھر کے دربانوں کے درِج ذیل مرد

یروشلم میں ہتے ر تھے۔
عّقوب اور طلمون اپنے بھائیوں سمیت دروازوں کے

پہرے دار تھے۔ کُل 172 مرد تھے۔
قوم20 کے باقی لوگ، امام اور لاوی یروشلم سے باہر

یہوداہ دوسرےکے شہروں میں آباد تھے۔ ایکہر اپنی
آبائی زمین پر رہتا تھا۔

رب21 کے گھر خدمتکے پہاڑیعوفلگار پر بستے
تھے۔ ضیحا اور ِجسفا اُن پر مقرر تھے۔

22 یروشلم میں ہنے ر والے یوں لاو کا نگران عُّزی بن
بنبانی بنحسبیاہ بنمتنیاہ تھا۔میکا خاندانکےآسفوہ
کا تھا، خانداناُس گلوکارکےجسکا الله میںگھرکے
خدمت تھے۔کرتے بادشاہ23 مقررنے کیا تھا آسفکہ
آدمیوںکنکنکےخاندانکے ربدنکسکسکو
کے گھر گیتمیں گانے خدمتکی کرنی ہے۔

24 فتحیاہ ایلمشیزببن اسرائیلی معاملوں فارسمیں
کے بادشاہ کی نمائندگی کرتا تھا۔ وہ زارح بن یہوداہ کے
خاندان کا تھا۔

یہوداہ25 قبیلےکے افرادکے ذیل شہروںکے میں تھے۔آباد
یَت قِر اربع، دیبون قبضئیلاور گرد نواحو آبادیوںکی

سمیت، 26 یشوع، مولادہ، بیت فلط، 27 حصار سوعال،
بیرسبع نواحوگرد آبادیوںکی ِصقلاج،28سمیت، مکوناہ
گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، 29 عین رِمّون، صُرعہ،
یرموت، زنوح،30 عدُلام نواحوگرد یلیوںکی حو سمیت،
لـکیس گرد و نواح کے سمیتکھیتوں اور عزیقہ گرد و
نواح کی آبادیوں سمیت۔ غرض، وہ جنوب میں بیرسبع
سے لے کر شمال میں وادٔی تکہنوم آباد تھے۔

بن31 یمین کے قبیلے رہائشکی ذیل مقاموںکے تھی۔میں
ِجبع، مِکماس، عیّاہ، بیت ایل گرد و نواح کی آبادیوں

سمیت، 32 عنتوت، نوب، عننیاہ، 33 حصور، رامہ،
ِجتّیم، حادید،34 نبلّاط،ضبوعیم، لُود،35 اونو کاریاور
گروں کی وادی۔

لاوی36 قبیلے کے کچھ خاندان جو پہلے یہوداہ میں
ہتے ر ابتھے بن یمین کے قبائلی علاقے میں آباد ہوئے۔

12
اماموں اور یوں لاو فہرستکی

ذیلدرِج1 اماموںاُن یوںاور لاو فہرستکی جوہے
ُبابل زر بن سیالتی ایل اور یشوع کے ساتھ جلاوطنی سے
واپس 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 اپنے بھائیوں کے ربساتھ 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
کھڑےمقابل ہوتے تھے۔

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

جب12 یقیم یو اماِم اعظم تھا تو ذیل کے امام اپنے
خاندانوں سرپرستکے تھے۔
سرایاہ خاندانکے کا مرایاہ،
یرمیاہ کے خاندان کا حننیاہ،
13 عزرا خاندانکے کا مسُلّام،
امریاہ خاندانکے کا یوحنان،
ملّوک14 خاندانکے کا یونتن،
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۔
اِلیاسب،جب22 یویدع، یوحنان اور یّدوع اماِم اعظم

تھے لاویتو سرپرستوںکے فہرستکی تیار کی گئی اور
اِسی فارسطرح 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 کی کتاب میں
درج کئے گئے۔

لاوی24-25 کے سرپرستخاندانی حسبیاہ، سربیاہ،
یشوع، ِنّوئی ب اور قدمی ایل خدمت کے اُن گروہوں کی
راہنمائی کرتے تھے جو رب کے گھر میں حمد و ثنا

کے گیت گاتے تھے۔ اُن کے مقابل متنیاہ، بقبوقیاہ
اور عبدیاہ اپنے گروہوں کے کھڑےساتھ ہوتے تھے۔
گیت گاتے وقت کبھی یہ گروہ اور کبھی اُس کے
مقابل کا گروہ گاتا ترتیباُسکچھسبتھا۔ سے ہوا جو
مردِ خدا داؤد نے مقرر کی تھی۔
مسُلّام، طلمون اور عّقوب دربان تھے جو رب کے

گھر کے دروازوں کے ساتھ واقع گوداموں کی پہرا
داری کرتے تھے۔

26 یہ آدمی اماِم اعظم یقیم یو بن یشوع بن یوصدق،
نحمیاہ گورنر اور شریعت کے عالِم عزرا امام کے زمانے
میں خدمتاپنی سرانجام دیتے تھے۔

فصیل مخصوصیتکی
فصیل27 کی مخصوصیت کے لئے ملـکپورے 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
نطوفاتیوںسے، کے دیہات، بیت29 ِجلجال اور ِجبع اور
عزماوت کے علاقے سے آئے۔ کیونکہ گلوکاروں نے
اپنی اپنی آبادیاں یروشلم کے ارد گرد بنائی تھیں۔ پہلے30
اماموں اور یوں لاو نے آپاپنے کےجشنکو لئے پاک
صاف کیا، پھر اُنہوں نے عام لوگوں، دروازوں اور فصیل
کو صافپاکبھی کر دیا۔

اِس31 کے بعد مَیں نے یہوداہ کے قبیلے کے بزرگوں
کو فصیل پر ھنے چڑ دیا اور گلوکاروں شکرگزاریکو کے
دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا۔ پہلا گروہ فصیل پر
چلتے چلتے جنوب میں واقع کچرے کے دروازے کی
32گیا۔بڑھطرف پیچھےکےگلوکاروںاِن یہوداہہوسعیاہ
کے آدھے بزرگوں کے ساتھ چلا 33 جبکہ اِن کے پیچھے
یاہ، عزر عزرا، مسُلّام، 34 یہوداہ، بن یمین، سمعیاہ اور
یرمیاہ چلے۔ 35 آخری گروہ امام تھے جو تُرم بجاتے
رہے۔ اِن کے پیچھے ذیل کے موسیقار :آئے یاہ زکر بن
یونتن بن سمعیاہ بن متنیاہ بن میکایاہ بن زکور بن آسف
اُساور36 بھائیکے سمعیاہ، مِللی،عزرایل، ِجللی، ماعی،
نتنی ایل، یہوداہ اور حنانی۔ یہ آدمی مردِ خدا داؤد کے
ساز بجاتے شریعترہے۔ کے عالِم عزرا جلوسنے کی
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راہنمائی کی۔ چشمے37 دروازےکے پاسکے آ کر وہ
سیڑھیاُسسیدھے یروشلمجوگئےچڑھپر حصےاُسکے
پہنچاتیتک جوہے داؤد’ کا ‘شہر پھرہے۔کہلاتا داؤد
کے محل کے پیچھے سے گزر کر وہ شہر کے مغرب میں
واقع پانی پہنچتکدروازےکے گئے۔

شکرگزاری38 کا دوسرا فصیلگروہ پر چلتے چلتے شمال
میں واقع تنوروں بُرجکے اور موٹی’ ‘دیوار بڑھطرفکی
گیا، اور مَیں باقی لوگوں کے ساتھ اُس کے پیچھے ہو لیا۔
ہم39 افرائیم کے دروازے، یسانہ کے دروازے، مچھلی
کے دروازے، حنن ایل کے بُرج، میا بُرج اور بھیڑ کے
دروازے سے ہو کر محافظوں دروازےکے تک پہنچ
گئے جہاں ہم رُک گئے۔

40 پھر شکرگزاری کے دونوں ربگروہ کے گھر کے
کھڑےپاس ہو مَیںگئے۔ 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
تھے۔ساتھہمارےبھی گلوکار اِزرخیاہ میںراہنمائیکی
حمد و ثنا گیتکے گاتے رہے۔

اُس43 دن ذبح بڑیکی بڑی پیشقربانیاں کی گئیں،
کیونکہ الله نے سبہم کو بال سمیتبچوں بڑی خوشی
دلائی تھی۔ خوشیوں کا اِتنا شور مچ گیا کہ اُس کی آواز
دُوردراز تکعلاقوں پہنچ گئی۔

رب کے گھر گوداموںکے کی داریذمہ
اُس44 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 اور یوں لاو کے لئے مقرر کیا تھا۔ کیونکہ یہوداہ
باشندےکے خدمت کرنے والے اماموں اور یوں لاو
تھےخوشسے 45 جو اپنے خدا طہارتخدمتکی کے
رسم انجامطرحاچھیسمیترواجو دیتے ربتھے۔ کے
گھر کے گلوکار اور دربان بھی داؤد اور اُس کے بیٹے
سلیمان ہدایاتکی کے مطابق خدمتہی کرتے تھے۔

46 کیونکہ داؤد آسفاور کے زمانے گلوکاروںہیسے
لیڈرکے الله کی حمد و ثنا میںگیتوںکے راہنمائی تھے۔کرتے

ُبابلچنانچہ47 زر اور نحمیاہ میںدنوںکے اسرائیلتمام
رب کے گھر کے گلوکاروں اور دربانوں کی روزانہ
یات ضرور پوری 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 مخصوصلئے تھا۔

13
موآبیوں اور عمونیوں سے علیٰحدگی

1 اُس 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
اجازتکی نہیں۔ 2 وجہ یہ ہے کہ اِن قوموں نے مصر
سے نکلتے وقت اسرائیلیوں کو کھانا کھلانے اور پانی
پلانے سے انکار کیا تھا۔ نہ صرف یہ بلـکہ اُنہوں نے
بلعام کو پیسے دیئے تھے تاکہ وہ اسرائیلی قوم پر لعنت
بھیجے، اگرچہ ہمارے خدا نے لعنت کو برکت میں
تبدیل کیا۔ حاضرینجب3 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 تھا جس میں پہلے غلہ
کی نذریں، بخور اور کچھ آلات رکھے جاتے تھے۔ نیز،
غلہ، نئی َمے اور زیتون کے تیل کا جو دسواں 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۔ 6 اُس وقت مَیں یروشلم میں نہیں
تھا، کیونکہ بابل کے بادشاہ ارتخشستا کی حکومت کے
ویں32 سال میں مَیں اُس کے دربار میں واپس آ گیا
تھا۔ کچھ دیر بعد مَیں شہنشاہ اجازتسے لے کر دوبارہ
یروشلم کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں7 پہنچ کر مجھے پتا چلا
اِلیاسبکہ نے بُریکتنی حرکت کی ہے، کہ اُس نے
اپنے رشتے دار طوبیاہ لئےکے میںصحنکےگھرکےرب
خالیکمرا کر بُریہینہایتمجھےباتیہ8ہے۔دیا لـگی،
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اور مَیں نے طوبیاہ کا سارا کمرےسامان سے نکال کر
پھینک دیا۔ پھر9 مَیں نے حکم دیا کمرےکہ سرےنئے
کرصافپاکسے ایساجبجائیں۔دیئے 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 اُنہیں وہ حصہ
نہیں مل رہا تھا جو اُن کا حق تھا۔ تب11 مَیں نے ذمہ
دار افسروں جھڑککو کر کہا، آپ” الله کے گھر کا
انتظام اِتنی بےپروائی سے کیوں چلا رہے “ہیں؟ مَیں
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،
منشیصدوق اور فِدایاہ لاوی کے سپرد کر بنحنانکے
بنزکور متنیاہ کو اُن کا مقررمددگار کیا، چاروںکیونکہ
کو قابِل اعتماد سمجھا جاتا تھا۔ اُن ہی کو اماموں اور
یوں لاو میں اُن کے مقررہ حصے تقسیم کرنے کی ذمہ
دیداری گئی۔

میرےاے14 اِسخدا، کام باعثکے مجھے یاد !کر
کچھسبوہ نہ بھول جو مَیں وفادارینے سے اپنے خدا
کے گھر اور اُس کے انتظام کے لئے کیا ہے۔

سبت کی بحالی
مَیںوقتاُس15 لوگوںکچھمیںیہوداہنے کو دیکھا

جو سبت کے دن انگور کا رس نچوڑ کر َمے بنا رہے
تھے۔ دوسرے غلہ لا کر َمے، انگور، انجـیر اور دیگر
مختلف قسم کی پیداوار کے ساتھ گدھوں پر لاد رہے اور
یروشلم پہنچا تھے۔رہے سبتکچھسبیہ دنکے ہو رہا
تھا۔ مَیں نے اُنہیں تنبیہ کی کہ سبت کے خوراکدن
فروخت نہ کرنا۔ 16 صور کے کچھ آدمی بھی جو یروشلم
میں ہتے ر تھے سبت کے دن مچھلی اور دیگر کئی چیزیں
یروشلم میں لا کر یہوداہ کے لوگوں کو بیچتے تھے۔ 17 یہ
دیکھ مَیںکر نے یہوداہ کے شرفا ڈانٹکو کر یہ”کہا،
بُریکتنی بات آپ!ہے تو سبت کے دن کی بےحرمتی

کر رہے ہیں۔ جب18 آپ کے باپ دادا نے ایسا کیا
تو الله یہ ساری آفت ہم پر اور اِس شہر پر لایا۔ اب آپ
سبت دنکے کی بےحرمتی کرنے سے الله اسرائیلکا پر
غضب مزید بڑھا رہے “ہیں۔

مَیں19 نے حکم دیا کہ جمعہ کو یروشلم دروازےکے
شام کے اُس وقت بند کئے جائیں دروازےجب سایوں
میں ڈوب جائیں، اور کہ وہ سبت پورےکے دن بند
رہیں۔ سبت کے تکاختتام اُنہیں لنے کھو اجازتکی
نہیں تھی۔ مَیں نے اپنے لوگوںکچھ دروازوںکو پر کھڑا
بھی کیا تاکہ کوئی بھی اپنا سبتسامان کے دن شہر میں
نہ لائے۔ یہ20 دیکھ کر تاجروں اور بیچنے والوں نے کئی
مرتبہ سبت راتکی شہر سے باہر گزاری اور وہاں اپنا
مال بیچنے کی کوشش کی۔ تب21 مَیں نے اُنہیں تنبیہ
فصیلکیوںراتکیسبتآپ”کی، پاسکے گزارتے
ہیں؟ اگر آپ دوبارہ ایسا یں کر تو آپ کو پولیسحوالہ
کیا جائے “گا۔ اُس وقت سے وہ سبت کے دن آنے
سے باز آئے۔ 22 یوں لاو کو مَیں نے حکم دیا کہ اپنے
آپ پاککو صاف کر کے شہر کے دروازوں کی پہرا
سبتسےابتاکہکریںداری رہے۔مُقّدسومخصوصدنکا
میرےاے نیکیاِسمجھےخدا، باعثکے یاد کر کے

اپنی شفقتعظیم مطابقکے مجھ پر مہربانی کر۔
غیریہودیوں سے رشتہ باندھنا منع ہے

23 اُس وقت مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے
یہودی مردوں کی شادی 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 تھے۔
ہماری زبان سے وہ ناواقف ہی تھے۔ تب25 مَیں نے
اُنہیں جھڑکا اور اُن پر لعنت ایکبعضبھیجی۔ کے بال
نوچ نوچ کر مَیں نے اُن کی پٹائی کی۔ مَیں نے اُنہیں
الله کی قَسم کھلانے پر مجبور کیا کہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں
کی شادی غیرملـکیوں سے نہیں کرائیں گے۔ مَیں26 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۔
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بھیمیںبارےکےآپاب27 کچھیہی سننا پڑتا آپ!ہے
بھیسے یہی بڑا گناہ سرزد ہو رہا غیرملـکیہے۔ عورتوں
سے شادی کرنے سے ہمارےآپ خدا سے بےوفا ہو
گئے “!ہیں

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

میرےاے29 خدا، اُنہیں یاد کر، کیونکہ اُنہوں نے
امام عُہدےکے اور اماموں اور یوں لاو کے عہد کی
بےحرمتی کی ہے۔

مَیںچنانچہ30 اماموںنے یوںاور لاو کو غیرملـکیہر
چیز سے پاک صاف کر کے اُنہیں اُن کی خدمت اور
مختلف ذمہ یوں دار کے لئے ہدایات دیں۔

31 نیز، مَیں نے دھیان دیا کہ فصل کی پہلی پیداوار
اور قربانیوں کو جلانے وقتلـکڑیکی ربپر کے گھر
میں پہنچائی جائے۔
میرےاے خدا، مجھے یاد کر کے مجھ پر مہربانی !کر
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آستر
اخسویرس جشن مناتا ہے

اخسویرس1 بادشاہ کی سلطنت بھارت سے لے کر
صوبوں127تکایتھوپیا پر مشتمل تھی۔ واقعاتجن2
کا ذکر ہے وہ اُس وقت جبہوئے وہ سوسن شہر کے
قلعے حکومتسے تھا۔کرتا تیسرےکےحکومتاپنی3
سال میں اُس نے اپنے تمام بزرگوں اور افسروں کی
فارسکی۔ضیافت مادیاور افسرفوجیکے صوبوںاور
کے شرفا رئیساور شریکسب ہوئے۔ 4 شہنشاہ نے
پورے 180 تکدن اپنی سلطنت کی زبردست دولت
اور قوتاپنی کی شان شوکتو کا مظاہرہ کیا۔

5 اِس کے بعد اُس نے سوسن کے قلعے میں ہنے ر
والے تمام لوگوں کی چھوٹے سے لے کر بڑے تک
ضیافت کی۔ یہ تکدنساتجشن شاہی باغ صحنکے
میں منایا گیا۔ 6 *مرمر کے ستونوں کے درمیان کتان
کے سفید اور قرمزی رنگ کے قیمتی پردے لٹکائے
گئے تھے، اور وہ سفید اور ارغوانی رنگ کی یوں ڈور
کے یعے ذر ستونوں میں لـگے چاندی کے چھلوں کے
ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے لئے سونے اور
چاندی کے صوفے پچی کاری کے ایسے فرش پر رکھے
مرمرمیںجستھےہوئے تینمزیدعلاوہکے قیمتی پتھر
استعمال ہوئے تھے۔ 7 َمے سونے کے پیالوں میں پلائی
گئی۔ ہر پیالہ فرق اور لاثانی تھا، اور بادشاہ کی فیاضی
کے مطابق شاہی َمے کثرتکی تھی۔ 8 ہر کوئی جتنی
جی پیچاہے سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ
ساقی مہمانوں کی پوریخواہشہر کریں۔

وشتی ملـکہ کی برطرفی
اِس9 دوران وشتی ملـکہ محلنے اندرکے خواتین کی

ضیافت کی۔ 10 ساتویں دن جب بادشاہ کا دل َمے پی
پی کر بہل گیا تھا تو اُس نے ساتاُن خواجہ سراؤں کو
بُلایا خاصجو اُس خدمتکی کرتے تھے۔ اُن کے نام
مہومان، بِزّتا، بونا، خر بِگتا، ابگتا، زِتار اور کرکس تھے۔
اُس11 نے حکم دیا، وشتی” ملـکہ کو شاہی تاج پہنا کر
میرے حضور لے آؤ تاکہ شرفا اور باقی مہمانوں کو اُس

معلومصورتیخوبکی “جائے۔ہو نہایتوشتیکیونکہ
تھی۔صورتخوب خواجہجبلیکن12 سرا ملـکہ کے
پاس گئے تو اُس نے آنے سے انکار کر دیا۔
یہ سن کر آگبادشاہ بگولا ہو گیا 13 اور داناؤں سے

بات کی جو اوقات کے عالِم تھے، کیونکہ دستور یہ تھا
کہ بادشاہ قانونی معاملوں میں علما سے مشورہ کرے۔
14 ِموں عال کے نام کارشینا، ِستار، ادماتا، ترسیس،
مرس، مرِسنا اور مموکان تھے۔ فارس اور مادی کے یہ
سات آزادیشرفا سے بادشاہ کے حضور آ تھےسکتے اور
سلطنت سبمیں سے اعلٰی عُہدہ رکھتے تھے۔

اخسویرس15 قانون”پوچھا،نے لحاظکے وشتیسے
ملـکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کیونکہ اُس نے
خواجہ سراؤں کے ہا تھ بھیجے ہوئے شاہی حکم کو
نہیں “مانا۔

مموکان16 نے بادشاہ اور دیگر شرفا کی موجودگی میں
وشتی”دیا،جواب ملـکہ بادشاہصرفنہسےاِسنے کا
بلـکہ اُس کے تمام شرفا اور سلطنت کے تمام صوبوں میں
ہنے ر والی قوموں بھیکا گناہ کیا ہے۔ 17 کیونکہ کچھجو
اُس نے کیا ہے وہ تمام خواتین کو معلوم ہو جائے گا۔
پھر وہ اپنے شوہروں کو حقیر جان کر کہیں گی، گو’
بادشاہ نے وشتی ملـکہ کو اپنے حضور آنے کا حکم دیا
توبھی اُس اُسنے انکارسےآنےحضورکے آج18‘کیا۔
فارسہی مادیاور کے شرفا یاںکی بیو ملـکہ کی باتیہ
سن کر اپنے شوہروں سے ایسا کریںسلوکہی تبگی۔
ذلتہم اور غصے میںجالکے اُلجھ جائیں گے۔ 19 اگر
بادشاہ کو منظور ہو تو اعلانوہ کریں وشتیکہ ملـکہ کو
پھر اخسویرسکبھی بادشاہ آنےحضورکے اجازتکی
نہیں۔ اور لازم ہے کہ یہ اعلان فارس اور مادی کے
قوانین میں درج کیا جائے تاکہ اُسے منسوخ نہ کیا جا
سکے۔ پھر بادشاہ کسی اَور کو ملـکہ کا عُہدہ دیں،
عورتایسی کو یادہجو لائقز ہو۔ پوریاعلانجب20
میںسلطنت کیا جائے گا تو تمام عورتیں کیشوہروںاپنے
عزت کریں گی، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا “بڑے۔

21 یہ بات بادشاہ اور اُس کے شرفا کو پسند آئی۔
مموکان کے مشورے کے مطابق 22 اخسویرس نے
سلطنت تمامکے بھیجے۔خطمیںصوبوں ہر صوبے کو

* 1:6 :مرمر لفظی :ترجمہ سنِگ ۔alabasterجراحت،
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اُس کے اپنے طرزِ تحریر میں اور ہر قوم کو اُس کی اپنی
زبان میں ملخط گیا کہ ہر مرد اپنے گھر سرپرستکا
ہے اور کہ ہر خاندان میں شوہر کی زبان بولی جائے۔

2
نئی ملـکہ تلاشکی

1 بعد میں جب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ملـکہ
اُسے دوبارہ یاد آنے لـگی۔ جو کچھ وشتی نے کیا تھا
اور جو فیصلہ اُس کے بارے میں ہوا تھا وہ بھی اُس
کے ذہن میں گھومتا رہا۔ 2 پھر اُس کے ملازموں نے
پیشخیال میںسلطنتپورینہکیوں”کیا، شہنشاہ کے
لئے صورتخوب یاں تلاشکنوار کی جائیں؟ 3 بادشاہ
اپنی سلطنت کے ہر صوبے میں افسر مقرر کریں جو یہ
خوب صورت یاں کنوار چن کر سوسن کے قلعے کے
زنان خانے میں لائیں۔ اُنہیں زنان خانے کے انچارج
ہیجا خواجہ سرا کی نگرانی میں دے دیا جائے اور اُن
کی خوب صورتی بڑھانے کے لئے رنگ نکھارنے کا
ہر ضروری یقہ طر استعمال کیا جائے۔ 4 پھر جو لڑکی
بادشاہ کو سب سے یادہ ز پسند آئے وہ وشتی کی جگہ
ملـکہ بن “جائے۔
یہ منصوبہ بادشاہ کو اچھا لگا، اور اُس نے ایسا کیا۔ہی
وقتاُس5 سوسن قلعےکے میں بن یمین کے قبیلے کا

ایک یہودی رہتا جستھا کا نام مردکی بن یائیر بن ِسمعی
مردکی6تھا۔قیسبن خاندانکا شاملمیںاسرائیلیوںاُن
تھا جن کو بابل کا بادشاہ نبوکدنضر یہوداہ کے بادشاہ
یاکین *یہو کے ساتھ جلاوطن کر کے اپنے ساتھ لے
گیا تھا۔ 7 مردکی کے چچا ایککی نہایت صورتخوب
بیٹی بنام ہدّساہ تھی جو آستر بھی کہلاتی تھی۔ اُس کے
والدین کے مرنے پر مردکی نے اُسے لے کر اپنی بیٹی کی
حیثیت پالسے لیا تھا۔

جب8 بادشاہ کا حکم صادر ہوا تو بہت سی لڑکیوں
کو سوسن کے قلعے میں لا کر زنان خانے کے انچارج
ہیجا سپردکے کر دیا گیا۔ آستر بھی اُن لڑکیوں میں شامل
تھی۔ 9 وہ ہیجا کو پسند آئی بلـکہ اُسے اُس خاصکی
مہربانی حاصل ہوئی۔ خواجہ سرا جلدیجلدینے بناؤ
سنگار کا شروعسلسلہ کیا، کھانے پینے مناسبکا انتظام
کروایا اور شاہی محل ساتکی چنیدہ نوکرانیاں آستر کے

رہائشدیں۔کرحوالے لئےکے آستر لڑکیوںکیاُساور
کو زنان خانے سبکے کمرےاچھےسے دیئے گئے۔

10 آستر نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ مَیں یہودی
عورت ہوں، کیونکہ مردکی نے اُسے حکم دیا تھا کہ
اِس کے بارے میں خاموش رہے۔ 11 ہر دن مردکی
زنان خانے کے صحن سے گزرتا تاکہ آستر کے حال کا
کرےپتا اور یہ کہ اُس کے ساتھ کیاکیا ہو رہا ہے۔

اخسویرس12-13 بادشاہ ملنےسے پہلےسے کنواریہر
کو بارہ مہینوں کا مقررہ بناؤ سنگار کروانا تھا، چھ ماہ
مُر کے تیل سے اور چھ ماہ بلسان کے تیل اور رنگ
نکھارنے کے دیگر یقوں طر جبسے۔ اُسے بادشاہ کے
محل میں جانا تھا تو زنان خانے کی جو بھی چیز وہ اپنے
ساتھ لینا چاہتی اُسے دی جاتی۔

شام14 وقتکے وہ محل میں جاتی اور اگلے دن اُسے
صبح زناندوسرےوقتکے میںخانے لایا جاتا جہاں
بادشاہ کی داشتائیں شعشجز خواجہ سرا کی نگرانی میں
رہتی تھیں۔ اِس کے بعد وہ پھر کبھی بادشاہ پاسکے نہ
آتی۔ صورتاِسیصرفاُسے واپسمیں لایا جاتا کہ وہ
بادشاہ پسندخاصکو آتی اور وہ اُس کا نام لے کر اُسے
بُلاتا۔

آستر ملـکہ بن جاتی ہے
15 ہوتے ہوتے آستر بنت ابی خیل کی باری آئی

ابی) خیل مردکی کاچچا تھا، اور مردکی نے اُس کی
بیٹی پالـکلےکو بنا لیا آسترجب۔(تھا سے پوچھا گیا کہ
آپ زنان خانے کی کیا چیزیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی
ہیں تو اُس لیالےکچھوہصرفنے جو ہیجا خواجہ سرا
اُسنے کے لئے چنا۔ بھینےجساور اُسے دیکھا اُس
اُسےنے سراہا۔ اُسےچنانچہ16 بادشاہ کےحکومتکی
ساتویں سال کے دسویں مہینے بنام طیبت میں اخسویرس
پاسکے محل میں لایا گیا۔

17 بادشاہ کو آستر دوسری لڑکیوں کی نسبت کہیں
یادہ ز پیاری لـگی۔ دیگر تمام یوں کنوار کی نسبت اُسے
اُس قبولیتخاصکی اور مہربانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ
بادشاہ اُسنے سرکے تاجپر رکھ اُسےکر کیوشتی جگہ
ملـکہ بنا دیا۔ 18 اِس موقع کی خوشی میں اُس نے آستر
تمامکی۔ضیافتبڑیمیںاعزازکے شرفا افسروںاور کو

* 2:6 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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دعوت دی گئی۔ ساتھ ساتھ صوبوں میں کچھ ٹیکسوں
کی معافی کا اعلان کیا گیا اور فیاضی تحفےسے تقسیم کئے
گئے۔

مردکی بادشاہ کو بچاتا ہے
جب19 یوں کنوار کو ایک بار پھر جمع کیا گیا تو

مردکی شاہی صحن دروازےکے میں بیٹھا †تھا۔ 20 آستر
کسیتکابنے نہیںکو بتایا تھا کہ یہودیمَیں ہوں،
یہنےمردکیکیونکہ بتانے منعسے طرحکیپہلےتھا۔کیا
اُسوہجب میںگھرکے بھیابتھیرہتی آستر اُس کی
باتہر مانتی تھی۔

ایک21 دن جب مردکی شاہی صحن دروازےکے
میں بیٹھا تھا تو دو خواجہ سرا بنام بِگتان اور ترش غصے
میں آ کر اخسویرس کو قتل کرنے کی سازشیں کر
نے لـگے۔ دونوں شاہی کمروں کے پہرے دار تھے۔
22 مردکی کو پتا چلا تو اُس نے آستر کو خبر پہنچائی
جس نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو اطلاع دی۔
معاملے23 تفتیشکی کی گئی تو درست ثابت ہوا، اور
دونوں ملازموں کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ واقعہ
بادشاہ درجمیںکتاباُسمیںموجودگیکی کیا جسگیا
میں روزانہ اُس کی حکومت کے اہم واقعات لـکھے
جاتے تھے۔

3
یہودیہامان قوم ہلاککو کرنا چاہتا ہے

کچھ1 دیر کے بعد بادشاہ نے ہامان بن ہمّداتا اجاجی
کو سرفراز کر کے دربار میں سب سے اعلٰی عُہدہ دیا۔
جب2 کبھی ہامان آ موجود ہوتا تو شاہی صحن کے
دروازے تمامکے افسرشاہی منہ جاتے،جھکبلکے
کیونکہ بادشاہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن
مردکی ایسا نہیں کرتا تھا۔

دیکھیہ3 کر ملازموںشاہیدیگر آپ”پوچھا،سےاُسنے بادشاہ کے حکم خلافکی ورزی کیوں کر رہے
“ہیں؟

4 اُس نے جواب دیا، مَیں” تو یہودی “ہوں۔ روز
بہ دوسرےروز اُسے سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہ مانا۔
آخرکار اُنہوں نے ہامان کو اطلاع دی، کیونکہ وہ

دیکھنا ہتے چا تھے کہ کیا وہ مردکی کا جواب قبول
کرے گا یا نہیں۔

5 جب ہامان نے خود دیکھا کہ مردکی میرے
منے سا منہ کے بل نہیں جھکتا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔
ًوہ6 فورا مردکی قتلکو کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔
لیکن یہ اُس کے لئے کافی نہیں تھا۔ چونکہ اُسے بتایا گیا
تھا کہ یہودیمردکی اِسہے لئے میںسلطنتفارسیوہ
ہنے ر والے تمام یہودیوں کو ہلاک کر نے کا راستہ
ڈھونڈنے لگا۔

7 چنانچہ اخسویرس بادشاہ کی حکومت کے
ویں12 سال کے پہلے مہینے *نیسان میں ہامان کی
موجودگی میں قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ لنے ڈا سے ہامان
یہودیوں کو قتل کرنے سبکی مبارکسے تاریخ معلوم
کرنا چاہتا تھا۔ قرعہ) کے لئے ‘پور’ کہا جاتا (تھا۔
اِس یقے طر سے ویں12 مہینے ادار کا واں13 †دن
نکلا۔ تب8 ہامان نے بادشاہ سے بات کی، آپ” کی
سلطنت کے تمام صوبوں ایکمیں قوم بکھری ہوئی ہے
جو آپاپنے کو دیگر قوموں الـگسے رکھتی ہے۔ اُس
کے قوانین دوسری تمام قوموں مختلفسے ہیں، اور اُس
کے افراد بادشاہ قوانینکے کو نہیں مناسبمانتے۔ نہیں
کہ بادشاہ اُنہیں برداشت !کریں

9 اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اعلان کریں کہ اِس قوم
کو ہلاک کر دیا جائے۔ تب مَیں شاہی خزانوں میں
3,35,000 کلو چاندیگرام جمع کرا دوں “گا۔

10 بادشاہ نے اپنی اُنگلی سے وہ انگوٹھی اُتاری جو
شاہی مُہر لگانے کے لئے استعمال ہوتی تھی اور اُسے
یہودیوں کے دشمن ہامان بن ہمّداتا اجاجی دےکو کر
اورچاندی”کہا،11 اُسہیں،کیہیآپقوم ساتھکے
وہ کچھ کریں آپجو کو اچھا “لـگے۔

12 پہلے مہینے کے ویں13 ‡دن ہامان نے شاہی
محرّروں کو بُلایا تاکہ وہ اُس کی ہدایاتتمام مطابقکے
خط لـکھ کر بادشاہ کے گورنروں، صوبوں کے دیگر
حاکموں اور تمام قوموں کے بزرگوں کو بھیجیں۔ یہ خط
ہر قوم کے اپنے طرزِ تحریر اور اپنی زبان میں قلم بند
ہوئے۔ اُنہیں بادشاہ کا نام لے کر لـکھا گیا، پھر شاہی

† 2:19 صحنشاہی دروازےکے میں بیٹھا :تھا صحنشاہی دروازےکے میں شاہی انتظامیہ تھی، اِس لئے عین ممکن ہے مردکیکہ شاہی ملازم ہو۔
* 3:7 پہلے مہینے :نیسان یل اپر تا مئی۔ † 3:7 ویں12 مہینے ادار :دنواں13کا 7 م۔ق473مارچ، ‡ 3:12 پہلے مہینے ویں13کے
:دن 17 یل۔ اپر
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انگوٹھی کی مُہر اُن پر لگائی گئی۔ اُن میں ذیل کا اعلان
کیا گیا۔

13 ایک” ہی دن میں تمام یہودیوں کو ہلاک اور
پورے طور پر تباہ کرنا ہے، خواہ ہوںچھوٹے یا بڑے،
بچے ہوں یا عورتیں۔ ساتھ ساتھ اُن ملـکیتکی ضبطبھی
کر لی “جائے۔ اِس کے لئے ویں12 مہینے ادار کا
§دنواں13 مقرر کیا گیا۔
یہ اعلان تیز رَو قاصدوں کے یعے سلطنتذر کے تمام

میںصوبوں پہنچایا گیا 14 تاکہ اُس تصدیقکی قانونی طور
پر کی جائے اور تمام قومیں مقررہ دن کے لئے تیار ہوں۔

15 بادشاہ کے حکم پر قاصد چل نکلے۔ یہ اعلان
سوسن کے قلعے میں بھی کیا گیا۔ پھر بادشاہ اور ہامان
کھانے پینے کے لئے بیٹھ پورےلیکنگئے۔ شہر ہلمیں
چل مچ گئی۔

4
مردکی آستر سے مدد مانگتا ہے

مردکیجب1 معلومکو ہوا کہ کیا ہوا توہے اُس نے
رنجش سے اپنے کپڑوں کو پھاڑ ٹاٹکر لباسکا پہن لیا
اور سر پر ڈالراکھ لی۔ پھر نکلوہ بلندکر آواز یہسے گر
زاریو صحنشاہیوہ2گزرا۔سےمیںشہرکرتےکرتے
تکدروازےکے پہنچ گیا لیکن داخل نہ ہوا، کیونکہ
پہنکپڑےماتمی داخلکر نہیںاجازتکیہونے تھی۔
سلطنت3 کے تمام صوبوں میں جہاں جہاں بادشاہ کا
اعلان ماتمخوبیہودیوہاںپہنچا اورکرنے رکھروزہ
کر رونے اور یہ گر زاریو کرنے بہتلـگے۔ لوگسے
ٹاٹ لباسکا پہن کر راکھ لیٹمیں گئے۔

جب4 آستر کی نوکرانیوں اور خواجہ سراؤں نے آ
کر اُسے اطلاع دی تو وہ سخت گھبرا گئی۔ اُس نے
مردکی کپڑےکو بھیج دیئے جو وہ اپنے ماتمی کپڑوں
کے بدلے پہن لے، لیکن اُس نے اُنہیں قبول نہ کیا۔
تب5 آستر ہتاکنے خواجہ سرا کو مردکی پاسکے
بھیجا تاکہ وہ کرےمعلوم کہ کیا ہوا ہے، مردکی ایسی
حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ بادشاہ) ہتاکنے کو
آستر خدمتکی کرنے کی دیداریذمہ (تھی۔

6 ہتاک شاہی صحن کے دروازے سے نکل کر
مردکی پاسکے آیا جو تکاب ساتھ چوکوالے میں

تھا۔ 7 مردکی نے اُسے ہامان کا پورا منصوبہ سنا کر یہ
بھی بتایا کہ ہامان نے یہودیوں ہلاککو کرنے کے
لئے شاہی خزانے کو پیسےکتنے دینے کا وعدہ کیا ہے۔
8 اِس کے علاوہ مردکی نے خواجہ سرا کو اُس شاہی
فرمان کی کاپی دی جو سوسن میں صادر ہوا تھا اور
میںجس یہودیوں نیستکو و نابود کر نے کا اعلان کیا
گیا تھا۔ اُس گزارشنے اعلانیہ”کی، آستر کو دکھا کر
اُنہیں باخبرسےحالاتتمام دیںہدایتاُنہیںدیں۔کر کہ
بادشاہ کے حضور جائیں اور اُس سے التجا کر کے اپنی
قوم سفارشکی “کریں۔

واپسہتاک9 آیا اور مردکی کی باتوں کی خبر دی۔
یہ10 سن کر آستر نے اُسے دوبارہ مردکی پاسکے بھیجا
تاکہ اُسے بتائے، بادشاہ”11 تمامکے ملازم بلـکہ صوبوں
باشندےتمامکے ہیںجانتے کہ بھیجو بُلائے بغیر محل
کے اندرونی صحن میں بادشاہ پاسکے آئے اُسے سزائے
موت دی جائے گی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ وہ
صرف اِس صورت میں بچ جائے گا کہ بادشاہ سونے
کا اپنا عصا اُس طرفکی بڑھائے۔ بات یہ بھی ہے کہ
بادشاہ کو مجھے بُلائے دن30 ہو گئے “ہیں۔

12 آستر کا پیغام سن کر 13 مردکی واپسجوابنے
بھیجا، یہ” نہ سوچنا کہ مَیں شاہی محل میں رہتی ہوں،
اِس لئے گو دیگر تمام یہودی ہلاک ہو جائیں مَیں بچ
جاؤں گی۔ 14 اگر آپ اِس وقت خاموش رہیں گی تو
یہودی کہیں اَور سے رِہائی اور چھٹکارا پا لیں گے جبکہ
آپ اور آپ باپکے کا ہلاکگھرانا ہو جائیں گے۔
کیا پتا اِسیآپشایدہے، لئے ملـکہ بن ہیںگئی ایسےکہ
موقع پر یہودیوں کی مدد “کریں۔

15 آستر مردکینے ٹھیک”16بھیجا،جوابکو ہے،
جائیںپھر میںسوسناور ہنے ر یہودیوںتماموالے جمعکو
میرےکریں۔ لئے روزہ رکھ کر تین دن اور تین رات نہ
کچھ نہکھائیں، پئیں۔ بھیمَیں اپنی نوکرانیوں ملساتھکے
کر اِسگی۔رکھوںروزہ بعدکے بادشاہ پاسکے جاؤں
گی، گو یہ قانون خلافکے ہے۔ اگر مرنا ہے تو مر ہی
جاؤں “گی۔

تب17 مردکی چلا گیا اور ویسا ہی کیا جیسا آستر نے
اُسے ہدایت کی تھی۔

§ 3:13 ویں12 مہینے ادار کا :دنواں13 7 مارچ۔
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5
آستر بادشاہ اور ہامان دعوتکو دیتی ہے

تیسرے1 دن آستر ملـکہ اپنا شاہی لباس پہنے ہوئے
محل اندرونیکے داخلمیںصحن ہوئی۔ یہ ہالاُسصحن
کے منے سا جستھا میں تخت لگا تھا۔ اُس وقت بادشاہ
دروازے کے مقابل اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ 2 آستر کو
صحن میں کھڑی دیکھ کر خوشوہ ہوا اور سونے کے
شاہی طرفکیاُسکوعصا بڑھا تبدیا۔ آئیقریبآستر
اور عصا سرےکے کو چھو دیا۔ 3 بادشاہ نے اُس سے
پوچھا، آستر” ملـکہ، کیا بات آپہے؟ کیا چاہتی ہیں؟
مَیں اُسے دینے کے لئے تیار ہوں، سلطنتخواہ کا آدھا
کیوںحصہ نہ “!ہو

4 آستر جوابنے دیا، مَیں” آجنے کے لئے ضیافت
یاںکی تیار ہیں۔کی اگر بادشاہ منظورکو ہو تو ہامانوہ
کو اپنے ساتھ لے کر اُس شرکتمیں “کریں۔

5 بادشاہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، جلدی”
!کرو ہامان کو بُلاؤ تاکہ ہم آستر کی خواہش پوری
کر “سکیں۔ چنانچہ بادشاہ اور ہامان آستر کی تیار شدہ
ضیافت شریکمیں ہوئے۔ 6 َمے پی پی کر بادشاہ نے
آستر سے پوچھا، اب” مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟
وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اپنی پیشدرخواست کریں،
کیونکہ سلطنتمَیں کے آدھے آپتکحصے کو دینے
کے لئے تیار “ہوں۔

7 آستر نے جواب دیا، میری” درخواست اور آرزو
یہ ہے، 8 اگر بادشاہ مجھ ہوںخوشسے اور اُنہیں میری
گزارش اور درخواست پوری کرنا منظور ہو تو وہ کل
ایک بار پھر ہامان کے ساتھ ایک ضیافت میں شرکت
کریں آپمَیںجو کے لئے تیار کروں۔ پھر مَیں بادشاہ کو
جواب دوں “گی۔

مردکی قتلکو کرنے کے لئے ہامان کی یاں تیار
نکلاسےمحلہامانجبدناُس9 تو وہ اورخوشبڑا

زندہ دل تھا۔ لیکن پھر اُس کی نظر مردکی پر پڑ گئی جو
شاہی صحن دروازےکے پاسکے بیٹھا تھا۔ نہ وہ کھڑا
ہوا، نہ ہامان کو دیکھ کانپکر گیا۔ ہامان لال پیلا ہو
گیا، لیکن10 آپاپنے پر قابو رکھ کر وہ چلا گیا۔
پہنچگھر کر وہ اپنے دوستوں اور بیویاپنی زرِش کو

اپنے پاس بُلا کر 11 اُن کے منے سا اپنی زبردست دولت

اور متعدد بیٹوں پر شیخی مارنے لگا۔ اُس نے اُنہیں اُن
موقعوںسارے فہرستکی جنسنائی پر بادشاہ اُسنے
کی عزت کی تھی اور فخر کیا کہ بادشاہ نے مجھے تمام
باقی شرفا اور افسروں سے یادہ ز اونچا عُہدہ دیا ہے۔
12 ہامان نے کہا، نہ” صرف یہ، بلـکہ آج آستر ملـکہ
ضیافتایسینے میںجسکی بادشاہ کے صرفعلاوہ
مَیں شریکہی تھا۔ اور مجھے ملـکہ لئےکےکلسے بھی
دعوت ملی ہے کہ بادشاہ ضیافتساتھکے شرکتمیں
کروں۔ یہودیمردکیتکجبلیکن13 محلشاہی کے
صحن دروازےکے پر بیٹھا نظر آتا مَیںہے چین سانسکا
نہیں لوں “گا۔

14 اُس کی بیوی زرِش اور باقی عزیزوں نے مشورہ
ہو۔فٹ75اونچائیکیجسبنوائیںسولی”دیا، پھر کل
سویرےصبح بادشاہ پاسکے جا گزارشکر کریں کہ
مردکی کو اُس سے لٹکایا جائے۔ اِس کے بعد آپ تسلی
سے بادشاہ ساتھکے جا ضیافتکر مزےکے لے سکتے
“ہیں۔ یہ منصوبہ ہامان کو اچھا لگا، اور اُس سولینے
تیار کروائی۔

6
بادشاہ مردکی عزتکی کرتا ہے

1 اُس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، اِس لئے اُس
نے حکم دیا کہ وہ کتاب لائی جسجائے میں روزانہ
حکومت کے اہم واقعات لـکھے جاتے ہیں۔ اُس میں
سے پڑھا گیا 2 تو اِس کا بھی ذکر ہوا کہ مردکی کسنے
طرح بادشاہ دونوںکو سراؤںخواجہ بِگتانا ترشاور کے
ہاتھ سے بچایا تھا، جبکہ شاہی کمروں کے پہرےاِن
داروں اخسویرسنے کو قتل کرنے سازشکی کی تو
مردکی نے بادشاہ کو اطلاع دی تھی۔ جب3 یہ واقعہ
پڑھا گیا تو بادشاہ نے اِس”پوچھا، مردکیعوضکے کو
کیا اعزاز دیا “گیا؟ ملازموں جوابنے دیا، کچھ” بھی
نہیں دیا “گیا۔

4 اُسی لمحے ہامان محل کے بیرونی صحن میں آ پہنچا
تھا تاکہ بادشاہ سے مردکی کو اُس سولی سے لٹکانے
کی اجازت مانگے جو اُس نے اُس کے لئے بنوائی
تھی۔ بادشاہ نے سوال کیا، باہر” صحن میں کون “ہے؟
5 ملازموں نے جواب دیا، ہامان” “ہے۔ بادشاہ نے
حکم دیا، اُسے” اندر آنے “دو۔
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داخلہامان6 ہوا تو بادشاہ اُس”پوچھا،سےاُسنے

آدمی لئےکے کیا کِیا عزتخاصبادشاہکیجسجائے
کرنا “چاہے؟ ہامان نے سوچا، وہ” میری باتہی کر
رہا !ہے نسبتمیریکیونکہ کون کیجسہے بادشاہ
یادہ عزتز کرنا چاہتا “ہے؟ 7 چنانچہ اُس جوابنے
دیا، جس” آدمی کی بادشاہ خاص عزت کرنا چاہیں
8 اُس کے لئے شاہی لباس چنا جائے جو بادشاہ خود
پہن چکے ہوں۔ ایک گھوڑا بھی لایا جائے جس کا
سر سجاوٹشاہی سے سجا ہوا ہو جساور پر بادشاہ خود
لباسیہ9ہوں۔چکےہوسوار اور بادشاہگھوڑا اعلٰیکے
ترین افسروں میں ایکسے کے سپرد کیا جائے۔ وہی
شخصاُس کیجسکو عزتخاصبادشاہ کرنا ہتے چا
کپڑےہیں پہنائے اور گھوڑےاُسے پر بٹھا کر شہر کے
چوک میں سے گزارے۔ ساتھ ساتھ وہ اُس کے آگے
آگے چل کر اعلان کرے، یہی’ اُس کے ساتھ کیا جاتا
عزتکیجسہے بادشاہ کرنا ہتے چا “۔‘ہیں

10 اخسویرس نے ہامان سے کہا، پھر” جلدی
کریں، یہودیمردکی صحنشاہی دروازےکے پاسکے
بیٹھا لباسشاہیہے۔ اور گھوڑا منگوا اُسکر ساتھکے
ایسا سلوکہی کریں۔ بھیجو کرنے کا آپمشورہ نے
دیںدھیاناورکریں،کچھوہیدیا بھیکسیمیںاِسکہ
چیز کی کمی نہ “!ہو

ہامان11 کو ایسا ہی پڑا۔کرنا لباسشاہی کرچنکو
اُس مردکیاُسےنے کو دیا۔پہنا پھر اُسے بادشاہ اپنےکے
گھوڑے پر بٹھا کر اُس اُسےنے شہر میںچوککے سے
گزارا۔ ساتھ ساتھ وہ اُس کے آگے آگے چل کر اعلان
کرتا رہا، یہی” شخصاُس کے ساتھ کیا جاتا جسہے
عزتکی بادشاہ کرنا چاہتا “ہے۔ 12 پھر مردکی شاہی
صحن دروازےکے واپسپاسکے آیا۔
لیکن ہامان اُداس ہو کر جلدی سے اپنے گھر چلا

گیا۔ شرم مارےکے اُس نے منہ پر کپڑا ڈال لیا تھا۔
13 اُس نے اپنی بیوی زرِش اور اپنے دوستوں کو سب
کچھ سنایا اُسجو ساتھکے ہوا اُستبتھا۔ مشیروںکے
اور بیوی نے اُس سے کہا، آپ” کا بیڑا غرق ہو گیا
ہے، کیونکہ مردکی یہودی ہے اور آپ اُس کے منے سا
شکست کھانے لـگے ہیں۔ آپ اُس کا مقابلہ نہیں کر
سکیں “گے۔

14 وہ ابھی اُس باتسے کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ
کے خواجہ سرا پہنچ گئے اور اُسے لے جلدیجلدیکر
آستر پاسکے ضیافتپہنچایا۔ تیار تھی۔

7
ہامان ستیاناسکا

چنانچہ1 بادشاہ اور ہامان آستر ملـکہ ضیافتکی میں
شریک ہوئے۔ 2 َمے پیتے وقت بادشاہ نے پہلے دن کی
طرح اب بھی پوچھا، آستر” ملـکہ، اب بتائیں، آپ کیا
چاہتی ہیں؟ وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اپنی درخواست
پیش کریں، کیونکہ مَیں سلطنت کے آدھے تکحصے
آپ کو دینے کے لئے تیار “ہوں۔

3 ملـکہ جوابنے دیا، اگر” بادشاہ مجھ خوشسے
ہوں اور اُنہیں میری بات منظور ہو تو میری گزارش
پوری کریں میریکہ اور میری قوم کی جان بچی رہے۔
4 مجھےکیونکہ میریاور قوم کو اُن ہاتھکے بیچ ڈالا گیا
ہے جو ہمیں تباہ اور ہلاک کر کے نیست و نابود کرنا
ہتے ہیں۔چا اگر بِکہم غلامکر لونڈیاںاور بن جاتے تو
خاموشمَیں ایسیرہتی۔ مصیبتکوئی بادشاہ تنگکو
کرنے کے لئے کافی نہ “ہوتی۔

سنیہ5 اخسویرسکر نے آستر سوالسے کون”کیا،
جرأتکیکرنےحرکتایسی “ہے؟کہاںوہہے؟کرتا
6 آستر جوابنے دیا، ہمارا” دشمن اور مخالف یہ شریر
آدمی ہامان “!ہے
تب ہامان بادشاہ اور ملـکہ دہشتسے کھانے لگا۔

7 آگبادشاہ بگولا ہو کر کھڑا ہو گیا اور َمے کو چھوڑ
کر محل کے باغ میں ٹہلنے لگا۔ ہامان پیچھے رہ کر آستر
سے التجا کرنے لگا، میری” جان “بچائیں کیونکہ اُسے
اندازہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے مجھے موتسزائے دینے
کا فیصلہ کر لیا ہے۔

جب8 بادشاہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہامان
اُس صوفے پر گر گیا پرجسہے ٹیکآستر لگائے بیٹھی
ہے۔ بادشاہ گرجا، کیا” یہ آدمی یہیں محل میں میرے
حضور ملـکہ کی عصمت دری کرنا چاہتا “ہے؟ جوں
ہی بادشاہ نے یہ الفاظ کہے ملازموں نے ہامان کے
منہ پر کپڑا ڈال دیا۔ 9 بادشاہ کا خواجہ سرا بوناہ خر بول
اُٹھا، ہامان” نے اپنے گھر قریبکے سولی تیار کروائی
جسہے کی اونچائی فٹ75 ہے۔ وہ مردکی کے لئے
بنوائی گئی شخصاُسہے، لئےکے بادشاہنےجس کی
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جان “بچائی۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہامان” کو اُس سے
لٹکا “دو۔

ہامانچنانچہ10 اُسیکو سےسولی لٹکا دیا گیا اُسجو
مردکینے کے لئے بنوائی تبتھی۔ بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا
ہو گیا۔

8
اخسویرس یہودیوں کی مدد کرتا ہے

اُسی1 اخسویرسدن نے آستر ملـکہ کو یہودیوں کے
دشمن ہامان کا گھر دے دیا۔ پھر مردکی کو بادشاہ
کے منے سا لایا گیا، کیونکہ آستر نے اُسے بتا دیا تھا کہ
وہ میرا رشتے دار ہے۔ 2 بادشاہ نے اپنی اُنگلی سے وہ
انگوٹھی اُتاری جو مُہر لگانے کے لئے استعمال ہوتی تھی
اور جسے اُس ہاماننے واپسسے لے لیا ابتھا۔ اُس
نے اُسے مردکی کے حوالے کر دیا۔ وقتاُس آستر نے
اُسے ہامان ملـکیتکی کا نگران بھی بنا دیا۔

ایک3 بار پھر آستر بادشاہ کے منے سا گر گئی اور
رو رو کر التماس کرنے لـگی، جو” شریر منصوبہ ہامان
اجاجی یہودیوںنے باندھخلافکے لیا ہے روکاُسے
“دیں۔ 4 بادشاہ نے سونے کا اپنا عصا آستر کی طرف
بڑھایا، تو وہ اُٹھ کر اُس کے منے سا کھڑی ہو گئی۔
اُس5 نے کہا، اگر” بادشاہ باتکو اچھی اور مناسب
لـگے، اگر مجھے اُن کی مہربانی حاصل ہو اور وہ مجھ
سے خوش ہوں تو وہ ہامان بن ہمّداتا اجاجی کے اُس
فرمان تمامکےسلطنتمطابقکےجسکریںمنسوخکو
صوبوں میں ہنے ر والے یہودیوں ہلاککو کرنا ہے۔
6 اگر میری قوم اور نسل مصیبت پھنسمیں ہلاککر
ہو جائے تو مَیں برداشتطرحکسیہ کروں “گی؟

اخسویرستب7 آسترنے اور یہودیمردکی مَیں”کہا،سے نے آستر کو ہامان کا دےگھر دیا۔ اُسے خود
مَیں نے یہودیوں پر حملہ کرنے کی وجہ پھانسیسے دی
ہے۔ لیکن8 بھیجو فرمان بادشاہ کے نام میں صادر ہوا
ہے اور جس پر اُس کی انگوٹھی کی مُہر لـگی ہے اُسے
نہیںمنسوخ کیا ایکآپلیکنسکتا۔جا اَور کام سکتےکر
میرےہیں۔ نام ایکمیں اَور پرجسکریںجاریفرمان
میری مُہر لـگی ہو۔ اُسے اپنی تسلی کے مطابق یوں لـکھیں
محفوظیہودیکہ ہو “جائیں۔

اُسی9 وقت بادشاہ کے محرّر بُلائے گئے۔ تیسرے
مہینے سیوان کا واں23 *دن تھا۔ اُنہوں نے مردکی کی
ہدایاتتمام فرمانمطابقکے لـکھ یہودیوںجسےدیا اور
رئیسوںاورحاکموںگورنروں،کےصوبوں127تمام کو
بھیجنا تھا۔ بھارت سے لے کر ایتھوپیا تک یہ فرمان ہر
صوبے کے اپنے طرزِ تحریر اور ہر قوم کی اپنی زبان میں
قلم بند تھا۔ یہودی قوم کو بھی اُس کے اپنے طرزِ تحریر
اور اُس مردکی10گیا۔ملفرمانمیںزباناپنیکی یہنے
فرمان بادشاہ نامکے میں لـکھ اُسکر پر شاہی مُہر لگائی۔
پھر اُس نے اُسے ڈاکشاہی کے تیز رفتار گھوڑوں پر
سوار قاصدوں کے حوالے کر دیا۔ فرمان میں لـکھا تھا،

بادشاہ”11 ہر شہر یہودیوںکے کو دفاعاپنے لئےکے
جمع ہونے اجازتکی دیتے ہیں۔ مختلفاگر قوموں اور
صوبوں دشمنکے اُن پر کریںحملہ تو یہودیوں اُنہیںکو بال
بچوں سمیت تباہ کرنے ہلاکاور کر نیستکے و نابود
کرنے کی اجازت ہے۔ نیز، وہ اُن کی ملـکیت پرقبضہ
کر سکتے ہیں۔ ایک12 ہی دن ویں12یعنی مہینے ادار
کے ویں13 †دن یہودیوں کو بادشاہ کے تمام صوبوں
میں یہ کچھ کرنے اجازتکی “ہے۔

13 ہر صوبے میں فرمان کی قانونی تصدیق کرنی تھی
اور ہر قوم کو اِس کی خبر پہنچانی تھی تاکہ مقررہ دن
یہودی اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لئے تیار ہوں۔
بادشاہ14 کے حکم پر تیز رَو قاصد ڈاکشاہی بہترینکے
گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ فرمان کا اعلان
سوسن قلعےکے میں بھی ہوا۔

15 مردکی قرمزی اور سفید رنگ کا شاہی لباس،
نفیس کتان اور ارغوانی رنگ کی چادر اور سر پر
سونے کا بڑا تاج پہنے ہوئے محل سے نکلا۔ تب سوسن
کے باشندے نعرے لگا لگا کر خوشی منانے لـگے۔
16 یہودیوں کے لئے آب و تاب، خوشی و شادمانی اور
عزت و جلال کا زمانہ شروع ہوا۔ 17 ہر صوبے اور ہر
شہر میں جہاں بھی بادشاہ کا نیا فرمان پہنچ گیا، وہاں
یہودیوں خوشینے نعرےکے لگا لگا دوسرےایککر
منایا۔جشناورکیضیافتکی قوموںدوسریوقتاُس
بہتکے یہودیلوگسے بن گئے، کیونکہ اُن پر یہودیوں
خوفکا چھا گیا تھا۔

* 8:9 تیسرے مہینے سیوان کا :دنواں23 25 جون۔ † 8:12 ویں12 مہینے ادار کے :دنویں13 7 مارچ۔
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9
یہودی بدلہ لیتے ہیں

1 پھر ویں12 مہینے ادار کا واں13 *دن آ گیا جب
بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنا تھا۔ دشمنوں نے اُس دن
یہودیوں غالبپر آنے کی اُمید رکھی تھی، ابلیکن اِس
کے ُلٹ ا ہوا، یہودی خود اُن پر غالب آئے جو اُن سے
نفرت تھے۔رکھتے سلطنت2 تمامکے میںصوبوں وہ اپنے
اپنے شہروں میں جمع ہوئے تاکہ اُن پر حملہ کریں جو
اُنہیں نقصان پہنچانا ہتے چا تھے۔ کوئی اُن کا مقابلہ نہ کر
سکا، کیونکہ دیگر تمام قوموں لوگکے اُن سے ڈر گئے
تھے۔ ساتھ3 ساتھ صوبوں کے شرفا، گورنروں، حاکموں
اور دیگر افسروںشاہی یہودیوںنے کی مدد کی، کیونکہ
مردکی خوفکا اُن پر طاری ہو گیا تھا، 4 اور دربار میں
اُس کے اونچے عُہدے اور اُس کے ھتے بڑ ہوئے اثر و
رسوخ کی خبر تمام صوبوں میں پھیل گئی تھی۔

اُس5 دن یہودیوں نے اپنے دشمنوں کو تلوار سے مار
ڈالا اور ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا۔ جو بھی
اُن نفرتسے رکھتا تھا اُس کے ساتھ اُنہوں نے جو جی
سلوکچاہا کیا۔ سوسن6 قلعےکے میں اُنہوں 500نے
آدمیوں کو مار ڈالا، 7-10 نیز یہودیوں کے دشمن ہامان
کے 10 بیٹوں کو بھی۔ اُن کے نام پرشن داتا، دَلفون،
اسپاتا، پوراتا، ادلیاہ، اریداتا، پرمشتا، اریسی، ارِدی اور
وَیزاتا تھے۔ لیکن یہودیوں نے اُن کا مال نہ لُوٹا۔

اُسی11 دن بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ سوسن
قلعےکے میں کتنے ہلاکافراد ہوئے تھے۔ تب12 اُس
نے آستر ملـکہ سے کہا، صرف” یہاں سوسن کے قلعے
میں یہودیوں نے ہامان کے 10 بیٹوں کے علاوہ 500
آدمیوں اُتارگھاٹکےموتکو توہے۔دیا اُنہوںپھر نے
دیگر صوبوں میں کیا کچھ نہ کیا ہو !گا اب مجھے بتائیں،
آپ مزید کیا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کو دیا جائے گا۔
پیشدرخواستاپنی کریں، کیونکہ پوریوہ کی جائے
“گی۔ 13 آستر اگر”دیا،جوابنے بادشاہ کو منظور ہو
تو سوسن کے یہودیوں اجازتکو دی جائے کہ وہ آج
کی طرح کل بھی اپنے دشمنوں پر حملہ کریں۔ اور ہامان
کے بیٹوں10 کی لاشیں سولی سے لٹکائی “جائیں۔

14 بادشاہ نے اجازت دی تو سوسن میں اِس کا
اعلان کیا ہامانتبگیا۔ بیٹوں10کے سولیکو سے لٹکا
دیا یعنیدناگلےاور15گیا، مہینے †دنویں14کے شہر
یہودیکے دوبارہ جمع ہوئے۔ اِس بار اُنہوں نے 300
آدمیوں قتلکو اُنہوںلیکنکیا۔ کسینے مالکا نہ لُوٹا۔

سلطنت16-17 کے صوبوں کے باقی یہودی بھی مہینے
‡دنویں13کے اپنے دفاع کے لئے جمع ہوئے تھے۔
اُنہوں نے 75,000 دشمنوں کو قتل کیا لیکن کسی کا
مال نہ لُوٹا تھا۔ اب وہ دوبارہ چین کا سانس لے کر
آرام سے زندگی گزار سکتے تھے۔ اگلے دن اُنہوں نے
ایک دوسرے کی ضیافت کر کے خوشی کا بڑا جشن
منایا۔ سوسن18 یہودیوںکے نے مہینے ویں13کے اور
جمعدنویں14 ہو کر اپنے دشمنوں پر حملہ کیا تھا، اِس
لئے اُنہوں نے ویں15 دن خوشی کا بڑا جشن منایا۔
19 یہی وجہ ہے دیہاتکہ اور کھلے شہروں میں ہنے ر
والے یہودی آج تک ویں12 مہینے کے ویں14
§دن جشن مناتے ہوئے ایک دوسرے کی ضیافت
کرتے دوسرےایکاور کو تحفے دیتے ہیں۔

عیدِ پوریم کی ابتدا
20 جو کچھ اُس وقت ہوا تھا اُسے مردکی نے قلم بند

کر دیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے فارسی سلطنت کے قریبی
اور دُوردراز کے تمام صوبوں میں آباد یہودیوں کو خط
لـکھ دیئے 21 جن میں اُس نے اعلان کیا، اب” سے
سالانہ ادار مہینے ویں14کے جشندنویں15اور
منانا ہے۔ خوشی22 مناتے ہوئے ایک دوسرے کی
ضیافت دوسرےایککرنا، کو تحفے دینا اور غریبوں
خیراتمیں تقسیم کرنا، کیونکہ اِن دنوں کے آپدوران
کو دشمنوںاپنے حاصلسکونسے ہوا آپہے، دُکھکا
ُسکھ میں آپاور کا ماتم شادمانی میں بدل “گیا۔

23 مردکی کی اِن ہدایات کے مطابق اِن دو دنوں کا
جشن دستور بن گیا۔

عید24-26 کا نام ‘پوریم’ پڑ گیا، یہودیوںجبکیونکہ
کا دشمن ہامان بن ہمّداتا اجاجی اُن سب کو ہلاک
کرنے کا منصوبہ باندھ رہا تھا تو اُس نے یہودیوں کو
مارنے کا سب مبارکسے دن معلوم کرنے کے لئے

* 9:1 ویں12 مہینے ادار کا واں13 :دن 7 مارچ۔ † 9:15 مہینے کے ویں14 :دن 8 مارچ۔ ‡ 9:16-17 مہینے کے ویں13 :دن
7 مارچ۔ § 9:19 ویں12 مہینے کے فروری:دنویں14 تا مارچ۔
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قرعہ بنام ‘پور’ ڈال دیا۔ اخسویرسجب کو سب کچھ
معلوم ہوا تو اُس نے حکم دیا کہ ہامان کو وہ سزا دی
جائے جس کی یاں تیار اُس نے یہودیوں کے لئے کی
اُساُسےتبتھیں۔ پھانسیسمیتبیٹوںکے لٹکایاسے گیا۔
یہودیچونکہ اِس تجربے تھےگزرےسے اور مردکی

ہدایتنے دی تھی اِس27 لئے وہ متفق ہوئے کہ ہم
وقتاِسیسالانہ یہ ہدایاتعیندندو منائیںمطابقکے
گے۔ یہ دستور نہ صرف فرضہمارا ہے، بلـکہ ہماری
اولاد اور اُن غیریہودیوں کا بھی جو یہودی مذہب میں
شریک ہو جائیں گے۔ لازم28 ہے کہ جو کچھ ہوا ہے
ہر نسل اور ہر خاندان اُسے یاد کر کے مناتا رہے، خواہ
وہ کسی بھی صوبے یا شہر میں کیوں نہ ہو۔ ضروری
ہے یہودیکہ پوریم کی عید منانے کا دستور کبھی نہ
بھولیں، کہ اُس کی یاد اُن کی اولاد میں سے کبھی بھی
مٹ نہ جائے۔

29 ملـکہ آستر بنت ابی خیل اور مردکی یہودی نے
پورے اختیار کے ساتھ پوریم کی عید کے بارے میں
ایک اَور خط لـکھ دیا تاکہ اُس کی تصدیق ہو جائے۔
30 یہ سلطنتفارسیخط صوبوں127کے میں آباد تمام
یہودیوں کو بھیجا گیا۔ سلامتی کی دعا اور اپنی وفاداری
کا اظہار کرنے کے بعد 31 ملـکہ اور مردکی نے اُنہیں
دوبارہ ہدایت کی، طرحجس” ہم نے فرمایا ہے، یہ
ًعید لازما متعین اوقات کے عین مطابق منانی ہے۔ اِسے
منانے کے لئے یوں متفق ہو جسجائیں آپطرح نے
اپنے اور اپنی اولاد کے لئے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے
مقرردنکے 32“ہیں۔کئے اپنے فرماناِس آسترسے نے
پوریم کی عید اور اُسے منانے کے قواعد کی تصدیق کی،
اور یہ کتابتاریخی میں درج کیا گیا۔

10
مردکی اپنی قوم کا سہارا بنا رہتا ہے

1 بادشاہ پورینے سلطنت کے ممالـکتمام پر ساحلی
علاقوں تک ٹیکس لگایا۔ 2 اُس کی تمام زبردست
کامیابیوں کا بیان شاہاِن’ مادی و فارس کی ‘تاریخ کی
کتاب میں کیا گیا وہاںہے۔ اِس کا بھی پورا ذکر ہے کہ
اُس نے مردکی کسکو عُہدےاونچے پر فائز کیا تھا۔
3 مردکی بادشاہ کے بعد سلطنت کا سب سے اعلٰی افسر

تھا۔ یہودیوں میں وہ معزز تھا، اور وہ اُس کی بڑی قدر
تھے،کرتے اپنیوہکیونکہ قوم بہبودیکی طالبکا رہتا
اور تمام یہودیوں باتمیںحقکے کرتا تھا۔
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ایوب
ایوب کی داریدین

عُوضملـِک1 ایکمیں آدمیبےالزام رہتا جستھا
کا نام ایوب تھا۔ وہ سیدھی راہ پر چلتا، الله کا خوف
مانتا اور ہر بُرائی سے دُور رہتا تھا۔ اُس2 ساتکے بیٹے
اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ساتھ3 ساتھ اُس بہتکے مال
مویشی :تھے 7,000 یاں، بکر بھیڑ 3,000 اونٹ، بَیلوں
کی 500 یاں جوڑ اور 500 گدھیاں۔ اُس کے بےشمار
نوکر نوکرانیاں بھی غرضتھے۔ مشرق کے تمام باشندوں
میں اِس آدمی سبحیثیتکی بڑیسے تھی۔

4 اُس کے بیٹوں کا دستور تھا کہ باری باری اپنے
اِسکریں۔ضیافتمیںگھروں لئےکے بہنوںتیناپنیوہ
بھیکو اپنے ساتھ اورکھانے پینے دعوتکی تھے۔دیتے
5 ہر دفعہ جب ضیافت کے دن اختتام تک پہنچتے تو
ایوب اپنے بچوں کو بُلا کر صافپاکاُنہیں کر دیتا اور
سویرےصبح اُٹھ کر ایکہر کے لئے بھسم ہونے والی
ایکایک قربانی پیش کرتا۔ کیونکہ وہ کہتا تھا، ہو”
سکتا بچوںمیرےہے گناہنے کر میںدلکے الله لعنتپر
کی “ہو۔ ایوبچنانچہ ہر ضیافت کے بعد ایسا ہی کرتا
تھا۔

ایوب کے کردار پر الزام
دنایک6 *فرشتے آپاپنے پیشحضورکےربکو

کرنے آئے۔ ابلیس بھی اُن کے درمیان موجود تھا۔
رب7 ابلیسنے سے پوچھا، تُو” کہاں سے آیا “ہے؟
ابلیس جوابنے دیا، مَیں” دنیا میں اِدھر اُدھر گھومتا
پھرتا “رہا۔

رب8 بولا، کیا” تُو بندےمیرےنے ایوب پر توجہ
دی؟ دنیا میں اُس جیسا کوئی اَور نہیں۔ کیونکہ وہ
بےالزام ہے، وہ سیدھی راہ پر چلتا، الله خوفکا مانتا
اور ہر بُرائی سے دُور رہتا “ہے۔

ابلیس9 نے رب کو جواب دیا، بےشک،” لیکن
ایوبکیا یوں ہی الله خوفکا مانتا ہے؟ 10 تُو نے تو اُس
اُسکے، کے گھرانے کے اور اُس کی ملـکیتتمام کے

ارد گرد حفاظتی باڑ لگائی ہے۔ اور جو کچھ اُس کے
ہاتھ نے کیا اُس پر تُو نے برکت دی، نتیجے میں اُس
کی یاں بکر بھیڑ اور ملـکپورےگائےبَیل میں پھیل گئے
ہیں۔ لیکن11 وہ کرےکیا گا اگر تُو اپنا ہاتھ ذرا بڑھا کر
کچھسب کرےتباہ جو اُسے حاصل تبہے۔ تیرےوہ
منہ پر ہی تجھ کرےلعنتپر “گا۔

رب12 ابلیسنے سے کہا، ٹھیک” ہے، جو کچھ
بھی اُس کا ہے تیرےوہ ہاتھ میں ہے۔ لیکن اُس کے
بدن کو ہاتھ نہ ابلیس“لگانا۔ رب کے حضور سے چلا
گیا۔

ایک13 دن ایوب کے بیٹے بیٹیاں معمول کے مطابق
ضیافت کر رہے تھے۔ بڑےوہ بھائی کے میںگھر کھانا
کھا رہے اور َمے پی رہے تھے۔ ایکاچانک14 قاصد
ایوب پاسکے پہنچ کر کہنے لگا، بَیل” کھیت میں ہل
چلا رہے تھے اور گدھیاں ساتھ والی زمین پر چر رہی
تھیں 15 کہ سبا کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر سبکے
کچھ چھین لیا۔ اُنہوں نے تمام ملازموں کو تلوار سے مار
ڈالا، صرف مَیں ہی آپ کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا
“ہوں۔

16 وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک اَور قاصد
پہنچاجس اطلاعنے دی، الله” آگکی آسماننے سے
گر آپکر کی تمام یوں بکر بھیڑ اور ملازموں کو بھسم کر
دیا۔ صرف مَیں ہی آپ کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا
“ہوں۔

17 وہ باتابھی کر ہی رہا تھا کہ تیسرا قاصد پہنچا۔
وہ بولا، بابل” کے کسدیوں نے تین گروہوں میں تقسیم
ہو ہمارےکر اونٹوں پر حملہ کیا اور سب کچھ چھین لیا۔
ملازموںتمام اُنہوںکو تلوارنے مارسے مَیںصرفڈالا،
آپہی کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

18 وہ باتابھی کر ہی رہا تھا کہ چوتھا قاصد پہنچا۔
اُس نے کہا، آپ” کے بیٹے بیٹیاں بڑےاپنے بھائی کے
گھر میں کھانا کھا رہے اور َمے پی رہے تھے 19 کہ
اچانک یگستان ر جانبکی ایکسے زوردار آندھی آئی
جو یوںسےکونوںچاروںکےگھر ٹکرائی کہ جوانوںوہ
پر گر سبپڑا۔ ہلاکسبکے ہو مَیںصرفگئے۔ ہی
آپ کو یہ بتانے کے لئے بچ نکلا “ہوں۔

* 1:6 :فرشتے لفظی :ترجمہ الله کے فرزند۔
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20 یہ سب کچھ سن کر ایوب اُٹھا۔ اپنا لباس پھاڑ کر

اُس نے اپنے سر بالکے منڈوائے۔ پھر اُس زمیننے پر
گر کر اوندھے منہ رب کو سجدہ کیا۔ 21 وہ بولا، مَیں”
ننگی حالت میں ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگی حالت
میں کوچ کر جاؤں ربگا۔ نے ربدیا، نے لیا، رب
کا مبارکنام “!ہو

22 اِس سارے معاملے میں ایوب نے نہ گناہ کیا، نہ
الله بارےکے میں کفر بکا۔

2
ایوب پر بیماری کا حملہ

ایک1 دن *فرشتے دوبارہ اپنے آپ کو رب کے
حضور پیش کرنے آئے۔ ابلیس بھی اُن کے درمیان
موجود تھا۔ رب2 ابلیسنے سے پوچھا، تُو” کہاں سے
آیا ابلیس“ہے؟ مَیں”دیا،جوابنے میںدنیا اِدھر اُدھر
گھومتا پھرتا کیا”بولا،رب3“رہا۔ تُو بندےمیرےنے
ایوب پر توجہ دی؟ زمین پر اُس جیسا کوئی اَور نہیں۔ وہ
بےالزام ہے، وہ سیدھی راہ پر چلتا، الله خوفکا مانتا
اور بُرائیہر دُورسے وہتکابھیہے۔رہتا بےالزاماپنے
کردار پر قائم ہے حالانکہ تُو نے مجھے اُسے بلاوجہ تباہ
کرنے پر “اُکسایا۔

ابلیس4 نے جواب دیا، کھال” کا بدلہ کھال ہی
ہوتا !ہے انسان اپنی جان کو بچانے کے لئے اپنا سب
دےکچھ دیتا ہے۔ لیکن5 وہ کیا کرے گا اگر تُو اپنا
ہاتھ ذرا بڑھا کر اُس کا †جسم چھو تبدے؟ تیرےوہ
منہ پر ہی تجھ کرےلعنتپر “گا۔

رب6 ابلیسنے سے کہا، ٹھیک” ہے، تیرےوہ
ہاتھ میں ہے۔ لیکن اُس کی جان کو مت “چھیڑنا۔
چلاسےحضورکےربابلیس7 گیا ایوباور ستانےکو
لگا۔ چاند سے لے ایوبتکتلوےکر پورےکے جسم
پر بدترین قسم پھوڑےکے نکل آئے۔ ایوبتب8 راکھ
میں بیٹھ گیا ٹھیکرےاور سے اپنی ِجلد کو کھرچنے لگا۔

9 اُس کی بیوی بولی، کیا” تُو اب تک اپنے بےالزام
کردار پر قائم ہے؟ الله پر لعنت کر کے دم “!دےچھوڑ
لیکن10 اُس نے جواب دیا، تُو” احمق عورت کی سی

باتیں کر رہی ہے۔ الله طرفکی سے بھلائی تو ہم قبول
کرتے ہیں، تو کیا مناسب نہیں کہ اُس کے ہاتھ سے
قبولبھیمصیبت معاملےسارےاِس“کریں؟ ایوبمیں
نے اپنے منہ سے گناہ نہ کیا۔

ایوب کے دوستتین
ایوب11 تھے۔دوستتینکے اُن نامکے اِلی فز تیمانی،

بِلدد سوخی اور ضوفر نعماتی اُنہیںجبتھے۔ اطلاع ملی
ایوبکہ پر یہ تمام آفت آ گئی ہے تو ایکہر اپنے گھر
سے روانہ ہوا۔ اُنہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اکٹھے
افسوس کرنے اور ایوب کو تسلی دینے جائیں گے۔
جب12 اُنہوں نے دُور سے اپنی نظر اُٹھا کر ایوب کو
دیکھا تو اُس کی اِتنی بُری حالت تھی کہ وہ پہچانا نہیں
جاتا تھا۔ تب وہ زار و قطار رونے لـگے۔ اپنے کپڑے
پھاڑ کر اُنہوں نے اپنے سروں خاکپر ڈالی۔ 13 پھر وہ
اُس زمینساتھکے پر بیٹھ دنساتگئے۔ راتساتاور
وہ اِسی حالت میں رہے۔ پورےاِس عرصے میں اُنہوں
نے ایوب ایکسے بھی بات نہ کی، کیونکہ اُنہوں نے
دیکھا کہ وہ شدید درد کا شکار ہے۔

3
ایوب کی آہ و زاری

ایوبتب1 بول اُٹھا اور اپنے جنم دن پر لعنت کرنے
لگا۔ اُس2 نے کہا،

وہ”3 مٹدن مَیںجبجائے نے جنم لیا، راتوہ
جس نے کہا، پیٹ’ میں لڑکا پیدا ہوا ‘!ہے 4 وہ دن
اندھیرا ہی اندھیرا ہو ایکجائے، کرن بھی اُسے روشن
نہ کرے۔ الله بھی جو بلندیوں پر ہے اُس کا خیال نہ
کرے۔ 5 یکی تار اور گھنا اندھیرا اُس پر قبضہ کرے،
کالے کالے بادل اُس پر چھائے رہیں، ہاں وہ روشنی
سے محروم ہو کر سخت دہشت زدہ ہو جائے۔ 6 گھنا
اندھیرا اُس رات کو چھین جبلے مَیں ماں پیٹکے
میں پیدا ہوا۔ اُسے نہ سال، نہ کسی مہینے کے دنوں میں
شمار بانجھراتوہ7جائے۔کیا خوشیمیںاُسرہے، کا
نعرہ نہ لگایا جائے۔ 8 دنوںجو لعنتپر بھیجتے اور یاتان لِو
اژدہے تحریککو میں لانے قابلکے ہوتے ہیں وہی

* 2:1 :فرشتے لفظی :ترجمہ الله کے فرزند۔ † 2:5 :جسم لفظی پوستگوشت:ترجمہ اور ہڈیاں۔ * 3:9 :پلـکیں پلـکوں سے مراد پہلی
کرنیں ہے۔
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راتاُس پر لعنت کریں۔ راتاُس9 دُھندلـکےکے میں
ٹمٹمانے والے ستارے بجھ جائیں، فجر کا انتظار کرنا
بےفائدہ ہی رہے بلـکہ راتوہ طلوِع صبح کی *پلـکیں
بھی نہ دیکھے۔ 10 کیونکہ اُس نے میری ماں کو مجھے
جنم دینے نہسے روکا، ورنہ یہ آنکھوںمیریمصیبتتمام
سے چھپی رہتی۔

11 مَیں پیدائش کے وقت کیوں مر نہ گیا، ماں کے
پیٹ سے نکلتے وقت جان کیوں نہ دے دی؟ 12 ماں
کے گھٹنوں نے خوشمجھے آمدید کیوں کہا، اُس کی
چھاتیوں کیوںدودھمجھےنے پلایا؟ 13 اگر یہ نہ ہوتا تو
اِس وقت مَیں سکون سے لیٹا رہتا، آرام سے یا سو ہوتا۔
مَیں14 اُن ہی کے ساتھ ہوتا جو پہلے بادشاہ اور دنیا کے
مشیر تھے، جنہوں نے کھنڈرات از سرِ نو تعمیر کئے۔
مَیں15 اُن کے ساتھ ہوتا جو پہلے حکمران تھے اور اپنے
گھروں کو سونے چاندی سے بھر لیتے تھے۔ 16 مجھے
ضائع ہو میںزمیننہکیوںطرحکیبچےوالےجانے دبا
دیا گیا؟ مجھے اُس بچے کی طرح کیوں نہ دفنایا جسگیا
نے کبھی روشنی نہ دیکھی؟ 17 اُس جگہ بےدین اپنی
حرکتوںبےلگام سے باز آتے اور وہ آرام کرتے ہیں جو
تگ و دَو کرتے تھککرتے گئے تھے۔ وہاں18 قیدی
اطمینان سے ہتے ر ہیں، اُنہیں اُس ظالم کی آواز نہیں سننی
پڑتی جو اُنہیں جیتے جی ہانکتا رہا۔ اُس19 جگہ چھوٹے
اور بڑے سب برابر ہوتے ہیں، غلام اپنے مالـک سے
آزاد رہتا ہے۔

زدوںمصیبتالله20 روشنیکو اور دلوںشکستہ کو
زندگی کیوں عطا کرتا ہے؟ 21 وہ موتتو کے انتظار میں
ہتے ر ہیں لیکن بےفائدہ۔ وہ کھود کھود کر اُسے یوں
تلاش کسیطرحجسہیںکرتے پوشیدہ خزانے کو۔
22 اُنہیںاگر نصیبقبر ہو تو باغباغوہ ہو مناتےجشنکر
ہیں۔ 23 الله اُس کو زندہ کیوں جسرکھتا کی نظروں
اوجھلراستہسے ہو گیا طرفچاروںکےجساورہے
اُس باڑنے لگائی کھانیروٹیمجھےجبکیونکہ24ہے۔
ہے تو ہائے ہائے کرتا ہوں، میری آہیں پانی کی طرح
منہ پھوٹسے نکلتی ہیں۔ چیزجس25 مَیںسے ڈرتا تھا
مجھوہ پر خوفمَیںسےجسآئی، کھاتا تھا اُس سے میرا
اطمینانمجھےنہ26پڑا۔واسطہ ہوا، سکوننہ یا آرام بلـکہ
مجھ پر غالببےچینی “آئی۔

4
اِلی فز :اعتراضکا انسان الله ٹھہرنہیںراستحضورکے سکتا

1 یہ کچھ سن کر اِلی فز تیمانی جوابنے دیا،
2 کیا” تجھ باتسے کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تُو تو

برداشتیہ نہیں اپنےکونطرفدوسریلیکنسکتا۔کر
روکالفاظ 3ہے؟سکتا لے،سوچذرا تُو بہتوںخودنے
کو تربیت دی، کئی لوگوں کے تھکے ماندے ہاتھوں
کو تقویت دی ہے۔ تیرے4 الفاظ نے ٹھوکر کھانے
والے کو دوبارہ کھڑا کیا، ڈگمگاتے ہوئے گھٹنے تُو نے
مضبوط کئے۔ لیکن5 اب مصیبتجب تجھ پر آ گئی تو
تُو برداشتاُسے نہیں کر خودجبابسکتا، اُس کی زد
میں آ گیا تیرےتو کھڑےرونگٹے ہو گئے ہیں۔ 6 کیا تیرا
اعتماد اِس پر نہیںمنحصر کہہے تُو الله مانے،خوفکا
تیری اُمید اِس پر نہیں کہ تُو بےالزام راہوں پر چلے؟

سوچ7 لے، کیا کوئیکبھی ہلاکبےگناہ ہوا ہے؟
ہرگز !نہیں جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں وہ کبھی رُوئے
زمین پر نہیںمٹسے گئے۔ تکجہاں8 مَیں نے دیکھا،
جو ناانصافی کا ہل چلائے اور نقصان کا بیج بوئے
وہ اِس کی فصل کاٹتا ہے۔ 9 ایسے لوگ الله کی ایک
پھونک سے تباہ، اُس کے قہر کے ایک جھونکے سے
ہلاک ہو ہیں۔جاتے 10 ببر شیر خاموشدہاڑیںکی ہو
گئیں، جوان شیر کے دانت جھڑ گئے ہیں۔ 11 شکار نہ
ملنے کی وجہ سے ہلاکشیر ہو جاتا اور شیرنی کے بچے
پراگندہ ہو جاتے ہیں۔

12 ایک بار ایک بات چوری چھپے میرے پاس
پہنچی، اُس کے میرےالفاظچند تککان پہنچ گئے۔
رات13 ایسیکو یائیں پیشرو آئیں دیکھیوقتاُسجو
جاتی انسانجبہیں گہری نیند یا سو ہوتا ہے۔ اِن سے
مجھ14ہوا۔مبتلامیںخیالاتکنپریشانمَیں دہشتپر
اور تھرتھراہٹ غالب آئی، میری تمام ہڈیاں لرز اُٹھیں۔
15 پھر میرے چہرے کے منے سا سے ہَوا کا جھونکا
گزر گیا میرےاور تمام کھڑےرونگٹے ہو گئے۔ ایک16
ہستی میرے منے سا کھڑی ہوئی جسے مَیں پہچان نہ
ایکسکا، میریشکل آنکھوں کے منے سا دکھائی دی۔
خاموشی تھی، پھر ایک آواز نے فرمایا، 17 کیا’ انسان
الله کے راستحضور باز ٹھہر سکتا ہے، کیا انسان اپنے
خالق کے منے صافپاکسا ٹھہر سکتا ‘ہے؟ 18 دیکھ،
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الله اپنے خادموں پر بھروسا نہیں کرتا، اپنے فرشتوں کو
وہ احمق ٹھہراتا ہے۔ 19 تو پھر وہ انسان پر کیوں بھروسا
رکھے جو مٹی کے گھر میں رہتا، ایسے مکان جسمیں
کی خاکبنیاد پر ہی رکھی گئی ہے۔ اُسے پتنگے کی
طرح کچلا جاتا ہے۔ صبح20 کو وہ زندہ لیکنہے شام
پاشپاشتک ہو جاتا، ہلاکتکابد ہو جاتا ہے، اور
کوئی بھی دھیان نہیں دیتا۔ اُس21 کے خیمے کے رسّے
ڈھیلے کرو تو وہ حکمت حاصل کئے بغیر انتقال کر ہے۔جاتا

5
الله تادیبکی تسلیم کر

بےشک1 آواز دے، لیکن کون دےجواب گا؟
کوئی !نہیں مُقّدسین میں سے تُو کس طرفکی رجوع
کر سکتا ہے؟ 2 احمقکیونکہ کی رنجیدگی اُسے مار ڈالتی،
سادہ لوح کی سرگرمی اُسے موت کے گھاٹ اُتار دیتی
ہے۔ 3 مَیں نے ایکخود احمق کو جڑ پکڑتے دیکھا،
لیکن مَیں نے ً فورا ہی اُس کے گھر پر لعنت بھیجی۔
4 اُس کے فرزند نجات سے دُور ہتے۔ ر اُنہیں شہر کے
دروازے میں روندا جاتا ہے، اور بچانے والا کوئی
نہیں۔ 5 بھوکے اُس کی فصل کھا جاتے، کانٹےدار
باڑوں میں محفوظ مال بھی چھین لیتے ہیں۔ پیاسے افراد
ہانپتے ہوئے اُس کی دولت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔
6 کیونکہ بُرائی خاک سے نہیں نکلتی اور دُکھ درد مٹی
نہیںسے پھوٹتا 7 بلـکہ انسان اِسخود باعثکا دُکھہے،
اُسدرد میںوراثتکی ہی پایا یہہے۔جاتا اِتنا یقینی ہے
جتنا یہ آگکہ کی یاں چنگار اوپر طرفکی اُڑتی ہیں۔

8 لیکن اگر مَیں تیری جگہ ہوتا تو الله سے یافت در
کرتا، اُسے ہی اپنا معاملہ پیش کرتا۔ 9 وہی اِتنے عظیم
کام کرتا ہے کہ کوئی اُن کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا،
اِتنے معجزے کہ کوئی اُنہیں گن نہیں سکتا۔ 10 وہی
رُوئے زمین بارشکو عطا کرتا، میدانکھلے پر پانی برسا
دیتا ہے۔ پست11 حالوں کو وہ سرفراز کرتا اور ماتم
کرنے والوں کو اُٹھا کر محفوظ مقام پر رکھ دیتا ہے۔
12 وہ چالاکوں کے منصوبے توڑ دیتا ہے تاکہ اُن کے
ہاتھ ناکام رہیں۔ 13 وہ دانش مندوں کو اُن کی اپنی
چالاکی پھندےکے میں پھنسا دیتا ہے تو ہوشیاروں کی
اچانکسازشیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ دن14 وقتکے

اُن پر اندھیرا چھا جاتا، اور دوپہر وقتکے بھی وہ ٹٹول
ٹٹول کر پھرتے ہیں۔ 15 ضرورتالله مندوں کو اُن کے
منہ کی تلوار اور زبردست کے قبضے سے بچا لیتا ہے۔
حالوںپستیوں16 جاتیدیاُمیدکو اور ناانصافی کا منہ
بند کیا جاتا ہے۔

مبارک17 ہے وہ انسان جس کی ملامت الله کرتا
!ہے چنانچہ قادرِ مطلق کی تادیب کو حقیر نہ جان۔
18 کیونکہ وہ زخمی کرتا لیکن مرہم پٹی بھی لگا دیتا
ضربوہہے، لگاتا لیکن ہاتھوںاپنے سے بھیشفا بخشتا
ہے۔ تجھےوہ19 مصیبتوںچھ چھڑائےسے گا، اور اگر
اِس کے بعد بھی کوئی آئے تو تجھے نقصان نہیں پہنچے
گا۔ 20 اگر کال پڑے تو وہ فدیہ دے کر تجھے موت
سے بچائے گا، جنگ میں تجھے تلوار کی زد میں آنے
دےنہیں گا۔ 21 تُو زبان کے کوڑوں محفوظسے رہے
گا، اور جب تباہی آئے تو ڈرنے ضرورتکی نہیں ہو
گی۔ 22 تُو تباہی اور کال ہنسیکی اُڑائے گا، زمین کے
جانوروںوحشی نہیںخوفسے کھائے گا۔ 23 کیونکہ
تیرا کھلے میدان کے پتھروں کے ساتھ عہد ہو گا، اِس
لئے اُس تیرےجانورجنگلیکے ساتھ زندگیسےسلامتی
گزاریں گے۔ 24 تُو جان لے گا کہ تیرا خیمہ محفوظ
جبہے۔ تُو اپنے گھر کا کرےمعائنہ تو معلوم ہو گا
کہ کچھ گم نہیں ہوا۔ 25 تُو دیکھے گا کہ تیری اولاد
بڑھتی جائے تیرےگی، فرزند زمین پر گھاس کی طرح
پھیلتے جائیں گے۔ 26 تُو وقت پر جمع شدہ پُولوں کی طرح
عمر رسیدہ ہو کر قبر اُترےمیں گا۔

27 ہم نے تحقیق کر کے معلوم کیا ہے کہ ایسا ہی
ہے۔ باتہماریچنانچہ سن کر اُسے اپنا “!لے

6
ایوب کا :جواب ثابت کرو کہ مجھ سے کیا غلطی

ہوئی ہے
ایوبتب1 دےجوابنے کر کہا،
رنجیدگیمیریکاش”2 وزنکا کیا میریاورسکےجا

مصیبت ترازو میں تولی جا !سکے 3 کیونکہ وہ سمندر کی
ریت سے یادہ بھاریز ہو گئی اِسیہے۔ لئے میری باتیں
بےتُکی سی لـگ رہی ہیں۔ 4 کیونکہ قادرِ مطلق کے
تیر مجھ میں گڑ گئے ہیں، میری روح اُن کا زہر پی رہی
ہاں،ہے۔ الله ناکہولکے صفخلافمیرےحملے
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آرا ہیں۔ 5 کیا جنگلی گدھا ڈھینچوں ڈھینچوں کرتا ہے
جب اُسے گھاس دست یاب ہو؟ یا کیا بَیل ڈکراتا ہے
جب اُسے چارا حاصل ہو؟ 6 کیا پھیکا کھانا نمک کے
بغیر کھایا جاتا، یا انڈے کی *سفیدی میں ذائقہ ہے؟
ایسی7 چیز کو مَیں چھوتا بھی نہیں، خوراکایسی سے
مجھے گھن ہی آتی ہے۔

پوریگزارشمیریکاش8 ہو میریاللهجائے، آرزو
!کرےپوری کچلمجھےوہکاش9 دینے لئےکے تیار ہو
جائے، وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہلاکمجھے کرے۔ 10 پھر
مجھے ازکم ہوتیتسلیکم بلـکہ مارےکےدردمستقلمَیں
پیچ و تاب کھانے کے باوجود خوشی مناتا کہ مَیں نے
قدوس خدا فرمانوںکے کا انکار نہیں کیا۔

میری11 اِتنی طاقت نہیں کہ مزید انتظار کروں، میرا
کیا انجاماچھا 12کروں؟صبرکہہے پتھروںمَیںکیا جیسا
طاقت ور ہوں؟ کیا میرا جسم پیتل جیسا مضبوط ہے؟
13 نہیں، مجھ سے ہر سہارا چھین لیا گیا میرےہے، ساتھ
سلوکایسا ہوا ہے کہ کامیابی کا امکان ہی نہیں رہا۔

14 جو دوستاپنے پر مہربانی کرنے سے کرےانکار
وہ الله ترکخوفکا کرتا ہے۔ میرے15 بھائیوں نے
وادی کی اُن ندیوں جیسی بےوفائی کی ہے برساتجو
کے موسم میں اپنے کناروں سے باہر آ جاتی ہیں۔ اُس16
وقت وہ برف سے بھر کر گدلی ہو جاتی ہیں، لیکن17
عروج تک پہنچتے ہی وہ سوکھ جاتی، تپتی گرمی میں
اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تب18 قافلے اپنی راہوں ہٹسے
جاتے ہیں تاکہ پانی مل جائے، لیکن بےفائدہ۔ وہ
یگستان ر میں پہنچ کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ 19 تیما کے
قافلے اِس پانی تلاشکی میں ہتے، ر سبا کے سفر کرنے
والے تاجر اُس پر اُمید رکھتے ہیں، 20 لیکن بےسود۔
اُنہوںپرجس اعتمادنے کیا مایوساُنہیںوہ کر ہے۔دیتا
وہاںجب پہنچتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں۔

21 تم بھی اِتنے ہی بےکار ثابت ہوئے ہو۔ تم ہول
ناک بات دیکھ دہشتکر زدہ ہو گئے ہو۔ 22 کیا مَیں
کہا،نے میںدولتاپنیدو،دےتحفہمجھے’ میریسے
خاطر رشوت دو، مجھے23 دشمن کے ہاتھ سے چھڑاؤ،
دےفدیہ کر ظالم قبضےکے سے ؟‘بچاؤ

ہدایتصافمجھے24 دو تو مَیں مان خاموشکر ہو
جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ کہ باتکس میں مجھ سے غلطی

ہوئی ہے۔ سیدھی25 راہ کی باتیں کتنی تکلیف دہ ہو
سکتی !ہیں لیکن تمہاری ملامت سے کسمجھے قسم
تربیتکی حاصل ہو گی؟ 26 کیا تم سمجھتے ہو کہ خالی
الفاظ معاملے کریںحلکو گے، گو مایوسیتم میں مبتلا
آدمی باتکی نظرانداز کرتے ہو؟ 27 کیا تم یتیم کے لئے
بھی قرعہ لتے، ڈا اپنے دوست کے لئے بھی سودابازی
کرتے ہو؟

ابلیکن28 فیصلہخود مجھکرو، پر ڈالنظر سوچکر
لو۔ الله کی قَسم، تمہارےمَیں برُو رُو جھوٹ نہیں بولتا۔
29 اپنی غلطی تسلیم کرو تاکہ ناانصافی نہ ہو۔ اپنی غلطی
مان لو، کیونکہ تکاب مَیں حق پر ہوں۔ 30 کیا میری
بولتیجھوٹزبان ہے؟ کیا فریبمَیں دہ باتیں پہچان نہیں
سکتا؟

7
الله مجھے کیوں نہیں چھوڑتا؟

انسان1 پرکرنےخدمتسختمیںدنیا مجبور ہوتا ہے،
جیتے جی وہ مزدور کی سی زندگی گزارتا ہے۔ 2 غلام
کی طرح وہ شام کے سائے کا آرزومند ہوتا، مزدور
کی طرح مزدوری کے انتظار میں رہتا ہے۔ 3 مجھے
بھی بےمعنی مہینے اور مصیبت کی راتیں نصیب ہوئی
ہیں۔ جب4 بستر پر لیٹ جاتا تو سوچتا ہوں کہ کب
اُٹھ سکتا ہوں؟ لیکن لگتا ہے کہ رات کبھی ختم نہیں
ہو گی، اور مَیں تکفجر بےچینی سے کروٹیں بدلتا رہتا
ہوں۔ کیجسممیرے5 ہر اورکیڑےجگہ پھیلکھرنڈ
گئے ہیں، میری سکڑی ہوئی ِجلد میں پیپ پڑ گئی ہے۔
دنمیرے6 یادہکہیںسے*نالکیجولاہے تیزیز سے
گزر گئے ہیں۔ وہ اپنے تکانجام پہنچ گئے ہیں، دھاگا
ختم ہو گیا ہے۔

الله،اے7 خیال رکھ میریکہ زندگی دم بھر کی ہی
میری!ہے آنکھیں آئندہ خوشکبھی حالی نہیں دیکھیں
گی۔ 8 جو مجھے اِس وقت دیکھے وہ آئندہ مجھے نہیں
دیکھے گا۔ تُو میری طرف دیکھے گا، لیکن مَیں ہوں
گا نہیں۔ طرحجس9 بادل اوجھل ہو کر ختم ہو جاتا
اُسیہے پاتالطرح میں اُترنے واپسوالا نہیں آتا۔ 10 وہ

* 6:6 انڈے :سفیدیکی یا خطمی کا رس۔ * 7:6 جولاہے کی :نال شٹل۔
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دوبارہ اپنے گھر واپس نہیں آئے گا، اور اُس کا مقام
اُسے نہیں جانتا۔

مَیںچنانچہ11 وہ نہیںروککچھ سکتا میرےجو منہ
سے نکلنا چاہتا ہے۔ مَیں رنجیدہ حالت میں بات کروں
گا، اپنے دل کی تلخی کا اظہار کر کے آہ زاریو کروں
گا۔ الله،اے12 کیا مَیں سمندر یا سمندری اژدہا ہوں کہ
تُو نظربندمجھےنے کر مَیںجب13ہے؟رکھا میرا’ہوں،کہتا بستر مجھے تسلی دے، سونے سے میرا غم ہلکا ہو
‘جائے تو14 تُو ہمتسےخوابوںناکہولمجھے ہارنے
دیتا، یاؤں رو سے مجھے دہشت کھلاتا ہے۔ میری15
حالتبُریاِتنی ہو گئی کہہے سوچتا کوئیکاشہوں،
میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار کاشڈالے، مَیں زندہ نہ
رہوں بلـکہ دم چھوڑوں۔ مَیں16 زندگینے ردکو کر دیا
ابہے، مَیں یادہ ز تکدیر زندہ نہیں رہوں گا۔ مجھے
چھوڑ، میرےکیونکہ دن دم بھر کے ہی ہیں۔

انسان17 کیا ہے کہ تُو اُس کی اِتنی قدر کرے، اُس
پر اِتنا دھیان دے؟ 18 وہ اِتنا اہم تو نہیں ہے کہ تُو ہر
صبح اُس کا معائنہ کرے، ہر لمحہ اُس کی جانچ پڑتال
کرے۔ 19 کیا تُو مجھے تکنے سے کبھی نہیں باز آئے گا؟
کیا مجھےتُو پلکہگادےنہیںبھیسکوناِتنا بھر لئےکے
تھوک انساناے20نگلوں؟ پہرےکے دار، سےمجھاگر
غلطی ہوئی بھی تو اِس سے مَیں نے تیرا کیا نقصان کیا؟ تُو
مجھےنے غضباپنے نشانہکا بنایا؟کیوں تیرےمَیں لئے
بوجھ بنکیوں گیا ہوں؟ 21 تُو میرا نہیںکیوںمعافجرم
کرتا، میرا قصور درگزر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جلد ہی
خاکمَیں ہو جاؤں گا۔ اگر تُو تلاشمجھے کرےبھی
تو نہیں ملوں گا، کیونکہ مَیں ہوں گا “نہیں۔

8
بِلدد :جوابکا اپنے گناہ سے توبہ !کر

تب1 بِلدد سوخی دےجوابنے کر کہا،
2 تُو” تککب اِس قسم کی باتیں کرے گا؟ کب

تیرےتک منہ آندھیسے جھونکےکے نکلیں گے؟ 3 کیا
الله انصاف کا خون کر سکتا، کیا قادرِ مطلق راستی کو
آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ تیرے4 بیٹوں نے اُس کا گناہ
کیا ہے، اِس لئے اُس نے اُنہیں اُن کے جرم کے قبضے
میں چھوڑ دیا۔ تیرےاب5 لئے لازم ہے کہ تُو الله کا

طالب ہو اور قادرِ مطلق سے التجا کرے، 6 کہ پاکتُو
ہو اور سیدھی راہ پر چلے۔ پھر وہ اب بھی تیری خاطر
جوش میں آ کر تیری راست بازی کی سکونت گاہ کو
بحال کرے گا۔ تب7 تیرا مستقبل نہایت عظیم ہو گا،
تیریخواہ ابتدائی حالت پستکتنی کیوں نہ ہو۔

8 گزشتہ نسل سے ذرا پوچھ لے، اُس پر دےدھیان
جو اُن کے باپ دادا نے تحقیقات کے بعد معلوم کیا۔
9 کیونکہ ہم خود کل ہی پیدا ہوئے اور کچھ نہیں
جانتے، زمین ہمارےپر دن سائے جیسے عارضی ہیں۔
لیکن10 تجھےیہ باتکردےتعلیم بتا ہیں،سکتے تجھےیہ
اپنے دل میں جمع شدہ پیشعلم کر سکتے ہیں۔ 11 کیا آبی
نرسل وہاں اُگتا ہے جہاں دلدل نہیں؟ کیا سرکنڈا وہاں
پھلتا پھولتا ہے جہاں پانی نہیں؟ اُس12 کی کونپلیں ابھی
نکل رہی ہیں اور اُسے توڑا نہیں گیا کہ اگر پانی نہ ملے تو
باقی یالی ہر سے پہلے ہی سوکھ جاتا ہے۔ 13 یہ ہے اُن
کا انجام جو الله کو بھول جاتے ہیں، اِسی طرح بےدین
کی اُمید جاتی رہتی ہے۔ جس14 پر وہ اعتماد کرتا ہے
وہ نہایت نازکہی جسہے، پر اُس کا بھروسا ہے وہ
مکڑی کے جالے جیسا کمزور ہے۔ وہجب15 جالے پر
ٹیک لگائے تو کھڑا نہیں جبرہتا، اُسے پکڑ لے تو قائم
نہیں رہتا۔

16 بےدین دھوپ میں شاداب بیل کی مانند ہے۔
اُس کی کونپلیں چاروں طرف پھیل جاتی، 17 اُس کی
جڑیں پتھر کے ڈھیر پر چھا کر اُن میں ٹک جاتی ہیں۔
لیکن18 اگر اُسے اُکھاڑا جائے جستو جگہ پہلے اُگ
رہی تھی وہ اُس کا انکار کر کے کہے گی، مَیں’ نے
تجھے کبھی دیکھا بھی ‘نہیں۔ 19 یہ ہے اُس کی راہ کی
نام نہاد !خوشی جہاں پہلے تھا وہاں پودےدیگر زمین
پھوٹسے نکلیں گے۔

20ً یقینا الله بےالزام آدمی کو مسترد نہیں ًکرتا، یقینا
وہ شریر آدمی کے ہاتھ مضبوط نہیں کرتا۔ 21 وہ ایک
بار پھر تجھے ایسی خوشی بخشے گا کہ تُو ہنس اُٹھے
گا اور شادمانی نعرےکے لگائے گا۔ 22 جو تجھ سے
نفرت کرتے ہیں وہ شرم سے ملبّس ہو جائیں گے، اور
بےدینوں نیستخیمےکے و نابود ہوں “گے۔
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9
ایوب کا :جواب ثالث کے بغیر مَیں راست باز ٹھہرنہیں سکتا

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
خوبمَیں”2 جانتا ہوں تیریکہ بات درست ہے۔

لیکن الله کے حضور انسان کس طرح راست باز ٹھہر
سکتا ہے؟ 3 اگر عدالتوہ میں الله ساتھکے لڑنا چاہے تو
اُس کے سوالاتہزار ایکپر کا جواببھی دےنہیں
سکے گا۔ 4 الله کا دل دانش مند اور اُس کی قدرت
عظیم ہے۔ کون کبھی اُس سے بحث مباحثہ کر کے
کامیاب رہا ہے؟

الله5 پہاڑوں کو کھسکا دیتا اُنہیںاورہے، پتا نہیںہی
چلتا۔ وہ میںغصے آ کر اُنہیں ُلٹا ا دیتا ہے۔ 6 وہ زمین کو
ہلا دیتا ہے تو وہ لرز کر اپنی جگہ ہٹسے جاتی ہے،
اُس کے بنیادی ستون کانپ اُٹھتے ہیں۔ 7 وہ سورج کو
حکم دیتا ہے تو طلوع نہیں ہوتا، ستاروں پر مُہر لگاتا ہے تو
اُن دمکچمککی بند ہو جاتی ہے۔

8 الله ہی آسمان کو خیمے کی طرح تان دیتا، وہی
سمندری اژدہے کی پیٹھ کو پاؤں تلے کچل دیتا ہے۔
9 وہی دُِب اکبر، جوزے، خوشہ پروین اور جنوبی
ستاروں کے جھرمٹوں کا خالق ہے۔ 10 وہ اِتنے عظیم
کام کرتا ہے کہ کوئی اُن کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا،
اِتنے معجزے کرتا ہے کہ کوئی اُنہیں گن نہیں سکتا۔
جب11 میرےوہ منے سا گزرےسے تو مَیں اُسے نہیں
جبدیکھتا، قریبمیرےوہ پھرےسے تو مجھے معلوم
نہیں ہوتا۔ 12 اگر وہ کچھ چھین لے تو کون اُسے روکے
گا؟ کون اُس سے کہے گا، تُو’ کیا کر رہا ‘ہے؟ 13 الله
تو اپنا نازلغضب کرنے سے باز نہیں آتا۔ اُس رُعبکے
رہبتلے اژدہے کے مددگار دبکبھی گئے۔

14 تو پھر مَیں کس طرح اُسے جواب دوں، کس
طرح اُس باتسے کرنے مناسبکے الفاظ چن لوں؟
15 اگر مَیں حق پر ہوتا بھی تو اپنا دفاع نہ کر سکتا۔ اِس
مخالف سے مَیں التجا کرنے کے علاوہ اَور کچھ نہیں کر
16سکتا۔ اگر چیخوںمیریوہ جوابکا بھیدیتا مجھےتو
یقین نہ آتا کہ باتمیریوہ پر دےدھیان گا۔

تھوڑی17 سی غلطی کے جواب میں وہ مجھے پاش
پاش کرتا، بلاوجہ مجھے بار بار زخمی کرتا ہے۔ 18 وہ
سانسمجھے بھی نہیں لینے دیتا کڑوےبلـکہ زہر سے سیر
کر دیتا ہے۔ طاقتجہاں19 باتکی ہے تو وہی قوی
انصافجہاںہے، باتکی ہے تو کون اُسے پیشی کے
لئے بُلا سکتا ہے؟ 20 گو مَیں ہوںبےگناہ توبھی میرا اپنا
منہ مجھے قصوروار ٹھہرائے گا، گو ہوںبےالزام توبھی
وہ مجھے مجرم دےقرار گا۔

21 جو کچھ بھی ہو، مَیں بےالزام !ہوں مَیں اپنی
جان کی پروا ہی نہیں کرتا، اپنی زندگی حقیر جانتا ہوں۔
ایکخیر،22 باتہی اِسہے، لئے مَیں کہتا ہوں، الله’
اوربےالزام دونوںبےدین ہلاکہیکو کر دیتا ‘ہے۔
جب23 اچانککبھی کوئی آفت انسان کو موت کے
اُتارےگھاٹ تو الله بےگناہ کی پریشانی پر ہنستا ہے۔
24 اگر ملـککوئی بےدین کے حوالے کیا جائے تو الله
اُس کے قاضیوں کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ اگر یہ اُس
طرفکی نہیںسے تو طرفکیکسپھر سے ہے؟

میرے25 دن دوڑنے والے آدمی سے کہیں یادہ ز
تیزی بیتسے دیکھےخوشیگئے، بھاگبغیر نکلے ہیں۔
26 سرکنڈےوہ کے بحری جہازوں کی طرح گزر گئے
ہیں، اُس عقاب کی طرح جو اپنے شکار پر جھپٹا مارتا
ہے۔ 27 اگر مَیں کہوں، آؤ’ مَیں اپنی آہیں بھول جاؤں،
اپنے چہرے کی اُداسی دُور کر کے خوشی کا اظہار
‘کروں 28 تو پھر بھی مَیں اُن تمام تکالیف سے ڈرتا ہوں
جو برداشتمجھے کرنی ہیں۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ
تُو مجھے بےگناہ نہیں ٹھہراتا۔

بھیکچھجو29 مجھےہو قرارہیقصوروار دیا گیا ہے،
چنانچہ اِس کا کیا فائدہ کہ مَیں تگبےمعنی و دَو میں
مصروف رہوں؟ 30 گو مَیں صابن سے نہا لوں اور اپنے
*سوڈےہاتھ سے دھو لوں 31 تاہم تُو مجھے گڑھے کی
یوںمیںکیچڑ دھنسنے دیتا مجھےکہہے اپنے کپڑوں سے
گھن آتی ہے۔

32 الله تو مجھ انسانجیسا نہیں میںجوابمَیںکہ اُس
سے کہوں، آؤ’ ہم عدالت میں جا کر ایک دوسرے
کا مقابلہ ‘کریں۔ ہمارےکاش33 درمیان ثالث ہو جو
ہم دونوں پر ہاتھ رکھے، 34 جو میری پیٹھ پر سے الله
کا ڈنڈا ہٹائے تاکہ اُس کا خوف مجھے دہشت زدہ

* 9:30 :سوڈے :مطلبلفظی قلیاب، لائی (lye)۔
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نہ کرے۔ تب35 مَیں الله خوفسے کھائے بغیر بولتا،
فطریکیونکہ طور پر مَیں ایسا نہیں ہوں۔

10
مجھے اپنی جان گھنسے آتی ہے

مجھے1 اپنی جان سے گھن آتی ہے۔ مَیں آزادی سے
آہ زاریو کروں گا، کھلے طور پر اپنا دلی غم بیان کروں
گا۔ مَیں2 الله سے کہوں گا کہ مجھے مجرم نہ ٹھہرا بلـکہ
بتا کہ تیرا مجھ پر کیا الزام ہے۔ 3 کیا تُو ظلم کر کے مجھے
رد کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے حالانکہ تیرے
اپنے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا؟ ساتھ ساتھ تُو بےدینوں
کے منصوبوں پر اپنی منظوری کا نور چمکاتا ہے۔ کیا یہ
تجھے اچھا لگتا ہے؟ 4 کیا تیری آنکھیں انسانی ہیں؟ کیا تُو
صرف انسان کی سی نظر سے دیکھتا ہے؟ 5 کیا تیرے
دن اور سال فانی انسان جیسے محدود ہیں؟ ہرگز !نہیں
6 تو پھر کیا ضرورت ہے کہ تُو میرے قصور کی تلاش
میرےاور گناہ تحقیقکی کرتا رہے؟ 7 تُو تو جانتا ہے کہ
مَیں ہوںبےقصور اور تیرےکہ ہاتھ کوئیسے بچا نہیں
سکتا۔

تیرے8 اپنے ہاتھوں نے مجھے دےتشکیل کر بنایا۔
اور اب تُو نے مُڑ کر مجھے تباہ کر دیا ہے۔ 9 ذرا اِس
کا خیال رکھ کہ تُو نے مجھے مٹی سے اببنایا۔ تُو مجھے
دوبارہ خاک میں تبدیل کر رہا ہے۔ 10 تُو نے خود
مجھے دودھ کی طرح ُنڈیل ا کر پنیر کی طرح جمنے دیا۔
11 تُو ِجلدمجھےنےہی ملبّسسےپوستگوشتاور کیا،
ہڈیوں اور نسوں سے تیار کیا۔ 12 تُو ہی نے مجھے زندگی
اور اپنی مہربانی سے نوازا، تیریاور دیکھ بھال میرینے
روح محفوظکو رکھا۔

13 لیکن ایک بات تُو نے اپنے دل میں چھپائے
رکھی، ہاں مجھے تیرا ارادہ معلوم ہو گیا ہے۔ 14 وہ یہ
ہے کہ اگر’ ایوب کرےگناہ تو مَیں اُس کی پہرا داری
کروں گا۔ مَیں اُسے اُس کے قصور سے بَری نہیں کروں
‘گا۔

15 اگر مَیں قصوروار ہوں تو مجھ پر !افسوس اور اگر
مَیں بےگناہ بھی ہوں تاہم مَیں اپنا سر اُٹھانے جرأتکی
نہیں کرتا، کیونکہ مَیں شرم کھا کھا کر سیر ہو گیا ہوں۔
مجھے خوب مصیبت پلائی گئی ہے۔ 16 اور اگر مَیں
کھڑا بھی ہو جاؤں تو تُو ببر شیر کی طرح میرا شکار کرتا

مجھاور پر اپنیدوبارہ قدرتمعجزانہ اظہارکا ہے۔کرتا
17 خلافمیرےتُو نئے گواہوں کو کھڑا کرتا اور مجھ
پر غضباپنے میں اضافہ کرتا تیرےہے، صفلشکر در
مجھصف پر حملہ کرتے ہیں۔ 18 تُو مجھے میری ماں کے
پیٹ سے کیوں نکال لایا؟ بہتر ہوتا کہ مَیں اُسی وقت
مر جاتا اور کسی کو نظر نہ آتا۔ 19 یوں ہوتا جیسا مَیں
کبھی زندہ ہی نہ تھا، مجھے سیدھا ماں پیٹکے سے قبر
میں پہنچایا جاتا۔ 20 کیا میرے دن تھوڑے نہیں ہیں؟
مجھے تنہا !چھوڑ مجھ سے اپنا منہ پھیر لے تاکہ مَیں چند
لمحوںایک کے لئے ہوخوش سکوں، ہیجلدکیونکہ21
کوچمجھے کر وہاںکے جانا واپسکوئیسےجہاںہے
نہیں آتا، یکیمیںجسمیںملـکاُس تار اور سائےگھنے
ہتے ر ہیں۔ 22 ملـکوہ اندھیرا ہی اندھیرا اور کالا ہی
کالا میںاُسہے، گھنے اورسائے وہاںہے۔بےترتیبی
روشنی بھی اندھیرا ہی “ہے۔

11
ضوفر :جوابکا توبہ کر

1 پھر ضوفر نعماتی دےجوابنے کر کہا،
کیا”2 اِن تمام باتوں جوابکا نہیں دینا ہئے؟ چا کیا یہ

آدمی اپنی خالی باتوں کی بنا پر راستہی ٹھہرےباز گا؟
3 کیا تیری بےمعنی باتیں لوگوں کے منہ یوں بند یں کر گی
کہ تُو آزادی سے لعن طعن کرتا جائے اور کوئی تجھے
شرمندہ نہ کر سکے؟ 4 الله سے تُو کہتا ہے، میری’ تعلیم
پاک ہے، اور تیری نظر میں صافپاکمَیں ‘ہوں۔

کاش5 الله تیرےخود ساتھ ہم کلام ہو، وہ اپنے
ہونٹوں کو کھول کر تجھ باتسے !کرے کاش6 وہ
تیرے لئے حکمت کے بھید کھولے، کیونکہ وہ انسان
سمجھکی معجزےنزدیککے تبہیں۔سے تُو جان لیتا
کہ تیرےالله گناہ کا کافی حصہ درگزر کر رہا ہے۔

7 کیا تُو الله کا راز کھول سکتا ہے؟ کیا تُو قادرِ مطلق
کاملکے تکعلم پہنچ سکتا ہے؟ 8 وہ تو آسمان سے بلند
ہے، چنانچہ تُو کیا کر سکتا ہے؟ وہ پاتال سے گہرا ہے،
چنانچہ تُو کیا جان سکتا ہے؟ 9 اُس کی لمبائی زمین سے
بڑی اور چوڑائی سمندر سے یادہ ز ہے۔

10 اگر وہ کہیں سے گزر کر کسی کو کرےگرفتار
یا عدالت میں اُس کرےحسابکا تو کون اُسے روکے
گا؟ 11 کیونکہ وہ فریب دہ آدمیوں کو جان لیتا ہے،
جب بھی اُسے بُرائی نظر آئے تو وہ اُس پر خوب دھیان
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دیتا ہے۔ عقل12 سے خالی آدمی کس طرح سمجھ پا
یہہے؟سکتا اُتنا ناممکنہی یہجتناہے جنگلیکہ گدھے
انسانسے پیدا ہو۔

13 اے ایوب، اپنا دل پورے دھیان سے الله کی
طرف مائل کر اور اپنے ہاتھ اُس طرفکی !اُٹھا 14 اگر
تیرے ہاتھ گناہ ملوثمیں ہوں تو اُسے دُور کر اور اپنے
خیمے میں بُرائی بسنے !دےنہ تب15 تُو حالتبےالزام
میں اپنا چہرہ اُٹھا سکے گا، تُو مضبوطی سے کھڑا رہے
گا اور ڈرے گا نہیں۔ 16 تُو اپنا دُکھ درد بھول جائے
اورگا، یادطرحکیسیلابگزرےصرفوہ گا۔رہے
تیری17 زندگی دوپہر کی چمکطرح دار، تیری یکی تار
صبح کی مانند روشن ہو جائے گی۔ 18 چونکہ اُمید ہو
گی اِس لئے تُو محفوظ ہو گا اور سلامتی لیٹسے جائے
گا۔ 19 تُو آرام کرے گا، اور کوئی تجھے دہشت زدہ
نہیں کرے گا بلـکہ لوگبہت تیری نظرِ عنایت حاصل
کرنے کی کوشش کریں گے۔ 20 لیکن بےدینوں کی
آنکھیں ناکام ہو جائیں گی، اور وہ بچ نہیں سکیں گے۔
اُن کی مایوساُمید کن ہو *“گی۔

12
ایوب :جوابکا مَیں مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
لگتا”2 کہہے تم دانشواحدہی مند ہو، حکمتکہ

تمہارے ساتھ ہی مر جائے گی۔ 3 لیکن مجھے سمجھ
اِسہے، ناتے مَیںسے تم ادنیٰسے نہیں بھیویسےہوں۔
ایسیکون باتیں نہیں مَیں4جانتا؟ تو دوستوںاپنے لئےکے
مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں، کیجسمَیں دعائیں الله سنتا
تھا۔ مَیںہاں، اوربےگناہجو دوسروںہوںبےالزام کے
لئے مذاق کا نشانہ بن گیا !ہوں 5 جو سکون سے زندگی
گزارتا ہے مصیبتوہ زدہ کو حقیر جانتا ہے۔ وہ کہتا
ہے، آؤ،’ ہم اُسے ٹھوکر جسماریں کے پاؤں ڈگمگانے
لـگے ‘ہیں۔ گروںغارت6 میںخیموںکے آرام سکونو
ہے، اور الله طیشکو دلانے حفاظتوالے سے ہتے ر
ہیں، گو وہ الله کے ہاتھ میں ہیں۔

7 تاہم تم کہتے ہو کہ جانوروں سے پوچھ لے تو وہ
تجھے صحیح بات سکھائیں گے۔ پرندوں سے پتا کر تو وہ
جوابدرستتجھے دیں گے۔ زمین8 باتسے کر تو وہ
تجھے تعلیم دے گی، بلـکہ سمندر کی مچھلیاں بھی تجھے
اِس کا مفہوم سنائیں گی۔ 9 اِن میں ایکسے بھی نہیں
نہجو جانتا ہو ہاتھکےربکہ کچھسبیہنے کیا ہے۔
اُسی10 کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان، تمام انسانوں
کا دم ہے۔ کان11 تو الفاظ کی یوں جانچ پڑتال کرتا ہے
جس طرح زبان کھانوں میں امتیاز کرتی ہے۔ 12 اور
حکمت اُن میں پائی جاتی ہے جو عمر رسیدہ ہیں، سمجھ
متعدد دن گزرنے کے بعد ہی آتی ہے۔

حکمت13 قدرتاور الله کی مصلحتوہیہے، اور
سمجھ مالـککا ہے۔ کچھجو14 وہ وہدےڈھا دوبارہ
تعمیر نہیں ہو گا، جسے وہ کرےگرفتار اُسے آزاد نہیں
کیا جائے گا۔ جب15 وہ پانی روکے تو کال پڑتا ہے،
اُسےجب چھوڑےکھلا تو ملـکوہ میں تباہی مچا ہے۔دیتا

16 اُس کے پاس قوت اور دانائی ہے۔ بھٹکنے اور
بھٹکانے والا دونوں ہی اُس کے ہاتھ میں ہیں۔
17 مشیروں کو وہ ننگے پاؤں اپنے ساتھ لے جاتا ہے،
قاضیوں ثابتاحمقکو کرتا ہے۔ 18 وہ بادشاہوں کا پٹکا
کھول کر اُن کی کمروں میں رّسا باندھتا ہے۔ اماموں19
کو وہ ننگے پاؤں اپنے ساتھ لے جاتا مضبوطیہے، سے
کھڑے آدمیوں کو تباہ کرتا ہے۔ 20 قابِل اعتماد افراد
سے وہ لنے بو کی قابلیت اور بزرگوں سے امتیاز کرنے
لیاقتکی چھین لیتا ہے۔ 21 وہ شرفا پر اپنی حقارت کا
اظہار کر زورآوروںکے کا پٹکا کھول دیتا ہے۔

22 وہ اندھیرے کے پوشیدہ بھید کھول دیتا اور
گہری یکی تار کو روشنی میں لاتا ہے۔ 23 وہ قوموں
کو بڑا بھی بناتا اور تباہ بھی کرتا ہے، اُمّتوں کو منتشر
بھی کرتا اور اُن کی قیادت بھی کرتا ہے۔ 24 ملـکوہ
کے راہنماؤں کو عقل سے محروم کر کے اُنہیں ایسے
بیابان میں آوارہ پھرنے دیتا ہے جہاں راستہ ہی نہیں۔
تب25 وہ اندھیرے میں روشنی کے بغیر ٹٹول ٹٹول کر
متے گھو ہیں۔ الله ہی اُنہیں نشے میں دُھت شرابیوں کی
طرح بھٹکنے دیتا ہے۔

* 11:20 اُن کی مایوساُمید کن ہو :گی یا اُن کی واحد اُمید اِس میں ہو گی کہ دم چھوڑیں۔
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13
1 یہ سب کچھ مَیں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے

کانوں سنسے سمجھکر لیا ہے۔ 2 علم لحاظکے مَیںسے
تمہارے برابر ہوں۔ اِس ناتے سے مَیں تم سے کم نہیں
ہوں۔ 3 لیکن مَیں قادرِ مطلق سے ہی بات کرنا چاہتا
ہوں، الله کے ساتھ ہی مباحثہ کرنے کی آرزو ہوں۔رکھتا

تکجہاں4 تمہارا تعلق ہے، تم فریبسب دہ لیپ
لگانے والے اور بےکار ڈاکٹر ہو۔ کاش5 تم سراسر
خاموش ہتے !ر ایسا کرنے سے تمہاری حکمت کہیں
یادہ ز ظاہر ہوتی۔ 6 مباحثے میں ذرا میرا موقف سنو،
عدالت بیاناتمیرےمیں پر غور !کرو

7 کیا تم الله کی خاطر کج رَو پیشباتیں کرتے ہو، کیا
اُسی کی جھوٹخاطر لتے بو ہو؟ 8 کیا تم اُس کی جانب
داری کرنا ہتے چا ہو، الله کے حق میں لڑنا ہتے چا ہو؟
سوچ9 لو، اگر وہ تمہاری کرےجانچ تو کیا باتتمہاری
بنے گی؟ کیا تم اُسے یوں دےدھوکا سکتے طرحجسہو
انسان کو دھوکا دیا جاتا ہے؟

10 اگر تم خفیہ طور پر بھی جانب داری دکھاؤ تو وہ
تمہیں ضرور سخت سزا دے گا۔ 11 کیا اُس کا رُعب
تمہیں خوف زدہ نہیں کرے گا؟ کیا تم اُس سے سخت
دہشت نہیں کھاؤ گے؟ 12 پھر جن کہاوتوں کی یاد تم
دلاتے ہتے ر گی،ہوںثابتامثالکیراکھوہہو چلےپتا
گا تمہاریکہ باتیں مٹی الفاظکے ہیں۔

خاموش13 ہو کر مجھ سے باز !آؤ میرےبھیکچھجو
ساتھ ہو جائے، مَیں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مَیں14 اپنے
آپ خطرےکو میں لنے ڈا کے لئے تیار ہوں، مَیں اپنی
جان پر کھیلوں گا۔ 15 شاید وہ مجھے مار ڈالے۔ کوئی
بات نہیں، کیونکہ میری اُمید جاتی رہی ہے۔ جو کچھ
بھی ہو مَیں اُسی کے منے سا اپنی راہوں کا دفاع کروں
گا۔ اور16 اِس میں مَیں پناہ لیتا ہوں اُسبےدینکہ کے
حضور آنے جرأتکی نہیں کرتا۔

17 دھیان سے میرے الفاظ سنو، اپنے کان میرے
بیانات پر دھرو۔ تمہیں18 پتا چلے گا مَیںکہ احتیاطنے
ترتیباور سے اپنا معاملہ تیار کیا معلومصافمجھےہے۔
ہے کہ مَیں حق پر !ہوں 19 اگر کوئی مجھے مجرم ثابت

کر سکے تو مَیں چپ ہو جاؤں گا، دم چھوڑنے تک
خاموش رہوں گا۔

ایوب مایوسیکی میں دعا
اے20 الله، میری صرف دو درخواستیں منظور کر

تاکہ مجھے تجھ سے چھپ جانے کی ضرورت نہ ہو۔
21 پہلے، اپنا ہاتھ مجھ سے دُور کر تاکہ تیرا خوف مجھے
دہشت زدہ نہ کرے۔ 22 دوسرے، اِس کے بعد مجھے
بُلا تاکہ جوابمَیں دوں، یا مجھے پہلے لنے دےبو اور تُو
ہی اِس جوابکا دے۔

23 مجھ سے کتنے گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں؟ مجھ پر
میرا جرم اور میرا گناہ ظاہر !کر 24 تُو اپنا چہرہ مجھ
سے چھپائے کیوں رکھتا ہے؟ تُو مجھے کیوں اپنا دشمن
سمجھتا ہے؟ 25 کیا تُو ہَوا کے جھونکوں کے اُڑائے
ہوئے پتے دہشتکو کھلانا خشکچاہتا، بھوسے کا
تعاقب کرنا چاہتا ہے؟

26 یہ تیرا ہی فیصلہ ہے کہ مَیں تلخ تجربوں سے
گزروں، تیری ہی مرضی ہے کہ مَیں اپنی جوانی کے
گناہوں کی سزا *پاؤں۔ 27 تُو میرے پاؤں کو کاٹھ میں
ٹھونک کر میری تمام راہوں کی پہرا داری کرتا ہے۔ تُو
میرے ایکہر نقِش قدم پر دھیان دیتا ہے، 28 گو مَیں
َمے کی گھسی مشکپھٹی اور کیڑوں خرابکا کیا ہوا
لباس ہوں۔

14
عورت1 سے پیدا ہوا انسان ایکچند دن زندہ رہتا

ہے، اور اُس کی زندگی بےچینی سے بھری رہتی ہے۔
پھول2 کی طرح وہ چند لمحوں کے لئے پھوٹ نکلتا، پھر
مُرجھا جاتا ہے۔ سائے کی طرح وہ تھوڑی دیر کے بعد
اوجھل ہو جاتا اور قائم نہیں رہتا۔ 3 کیا تُو واقعی ایک
ایسی مخلوق کا اِتنے غور سے معائنہ کرنا چاہتا ہے؟ مَیں
ہوںکون کہ تُو پیشیمجھے کے لئے اپنے حضور لائے؟

4 کون ناپاک چیز کو پاک صاف کر سکتا ہے؟
کوئی !نہیں انسان5 کی عمر تو مقرر ہوئی ہے، اُس کے
مہینوں کی تعداد تجھے معلوم ہے، کیونکہ تُو ہی اُسنے
کے دنوں کی وہ حد باندھی جسہے سے آگے وہ بڑھ
نہیں سکتا۔ 6 چنانچہ اپنی نگاہ اُس سے پھیر لے اور اُسے

* 13:26 سزا :پاؤں لفظی :ترجمہ میراثسزا میں پاؤں۔
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دےچھوڑ تاکہ وہ مزدور کی طرح تھوڑےاپنے دنوں
سے کچھ مزہ لے سکے۔

7 اگر درخت کو کاٹا جائے تو اُسے تھوڑی بہت
اُمید باقی رہتی ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ مُڈھ سے
نکلیںپھوٹکونپلیں اور اُس اُگتیشاخیںنئیکی جائیں۔
بےشک8 اُس کی جڑیں پرانی ہو جائیں اور اُس کا
مُڈھ مٹی میں ختم ہونے لـگے، لیکن9 پانی کی خوشبو
سونگھتے ہی وہ کونپلیں لنے نکا لـگے گا، اور پنیری کی
سی ٹہنیاں اُس سے پھوٹنے لـگیں گی۔

10 لیکن انسان فرق ہے۔ مرتے وقت اُس کی ہر
طرح طاقتکی جاتی رہتی ہے، دم وقتچھوڑتے اُس
کا نام و تکنشان نہیں رہتا۔ 11 وہ اُس جھیل کی مانند
جسہے کا پانی اوجھل ہو جائے، اُس ندی کی مانند
جو سکڑ خشککر ہو جائے۔ وفات12 پانے والے کا
لیٹوہہے۔حالیہی اُٹھےنہیںکبھیاورجاتا جبگا۔
تک آسمان قائم ہے نہ جاگوہ اُٹھے گا، نہ اُسے جگایا
جائے گا۔

کاش13 تُو مجھے پاتال میں چھپا دیتا، مجھے وہاں اُس
وقت تک پوشیدہ رکھتا تکجب تیرا قہر ٹھنڈا نہ ہو
کاش!جاتا وقتایکتُو جبکرےمقرر تُو میرا دوبارہ
خیال کرے گا۔ 14 کیونکہ) اگر انسان مر
جائے تو کیا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے (گا؟ پھر مَیں اپنی
خدمتسخت کے تمام برداشتدن کرتا، اُس تکوقت
انتظار کرتا تکجب میری سبک دوشی نہ ہو جاتی۔
تب15 تُو مجھے آواز دیتا اور مَیں جواب دیتا، تُو اپنے
ہاتھوں کے کام کا آرزومند ہوتا۔ 16 اُس وقت بھی تُو
میرے ہر قدم کا شمار کرتا، لیکن نہ صرف اِس مقصد
گناہوںمیرےکہسے پر 17دے۔دھیان میرےتُو جرائم
تھیلے میں باندھ کر اُس پر مُہر لگا میریدیتا، ہر غلطی کو
ڈھانک دیتا۔

پہاڑطرحجس!افسوسلیکن18 گر کر ُچور ُچور ہو
جاتا طرحجس19ہے،جاتیکھسکچٹاناور بہتا پانی
پتھر کو رگڑ رگڑ کر ختم کرتا اور سیلاب مٹی کو بہا لے
جاتا اُسیہے طرح تُو انسان کی خاکاُمید میں ملا دیتا
ہے۔ 20 تُو مکمل طور پر اُس غالبپر آ جاتا تو وہ کوچ کر
جاتا ہے، تُو اُس کا بگاڑچہرہ کر اُسے فارغ کر دیتا ہے۔

21 اگر اُس بچوںکے کو سرفراز کیا جائے تو اُسے پتا نہیں
چلتا، اگر اُنہیں پست کیا جائے تو یہ بھی اُس کے علم میں
نہیں آتا۔ اپنےصرفوہ22 جسمہی محسوسدردکا کرتا
اور اپنے لئے ہی ماتم کرتا “ہے۔

15
اِلی فز ایوب:جوابکا بککفر رہا ہے

تب1 اِلی فز تیمانی دےجوابنے کر کہا،
2 کیا” دانش مند کو جواب میں بےہودہ خیالات

پیش کرنے چاہئیں؟ کیا اُسے اپنا پیٹ تپتی مشرقی ہَوا
سے بھرنا ہئے؟ چا 3 کیا مناسب ہے کہ وہ فضول بحث
مباحثہ ایسیکرے، کرےباتیں جو بےفائدہ ہیں؟ ہرگز
!نہیں

4 لیکن تیرا یہ رو اِس سے کہیں بُرا ہے۔ تُو الله کا
خوف چھوڑ کر اُس کے حضور غور و خوض کرنے
کا فرض حقیر جانتا ہے۔ 5 تیرا قصور ہی تیرے منہ
کو ایسی باتیں کرنے کی تحریک دے رہا ہے، اِسی
لئے تُو نے چالاکوں کی زبان اپنا لی ہے۔ مجھے6 تجھے
قصوروار ٹھہرانے ضرورتکی ہی نہیں، کیونکہ تیرا اپنا
ہی منہ تجھے مجرم ٹھہراتا ہے، تیرے اپنے ہی ہونٹ
خلافتیرے گواہی دیتے ہیں۔

7 کیا تُو سب سے پہلے پیدا ہوا انسان ہے؟ کیا تُو نے
پہاڑوں سے پہلے ہی جنم لیا؟ جب8 الله مجلسکی منعقد
ہو جائے تو کیا تُو بھی اُن کی باتیں سنتا ہے؟ کیا صرف
تجھے ہی حکمت حاصل ہے؟ 9 تُو کیا جانتا ہے جو ہم
نہیں باتکستجھےجانتے؟ کی سمجھ آئی جسہے کا
علم ہم نہیں رکھتے؟ ہمارے10 درمیان بھی عمر رسیدہ
بزرگ ہیں، ایسے آدمی تیرےجو والد سے بھی ہیں۔بوڑھے

اے11 ایوب، کیا تیری نظر میں الله کی تسلی دینے
والی باتوں کی اہمیتکوئی نہیں؟ کیا تُو اِس کی قدر نہیں
کر سکتا کہ نرمی سے تجھ سے بات کی جا رہی ہے؟
تیرے12 دل کے جذبات تجھے یوں اُڑا کر کیوں لے
تیریجائیں، آخرکارکہ13اُٹھیںچمکاِتنیکیوںآنکھیں
تُو اپنا غصہ الله پر اُتار کر ایسی باتیں اپنے منہ سے اُگل
دے؟

14 بھلا انسان کیا ہے کہ پاک صاف ٹھہرے؟
عورت سے پیدا ہوئی مخلوق کیا ہے راستکہ باز ثابت
ہو؟ کچھ بھی !نہیں 15 الله تو مُقّدساپنے خادموں پر بھی
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بھروسا نہیں رکھتا، بلـکہ آسمان بھی اُس کی نظر پاکمیں
نہیں ہے۔ 16 تو پھر وہ انسان پر بھروسا کیوں رکھے جو
قابِل گھن اور بگڑا ہوا ہے، بُرائیجو کو پانی طرحکی پی
لیتا ہے۔

میری17 بات سن، مَیں تجھے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔
مَیں تجھے وہ کچھ بیان کروں گا جو مجھ پر ظاہر ہوا
ہے، 18 وہ کچھ دانشجو مندوں پیشنے کیا اور جو
اُنہیں باپاپنے دادا سے ملا تھا۔ اُن سے کچھ چھپایا نہیں
گیا تھا۔ 19 باپ) دادا سے مراد وہ لوگواحد ہیں
جنہیں ملـکوقتاُس دیا جبگیا کوئی بھی پردیسی اُن
میں نہیں پھرتا ۔(تھا

20 وہ کہتے تھے، بےدین اپنے تمام دن ڈر مارےکے
تڑپتا رہتا، اور جتنے بھی سال ظالم کے لئے محفوظ رکھے
گئے ہیں اُتنے ہی سال وہ پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے۔
آوازیںناکدہشت21 اُس میںکانوںکے رہتیگونجتی
ہیں، اور امن و امان وقتکے ہی تباہی مچانے والا اُس
پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ 22 اندھیرےاُسے سے بچنے کی اُمید ہی
نہیں، کیونکہ اُسے تلوار کے لئے تیار رکھا گیا ہے۔

23 وہ مارا مارا پھرتا ہے، آخرکار وہ گِدھوں کی
خوراک بنے گا۔ اُسے خود علم ہے کہ یکی تار کا
دن قریب ہی ہے۔ 24 تنگی اور مصیبت اُسے دہشت
کھلاتی، حملہ آور بادشاہ طرحکی اُس غالبپر آتی ہیں۔
25 اور وجہ کیا ہے؟ یہ کہ اُس نے اپنا ہاتھ الله کے
خلاف اُٹھایا، قادرِ مطلق کے منے سا تکبر دکھایا ہے۔
26 اپنی موٹی اور مضبوط ڈھال کی پناہ میں اکڑ کر وہ
تیزی سے الله پر حملہ کرتا ہے۔

اُسوقتاِسگو27 اُساورچمکتاسےچربیچہرہکا
کی کمر موٹی ہے، لیکن28 آئندہ وہ تباہ شدہ شہروں میں
بسے گا، ایسے مکانوں میں سبجو چھوڑےکے ہوئے
ہیں اور جو جلد ہی پتھر کے ڈھیر بن جائیں گے۔ 29 وہ
امیر نہیں ہو گا، اُس کی دولت قائم نہیں رہے گی، اُس
کی ملـکجائیداد میں پھیلی نہیں رہے گی۔

وہ30 یکی تار نہیںسے بچے گا۔ شعلہ اُس کونپلوںکی
کو دےمُرجھانے گا، اور الله اُسے اپنے منہ ایککی
پھونک سے اُڑا کر تباہ کر دے گا۔ 31 وہ دھوکے پر
بھروسا نہ ورنہکرے، بھٹکوہ جائے اُساورگا کا اجر

دھوکا ہی ہو گا۔ وقت32 پہلےسے ہی اُسے اِس کا پورا
معاوضہ ملے گا، اُس کی کونپل کبھی نہیں پھلے پھولے
گی۔

33 وہ انگور کی اُس بیل کی مانند ہو جسگا پھلکا
کچی حالت میں ہی گر جائے، زیتون کے اُس درخت
کی مانند جس کے تمام پھول جھڑ جائیں۔ 34 کیونکہ
بےدینوں کا جتھا بنجر رہے گا، خوروںرشوتآگاور
کے خیموں کو بھسم کرے گی۔ 35 اُن کے پاؤں دُکھ
درد سے بھاری ہو جاتے، اور وہ بُرائی کو جنم دیتے
ہیں۔ اُن پیٹکا دھوکا ہی پیدا کرتا “ہے۔

16
ایوب :جوابکا مَیں ہوںبےگناہ

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
2 اِس” طرح کی مَیں نے بہت سی باتیں سنی ہیں،

تمہاری درددُکھصرفتسلی 3ہے۔باعثکا تمہاریکیا
لفاظی کبھی ختم نہیں ہو گی؟ تجھے کیا چیز بےچین کر
رہی ہے کہ تُو مجھے جواب دینے پر مجبور ہے؟ 4 اگر
مَیں تمہاری جگہ ہوتا تو مَیں بھی تمہاری جیسی باتیں کر
سکتا۔ پھر پُرالفاظخلافتمہارےبھیمَیں پیشتقریریں
کر توبہکے توبہ سکتا۔کہہ لیکن5 مَیں ایسا نہ کرتا۔ مَیں
تمہیں اپنی باتوں تقویتسے افسوسدیتا، کے اظہار سے
تمہیں تسکین دیتا۔ میرےلیکن6 ساتھ سلوکایسا نہیں
ہو رہا۔ اگر مَیں بولوں تو مجھے نہیںسکون ملتا، چپاگر
رہوں تو میرا درد دُور نہیں ہوتا۔

ابلیکن7 الله مجھےنے تھکا دیا اُسہے، میرےنے
پورے گھرانے کو تباہ کر دیا ہے۔ 8 اُس نے مجھے
سکڑنے دیا اورہے، خلافمیرےباتیہ بنگواہ گئی
میریہے۔ دُبلی کھڑیحالتپتلی ہو خلافمیرےکر
گواہی دیتی ہے۔ 9 الله مجھےغضبکا پھاڑ رہا وہہے،
میرا دشمن اور میرا مخالف بن گیا ہے میرےجو خلاف
دانت پیس پیس کر مجھے اپنی آنکھوں سے چھید رہا
*ہے۔ لوگ10 گلا پھاڑ کر میرا مذاق اُڑاتے، میرے
گال پر تھپڑ مار میریکر بےعزتی کرتے سبہیں۔ کے
خلافمیرےسب متحد ہو گئے ہیں۔ 11 الله نے مجھے
شریروں کے حوالے کر دیا، مجھے بےدینوں کے چنگل
میں پھنسا دیا ہے۔ مَیں12 سکون زندگیسے گزار رہا تھا

* 16:9 اپنی آنکھوں سے چھید رہا :ہے لفظی :ترجمہ اپنی خلافمیرےآنکھیں تیز کرتا ہے۔
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اُسکہ پاشپاشمجھےنے کر دیا، گلےمجھے سے پکڑ کر
زمین پر پٹخ دیا۔ اُس مجھےنے اپنا نشانہ بنا لیا، 13 پھر اُس
تیراندازوںکے مجھےنے لیا۔گھیر اُس سےبےرحمینے
میرے گُردوں کو چیر ڈالا، میرا پِت زمین پر ُنڈیل ا دیا۔
14 بار بار وہ میری قلعہ بندی میں رخنہ ڈالتا رہا، پہلوان
کی طرح مجھ پر حملہ کرتا رہا۔

15 مَیں نے ٹانکے لگا کر اپنی ِجلد کے ساتھ ٹاٹ
کا لباس جوڑ لیا ہے، اپنی شان و شوکت خاک میں
ملائی ہے۔ 16 رو رو کر میرا چہرہ سوج گیا میریہے،
پلـکوں پر گھنا اندھیرا چھا گیا ہے۔ 17 لیکن وجہ کیا
میرےہے؟ ہاتھ تو ظلم بَریسے رہے، میری پاکدعا
صاف رہی ہے۔

اے18 زمین، میرے خون کو مت !ڈھانپنا میری
آہ و زاری کبھی آرام کی جگہ نہ پائے بلـکہ گونجتی
رہے۔ اب19 بھی میرا گواہ آسمان پر میرےہے، حق
میں گواہی دینے بلندیوںوالا پر ہے۔ میری20 آہ زاریو
میرا ترجمان ہے، مَیں بےخوابی سے الله کے انتظار میں
رہتا ہوں۔ میری21 آہیں الله کے منے سا فانی انسان کے
باتمیںحق کریں کوئیطرحجسطرحاُسگی، اپنے
ہیتھوڑےکیونکہ22کرے۔باتمیںحقکےدوست
سالوں کے بعد مَیں اُس راستے پر روانہ ہو جاؤں جسگا
واپسسے نہیں آؤں گا۔

17
الله سے التجا

میری1 روح شکستہ ہو گئی، میرے دن بجھ گئے
ہیں۔ قبرستان ہی میرے انتظار میں ہے۔ 2 میرے
طرفچاروں مذاق ہی مذاق سنائی دیتا، میری آنکھیں
لوگوں کا ہٹ دھرم یہ رو دیکھتے دیکھتے تھک گئی
ہیں۔ اے3 الله، میری میرےضمانت اپنے ہاتھوں سے
قبول فرما، کیونکہ اَور کوئی نہیں جو اُسے دے۔ 4 اُن
ذہنوںکے کو تُو بندنے کر دیا، اِس لئے تُو اُن عزتسے
نہیں پائے گا۔ 5 وہ اُس آدمی کی مانند ہیں جو اپنے
دوستوں ضیافتکو دعوتکی دے، حالانکہ اُس کے
اپنے بچے بھوکے مر رہے ہوں۔

6 الله نے مجھے مذاق کا یوں نشانہ بنایا ہے کہ مَیں
عبرتمیںقوموں بنمثالانگیز گیا مجھےہوں۔ ہیدیکھتے
میرےلوگ منہ پر تھوکتے ہیں۔ میری7 آنکھیں غم کھا

کھا کر دُھندلا گئی میرےہیں، اعضا تکیہاں سوکھ
گئے کہ سایہ ہی رہ گیا ہے۔ 8 یہ دیکھ کر سیدھی راہ
پر چلنے والوں کے کھڑےرونگٹے ہو جاتے اور بےگناہ
بےدینوں خلافکے مشتعل ہو جاتے ہیں۔ راست9
باز اپنی راہ پر قائم ہتے، ر اور جن کے پاکہاتھ ہیں وہ
تقویت پاتے ہیں۔ لیکن10 تکجہاں تم سب کا تعلق
ہے، آؤ دوبارہ مجھ پر حملہ !کرو مجھے تم ایکمیں بھی
دانا آدمی نہیں ملے گا۔

میرے11 دن گزر گئے میرےہیں۔ وہ منصوبے اور
راتسےجن12ہیںگئیملمیںخاکآرزوئیںکیدل
دن میں بدل گئی اور اندھیرےروشنی کو دُور کر کے
قریب آئی تھی۔ 13 اگر مَیں صرف اِتنی ہی اُمید رکھوں
کہ پاتال میرا گھر ہو گا تو یہ کیسی اُمید ہو گی؟ اگر
مَیں اپنا بستر یکی تار میں بچھا کر 14 قبر سے کہوں، تُو’
میرا باپ ‘ہے اور کیڑے سے، اے’ میری امی، اے
تو15‘بہنمیری پھر اُمیدکیسییہ ہو تیرےمجھے’گا،کہےکونگی؟ لئے اُمید نظر آتی ؟‘ہے تب16 میری اُمید
میرے ساتھ پاتال اُترےمیں گی، اور ہم مل خاککر
دھنسمیں جائیں “گے۔

18
:بِلدد الله بےدینوں کو سزا دیتا ہے

بِلدد1 سوخی دےجوابنے کر کہا،
تُو”2 ایسیتککب کرےباتیں گا؟ اِن سے باز آ کر

ہوش میں !آ تب ہی ہم باتصحیح کر سکیں گے۔ 3 تُو
ہمیں ڈنگر جیسے احمق کیوں سمجھتا ہے؟ 4 گو آگتُو
بگولا ہو کر اپنے آپ کو پھاڑ رہا ہے، لیکن تیرےکیا
زمینباعث ویرانکو ہونا ہئے اپنیکوچٹانوںاورچا جگہ
سے کھسکنا ہئے؟ چا ہرگز !نہیں

5ً آگکیاُسگا،جائےبجھچراغکابےدینیقینا کا
شعلہ آئندہ نہیں چمکے گا۔ اُس6 کے خیمے میں روشنی
اندھیرا ہو جائے گی، اُس کے اوپر کی شمع بجھ جائے
گی۔ 7 اُس کے لمبے قدم رُک رُک کر آگے بڑھیں گے،
اور اُس کا اپنا منصوبہ اُسے دےپٹخ گا۔

8 اُس کے اپنے پاؤں اُسے جال میں پھنسا دیتے ہیں،
وہ دام پر ہی چلتا پھرتا ہے۔ 9 پھندا اُس ایڑیکی پکڑ لیتا،
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کمند اُسے جکڑ لیتی ہے۔ 10 اُسے پھنسانے کا رّسا زمین
میں چھپا ہوا ہے، راستے میں پھندا بچھا ہے۔

11 وہ ایسی چیزوں سے گھرا رہتا ہے جو اُسے قدم
بہ قدم دہشت کھلاتی اور اُس ناککی میں دم کرتی
ہیں۔ آفت12 اُسے ہڑپ کر لینا چاہتی ہے، تباہی تیار
کھڑی تاکہہے اُسے وقتگرتے ہی پکڑ لے۔ بیماری13
اُس ِجلدکی کو موتجاتی،کھا کا اُسپہلوٹھا اعضاکے
کو نگل لیتا ہے۔ 14 اُسے اُس کے خیمے کی حفاظت
سے چھین لیا جاتا اور گھسیٹ کر دہشتوں کے بادشاہ
کے منے سا لایا جاتا ہے۔

15 اُس کے خیمے میں آگ بستی، اُس کے گھر پر
گندھک بکھر جاتی ہے۔ نیچے16 اُس کی جڑیں سوکھ
جاتی، اوپر اُس کی شاخیں مُرجھا جاتی ہیں۔ زمین17 پر
سے اُس کی یاد مٹ جاتی ہے، کہیں بھی اُس کا نام و
نشان نہیں رہتا۔

18 اُسے روشنی سے یکی تار میں دھکیلا جاتا، دنیا سے
بھگا کر خارج کیا جاتا ہے۔ قوم19 میں اُس کی نہ اولاد
نہ نسل رہے گی، جہاں پہلے رہتا تھا وہاں کوئی نہیں
بچے گا۔ 20 اُس کا انجام دیکھ کر مغرب کے باشندوں
کے کھڑےرونگٹے ہو جاتے اور مشرق باشندےکے
زدہدہشت ہو یہی21ہیں۔جاتے گھرکےبےدینہے
کا انجام، اُسی کے مقام کا جو الله کو نہیں “جانتا۔

19
:ایوب مَیں ہوںجانتا کہ نجاتمیرا دہندہ زندہ ہے

ایوبتب1 جوابنے میں کہا،
مجھتککبتم”2 پر تشدد کرنا ہتے چا تککبہو،

مجھے الفاظ ٹکڑےٹکڑےسے کرنا ہتے چا ہو؟ اب3 تم
دسنے بار ملامتمجھے کی ہے، تم نے شرم کئے بغیر
میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ 4 اگر یہ بات صحیح بھی
ہو کہ مَیں غلط راہ پر آ گیا ہوں تو مجھے ہی اِس کا نتیجہ
بھگتنا ہے۔ لیکن5 چونکہ تم مجھ پر اپنی سبقت دکھانا
ہتے چا میریاور رُسوائی مجھے ڈانٹنے کے لئے استعمال کر
رہے ہو 6 تو پھر جان لو، الله نے غلطمجھےخود راہ پر لا
کر اپنے دام سے گھیر لیا ہے۔

7 گو مَیں چیخ کر کہوں، مجھ’ پر ظلم ہو رہا ‘ہے،
لیکن جواب کوئی نہیں ملتا۔ گو مَیں مدد کے لئے
پکاروں، انصافلیکن نہیں پاتا۔ اُس8 میرےنے راستے
ایسیمیں نہیںگزرمَیںکہدیکرکھڑیدیوار اُسسکتا،
راہوںمیرینے پر اندھیرا ہی چھا جانے دیا ہے۔ اُس9
چھینسےمجھعزتمیرینے سرمیرےکر تاجسے اُتار
دیا ہے۔ طرفچاروں10 سے اُس نے مجھے ڈھا دیا تو
مَیں تباہ اُسہوا۔ اُمیدمیرینے طرحکیدرختکو جڑ
سے اُکھاڑ دیا ہے۔ اُس11 کا بھڑکخلافمیرےقہر
اُٹھا ہے، اور وہ مجھے اپنے دشمنوں میں شمار کرتا ہے۔
12 اُس کے دستے مل کر مجھ پر حملہ کرنے آئے ہیں۔
اُنہوں نے میری فصیل کے ساتھ مٹی کا ڈھیر لگایا ہے
تاکہ اُس میں رخنہ ڈالیں۔ اُنہوں نے طرفچاروں سے
میرے خیمے کا محاصرہ کیا ہے۔

میرے13 بھائیوں کو اُس نے مجھ سے دُور کر دیا،
میرےاور والوںجاننے نے میرا پانیحقہ بند کر ہے۔دیا
میرے14 رشتے داروں نے مجھے ترک کر دیا، میرے
دوستقریبی مجھے بھول گئے ہیں۔ میرے15 دامن گیر
مجھےنوکرانیاںاور اجنبی ہیں۔سمجھتے اُن کی مَیںمیںنظر
اجنبی ہوں۔ مَیں16 اپنے نوکر کو بُلاتا ہوں تو جوابوہ
دیتا۔نہیں مَیںگو اپنے منہ توبھیکروںالتجاسےاُسسے
وہ نہیں آتا۔

17 میری بیوی میری جان سے گھن کھاتی ہے،
بھائیسگےمیرے مجھے مکروہ ہیں۔سمجھتے تکیہاں18
کہ چھوٹے بچے بھی مجھے حقیر جانتے ہیں۔ اگر مَیں
اُٹھنے کوششکی کروں تو وہ اپنا منہ طرفدوسری پھیر
لیتے ہیں۔ میرے19 دلی دوست مجھے کراہیت کی نگاہ
سے دیکھتے ہیں، جو پیارےمجھے تھے مخالفمیرےوہ
ہو ہیں۔گئے ِجلدمیری20 سکڑ ہڈیوںمیریکر ساتھکے
جا لـگی موتمَیںہے۔ بالسے بال بچ گیا *ہوں۔

میرے21 دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر ترس
کیونکہکھاؤ۔ الله ہی ہاتھکے مجھےنے مارا 22ہے۔ تم
کیوں الله کی میرےطرح پیچھے پڑ گئے ہو، کیوں میرا
گوشت کھا کھا کر سیر نہیں ہوتے؟

میریکاش23 باتیں قلم بند ہو کاش!جائیں وہ یادگار
پر کندہ کی جائیں، 24 لوہے کی چھینی اور سیسے سے

* 19:20 بال بال بچ گیا مطلب:ہوں مبہم سا لفظیہے۔ میرے:ترجمہ دانتوں کی ِجلد ہی بچ گئی ہے۔
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ہمیشہ کے لئے پتھر میں نقش کی !جائیں لیکن25 مَیں
جانتا ہوں کہ میرا چھڑانے والا زندہ ہے اور آخرکار
میرے میںحق زمین پر کھڑا ہو جائے گا، 26 میریگو
ِجلد یوں اُتاری بھی گئی ہو۔ لیکن میری آرزو ہے کہ
میںجسم ہوتے ہوئے الله کو دیکھوں، 27 مَیںکہ خود
ہی اُسے دیکھوں، نہ کہ اجنبی بلـکہ اپنی آنکھوںہی سے
اُس پر نگاہ کروں۔ اِس آرزو شدتکی سے میرا دل ہوتباہ رہا ہے۔

28 تم کہتے ہو، ہم’ کتنی سختی سے ایوب کا تعاقب
یں کر ‘گے اور مسئلے’ کی جڑ تو اُسی میں پنہاں ‘ہے۔
لیکن29 تمہیں خود تلوار سے ڈرنا ہئے، چا کیونکہ تمہارا
غصہ تلوار کی سزا کے لائق ہے، تمہیں جاننا ہئے چا کہ
عدالت آنے والی “ہے۔
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غلط:ضوفر کام کی منصفانہ دیسزا جائے گی

تب1 ضوفر نعماتی دےجوابنے کر کہا،
2 خیالاتمضطربمیرےیقیناً” اور احساساتوہ

میرےجو اندر سے اُبھر رہے ہیں مجھے جواب دینے پر
مجبور کر رہے ہیں۔ مجھے3 ایسی نصیحت سننی پڑی جو
میری بےعزتی کا باعث تھی، لیکن میری سمجھ مجھے
جواب دینے دےتحریککی رہی ہے۔

4 کیا تجھے معلوم نہیں کہ قدیم زمانے سے یعنی جب
سے انسان کو زمین پر رکھا گیا 5 شریر کا فتح مند نعرہ
عارضی اور پلخوشیکیبےدین بھر ثابتکی ہوئی ہے؟
6 گو اُس کا قد و قامت آسمان تک پہنچے اور اُس کا
سر بادلوں کو چھوئے تاہم7 وہ اپنے فضلے طرحکی ابد
تک تباہ ہو جنہوںگا۔جائے اُسےنے پہلے دیکھا تھا وہ
پوچھیں گے، اب’ وہ کہاں ‘ہے؟

8 خوابوہ کی طرح اُڑ جاتا اور آئندہ کہیں نہیں پایا
جائے گا، اُسے رات کی یا رو کی طرح بُھلا دیا جاتا
ہے۔ جس9 آنکھ نے اُسے دیکھا وہ اُسے آئندہ کبھی
نہیں دیکھے گی۔ اُس کا گھر دوبارہ اُس کا مشاہدہ
گا۔کرےنہیں اُس10 کی اولاد غریبوںکو بھیکسے
پڑےمانگنی گی، اُس کے اپنے ہاتھوں واپسدولتکو
پڑےدینی گی۔ 11 جوانی طاقتجسکی سے اُس کی
ہڈیاں بھری ہیں وہ اُس کے ساتھ ہی خاک میں مل
جائے گی۔

بُرائی12 بےدین منہکے میں میٹھی ہے۔ وہ اُسے اپنی
زبان تلے چھپائے رکھتا، اُسے13 محفوظ رکھ کر جانے
اُسلیکن14دیتا۔نہیں میںپیٹخوراککی آ خرابکر
ہو جاتی بلـکہ سانپ کا زہر بن جاتی ہے۔ 15 دولتجو
اُس نگلنے لی اُسے وہ دےاُگل گا، الله ہی یہ چیزیں
اُس کے پیٹ سے کرےخارج گا۔ 16 اُس نے سانپ
کا چوسزہر لیا، اور سانپ ہی کی زبان اُسے مار ڈالے
گی۔ 17 وہ ندیوں لطفسے اندوز نہیں ہو گا، شہد اور
بالائی کی نہروں سے مزہ نہیں لے گا۔ 18 جو کچھ اُس
حاصلنے کیا اُسے کرےنہیںہضموہ گا کچھسببلـکہ
کرےواپس گا۔ جو دولت اُس نے اپنے کاروبار سے
کمائی اُس سے لطفوہ نہیں اُٹھائے گا۔ 19 کیونکہ اُس
نے پست حالوں پر ظلم کر کے اُنہیں ترک کیا ہے، اُس
نے ایسے گھروں کو چھین لیا ہے جنہیں اُس نے تعمیر
نہیں کیا تھا۔ اُس20 پیٹنے میں کبھی محسوسسکون
نہیں کیا بلـکہ جو کچھ بھی چاہتا تھا اُسے بچنے نہیں دیا۔
جب21 وہ کھانا کھاتا ہے تو کچھ نہیں بچتا، اِس لئے
اُس حالیخوشکی نہیںقائم اُسےہیجوں22گی۔رہے
کثرت کی ہوںحاصلچیزیں گی مصیبتوہ پھنسمیں
جائے گا۔ تب دُکھ درد کا پورا زور اُس پر آئے گا۔
کاش23 الله بےدین کا پیٹ بھر کر اپنا بھڑکتا قہر اُس
پر نازل کاشکرے، وہ غضباپنا اُس پر برسائے۔

24 گو وہ لوہے کے ہتھیار بھاگسے جائے، لیکن
پیتل کا تیر اُسے چیر ڈالے گا۔ جب25 وہ اُسے اپنی
پیٹھ سے نکالے تو تیر نوککی اُس کے کلیجے میں سے
نکلے گی۔ اُسے دہشت ناک واقعات پیش آئیں گے۔
گہری26 یکی تار اُس کے خزانوں کی تاک میں بیٹھی
انسانوںجوآگایسیگی۔رہے لگائینہیںنے بھسماُسے
کرے گی۔ اُس کے خیمے کے لوگجتنے بچ نکلے اُنہیں
وہ کھا جائے گی۔ 27 آسمان اُسے مجرم ٹھہرائے گا،
زمین اُس خلافکے گواہی دینے کے لئے کھڑی ہو
جائے گی۔ سیلاب28 اُس کا گھر اُڑا لے جائے گا،
سےشدتدنکےغضب بہتا ہوا پانی اُس پر گزرےسے
گا۔ 29 یہ ہے وہ اجر جو الله بےدینوں دےکو گا، وہ
وراثت جسے الله نے اُن کے لئے مقرر کی “ہے۔
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بہت:ایوب دفعہ بےدینوں کو سزا نہیں ملتی

1 ایوبپھر جوابنے میں کہا،
2 دھیان” سے میرے الفاظ !سنو یہی کرنے سے

مجھے تسلی !دو تکجب3 مَیں اپنی پیشبات نہ کروں
مجھے برداشت کرو، اِس کے بعد اگر چاہو تو میرا مذاق
اُڑاؤ۔ 4 کیا مَیں کسی انسان سے احتجاج کر رہا ہوں؟
ہرگز !نہیں تو پھر کیا عجب کہ میری روح اِتنی تنگ آ
گئی ہے۔ 5 مجھ پر نظر ڈالو تو تمہارے کھڑےرونگٹے
جائیںہو اورگے تم حیرانی سے اپنا ہاتھ منہ پر گے۔رکھو

کبھیجب6 مجھے وہ خیال یاد آتا ہے جو پیشمَیں
کرنا چاہتا ہوں تو دہشتمَیں زدہ ہو جاتا میرےہوں،
جسم پر تھرتھراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ خیال7 یہ ہے
کہ بےدین کیوں جیتے ہتے ر ہیں؟ نہ صرف وہ عمر
رسیدہ ہو جاتے بلـکہ اُن طاقتکی بڑھتی رہتی ہے۔

8 اُن کے بچے اُن کے منے سا قائم ہو جاتے، اُن کی
اولاد اُن کی آنکھوں کے منے سا مضبوط ہو جاتی ہے۔
9 اُن کے گھر محفوظ ہیں۔ نہ کوئی چیز اُنہیں ڈراتی،
نہ الله کی سزا اُن پر نازل ہوتی ہے۔ 10 اُن کا سانڈ نسل
بڑھانے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا، اُن کی وقتگائے پر
جنم دیتی، اور اُس بچےکے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔

11 وہ اپنے بچوں کو باہر کھیلنے کے لئے بھیجتے ہیں
تو وہ یوں بھیڑبکر کے یوڑ ر کی طرح گھر سے نکلتے ہیں۔
اُن لڑکےکے پھاندتےکودتے نظر ہیں۔آتے دفوہ12
اور سرود بجا گیتکر گاتے اور بانسری کی یلی سُر آواز
نکال کر اپنا دل بہلاتے ہیں۔ 13 اُن کی زندگی خوش
حال رہتی ہے، وہ ہر دن سے پورا لطف اُٹھاتے اور
بڑےآخرکار سکون پاتالسے میں اُتر جاتے ہیں۔

14 اور یہ وہ لوگ ہیں جو الله سے کہتے ہیں، ہم’
سے دُور ہو جا، ہم تیری راہوں کو جاننا نہیں ہتے۔ چا
15 قادرِ مطلق کون ہے کہ ہم اُس کی خدمت کریں؟
اُس سے دعا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو ‘گا؟ 16 کیا
اُن خوشکی حالی اُن کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی؟ کیا
بےدینوں کے منصوبے الله سے دُور نہیں ہتے؟ ر

17 ایسا لگتا ہے کہ بےدینوں کا چراغ کبھی نہیں
بجھتا۔ کیا اُن پر مصیبتکبھی آتی ہے؟ کیا الله کبھی قہر

میں آ کر اُن پر وہ تباہی نازل کرتا ہے جو اُن کا مناسب
حصہ ہے؟ 18 کیا ہَوا کے جھونکے کبھی اُنہیں بھوسے
کی طرح اور آندھی کبھی اُنہیں تُوڑی کی طرح اُڑا لے
جاتی افسوس،ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ شاید19 تم کہو، الله’
اُنہیں سزا دینے کے بجائے اُن کے بچوں کو سزا دے
لیکن‘گا۔ مَیں کہتا ہوں کہ باپاُسے کو ہی سزا دینی
ہئے چا تاکہ وہ اپنے گناہوں کا نتیجہ خوب جان لے۔
20 اُس کی اپنی ہی آنکھیں اُس کی تباہی دیکھیں، وہ
خود قادرِ مطلق غضبکے کا پیالہ پی لے۔ 21 کیونکہ
اُسجب کی زندگی کے مقررہ دن تکاختتام پہنچیں تو
اُسے کیا پروا ہو گی میرےکہ بعد گھر والوں کے ساتھ
کیا ہو گا۔

22 لیکن کون الله کو علم سکھا سکتا ہے؟ وہ تو
بلندیوں پر ہنے ر والوں کی بھی عدالت کرتا ہے۔ ایک23
وفاتشخص درستتنخوبوقتپاتے جیتےہے۔ہوتا
جی بڑےوہ سکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکا۔
اُس24 برتنکے دودھ بھرےسے رہے، اُس ہڈیوںکی
کا ُگودا تر و تازہ رہا۔ 25 شخصدوسرا شکستہ حالت
میں مر جاتا ہے اور اُسے کبھی خوش حالی کا لطف
نصیب نہیں ہوا۔ اب26 دونوں مل خاککر پڑےمیں
ہتے ر ہیں، دونوں کیڑے مکوڑوں سے ڈھانپے ہتے ہیں۔ر

27 سنو، مَیں تمہارے خیالات اور اُن سازشوں سے
واقف ہوں جن سے تم مجھ پر ظلم کرنا ہتے چا ہو۔
28 کیونکہ تم کہتے ہو، رئیس’ کا گھر کہاں ہے؟ وہ
خیمہ کدھر گیا جس میں بےدین بستے تھے؟ وہ اپنے
گناہوں سببکے سے ہی تباہ ہو گئے ‘ہیں۔ لیکن29 اُن
سے پوچھ لو جو اِدھر اُدھر سفر کرتے ہتے ر ہیں۔ تمہیں
اُن گواہیکی تسلیم کرنی ہئے چا آفتکہ30 دنکے شریر
کو صحیح سلامت چھوڑا جاتا ہے، کہ غضب کے دن
اُسے رِہائی ملتی ہے۔

اُسکون31 کے برُو رُو اُس ملامتکیچلنچالکے
کرتا، کون اُسے اُس کے غلط کام کا مناسب اجر دیتا
ہے؟ لوگ32 اُس جنازےکے شریکمیں ہو کر اُسے
تکقبر اُسہیں۔جاتےلے کی قبر پر چوکیدار لگایا جاتا
ہے۔ وادی33 کی مٹی ڈھیلےکے اُسے میٹھے لـگتے ہیں۔
جنازے پیچھےکے پیچھے تمام دنیا، اُس کے آگے آگے اَن
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گنت ہجوم چلتا ہے۔ 34 چنانچہ تم عبثمجھے باتوں سے
کیوں دےتسلی رہے تمہارےہو؟ جوابوں تمہاریمیں
بےوفائی ہی نظر آتی “ہے۔

22
اِلی ایوب:فز شریر ہے

1 پھر اِلی فز تیمانی دےجوابنے کر کہا،
2 کیا” الله انسان سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں

اُس کے لئے دانش مند فائدےبھی باعثکا نہیں۔ 3 اگر
تُو راست باز ہو بھی تو کیا وہ اِس سے اپنے لئے نفع اُٹھا
سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اگر تُو بےالزام زندگی گزارے تو
کیا اُسے حاصلکچھ ہوتا ہے؟ 4 الله تیریتجھے ترسخدا
زندگی کے سبب سے ملامت نہیں کر رہا۔ یہ نہ سوچ
کہ اِسیوہ لئے عدالت میں تجھ طلبجوابسے کر رہا
نہیں،5ہے۔ بڑیتیریوجہ تیرےبدکاری، لامحدود ہیں۔گناہ

تیرےجب6 بھائیوں نے تجھ قرضسے لیا تو تُو نے
بلاوجہ وہ چیزیں اپنا لی ہوں گی جو اُنہوں نے تجھے
ضمانت کے طور پر دی تھیں، تُو نے اُنہیں اُن کے کپڑوں
سے محروم کر دیا ہو گا۔ 7 تُو نے تھکے ماندوں کو پانی
پلانے سے اور بھوکے مرنے والوں کو کھانا کھلانے
سے انکار کیا ہو گا۔ بےشک8 تیرا یہ رو اِس خیال پر
مبنی تھا کہ وروںطاقتملـکپورا ملـکیتکی کہہے،
لوگبڑےصرف اُس میں رہ ہیں۔سکتے 9 تُو بیواؤںنے
ہاتھخالیکو موڑ دیا ہو یتیموںگا، پاشپاشطاقتکی
کی ہو گی۔ اِسی10 لئے تُو پھندوں سے گھرا رہتا ہے،
اچانک ہی تجھے دہشت ناک واقعات ڈراتے ہیں۔
11 یہی وجہ ہے کہ تجھ پر ایسا اندھیرا چھا گیا ہے کہ
تُو دیکھ نہیں سکتا، سیلابکہ تجھےنے ڈبو دیا ہے۔

12 کیا الله آسمان کی بلندیوں پر نہیں ہوتا؟ وہ تو ستاروں
پر نظر ڈالتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہوں۔
توبھی13 تُو کہتا ہے، الله’ کیا جانتا ہے؟ کیا وہ کالے
بادلوں میں دیکھسے عدالتکر کر وہ14ہے؟سکتا گھنے
بادلوں میں چھپا رہتا ہے، اِس لئے جب وہ آسمان کے
گنبد پر چلتا ہے تو اُسے کچھ نظر نہیں ‘آتا۔ 15 کیا تُو اُس
قدیم راہ سے باز نہیں آئے گا جس پر بدکار چلتے رہے
ہیں؟ 16 وہ تو اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی سکڑ گئے،
اُن کی بنیادیں سیلاب سے ہی اُڑا لی گئیں۔ 17 اُنہوں
نے الله سے کہا، ہم’ سے دُور ہو ‘جا، اور قادرِ’ مطلق

ہمارے لئے کیا کچھ کر سکتا ‘ہے؟ لیکن18 الله ہی نے
اُن کے گھروں کو بھرپور خوش حالی سے نوازا، گو
بُرےکےبےدینوں منصوبے اُس دُورسے ہی دُور ہتے ر
ہیں۔ راست19 باز اُن کی تباہی دیکھ خوشکر ہوئے،
بےقصوروں نے اُن کی ہنسی اُڑا کر کہا، 20 لو،’ یہ
دیکھو، اُن کی جائیداد کس طرح مٹ گئی، اُن کی
طرحکسدولت بھسم ہو گئی ‘!ہے

اے21 ایوب، الله سے صلح کر کے سلامتی حاصل
کر، تب ہی تُو خوش حالی پائے گا۔ 22 الله کے منہ
ہدایتکی اپنا لے، اُس کے فرمان اپنے دل میں محفوظ
رکھ۔ 23 اگر تُو قادرِ مطلق واپسپاسکے آئے تو بحال
ہو جائے گا، تیرےاور خیمے سے بدی دُور ہی رہے
گی۔ 24 سونے خاککو برابر،کے اوفیر خالصکا سونا
وادی کے پتھر کے برابر سمجھ لے 25 تو قادرِ مطلق خود
تیرا سونا ہو گا، تیرےوہی لئے چاندی کا ڈھیر ہو گا۔
تب26 تُو قادرِ مطلق لطفسے اندوز ہو گا اور الله کے
اپناحضور سر اُٹھا 27گا۔سکے تُو اُس سے کرےالتجا گا
تو وہ تیری سنے گا اور تُو اپنی مَنتیں بڑھا سکے گا۔ 28 جو
کچھ بھی تُو کرنے کا ارادہ رکھے اُس میں تجھے کامیابی
ہو تیریگی، راہوں پر روشنی چمکے گی۔ 29 کیونکہ جو
شیخی بگھارتا ہے اُسے الله پست کرتا جبکہ جو پست
حال ہے اُسے وہ نجات دیتا ہے۔ 30 وہ بےقصور کو
چھڑاتا چنانچہہے، تیرےاگر ہوںپاکہاتھ تو تجھےوہ
چھڑائے “گا۔

23
مَیںکاش:ایوب الله کو کہیں پاتا

ایوب1 جوابنے میں کہا،
سرکشیشکایتمیریآجبےشک”2 اظہارکا ہے،

حالانکہ مَیں اپنی آہوں پر قابو پانے کوششکی کر ہوں۔رہا
کاش3 مَیں اُسے پانے کا علم رکھوں تاکہ اُس کی

سکونت گاہ تک پہنچ سکوں۔ 4 پھر مَیں اپنا معاملہ
ترتیب وار اُس کے منے پیشسا کرتا، مَیں اپنا منہ دلائل
سے بھر لیتا۔ مجھےتب5 اُس جوابوںکے کا پتا چلتا، مَیں
اُس بیاناتکے پر غور کر سکتا۔ 6 کیا وہ اپنی قوتعظیم
مجھ سے لڑنے پر صَرف کرتا؟ ہرگز !نہیں وہ ً یقینا مجھ
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پر توجہ دیتا۔ 7 اگر مَیں وہاں اُس کے حضور آ سکتا تو
دیانت دار آدمی کی طرح اُس کے ساتھ مقدمہ لڑتا۔ تب
مَیں ہمیشہ کے لئے منصفاپنے سے بچ !نکلتا

لیکن8 افسوس، اگر جاؤںطرفکیمشرقمَیں تو وہ
وہاں نہیں مغربہوتا، بڑھوںجانبکی تو بھیوہاں نہیں
ملتا۔ شمال9 میں اُسے ڈھونڈوں تو وہ دکھائی نہیں دیتا،
جنوب کی طرف رُخ کروں تو وہاں بھی پوشیدہ رہتا
ہے۔ 10 کیونکہ میریوہ راہ کو اگرہے۔جانتا میریوہ
جانچ پڑتال کرتا تو خالصمَیں سونا ثابت ہوتا۔ میرے11
قدم اُس کی راہ میں رہے ہیں، مَیں راہ سے نہ بائیں، نہ
طرفدائیں ہٹا بلـکہ سیدھا اُس پر چلتا رہا۔ مَیں12 اُس
کے ہونٹوں کے فرمان سے باز نہیں آیا بلـکہ اپنے دل میں
ہی اُس کے منہ کی باتیں محفوظ رکھی ہیں۔

13 اگر وہ کرےفیصلہ تو کون روکاُسے سکتا ہے؟
بھیکچھجو وہ کرنا میںعملاُسےچاہے لاتا جو14ہے۔
بھی منصوبہ اُس نے میرے لئے باندھا اُسے وہ ضرور
پورا کرے گا۔ اور اُس کے ذہن میں مزید بہت سے
ایسے منصوبے ہیں۔ اِسی15 لئے مَیں اُس کے حضور
دہشت زدہ جبہوں۔ بھی مَیں اِن باتوں پر دھیان دوں
تو اُس سے ڈرتا ہوں۔ 16 الله نے خود مجھے شکستہ
دل کیا، قادرِ مطلق ہی نے دہشتمجھے کھلائی ہے۔
17 کیونکہ نہ مَیں یکی تار تباہسے ہو رہا ہوں، نہ اِس لئے
کہ اندھیرےگھنے چہرےمیرےنے کو ڈھانپ ہے۔دیا

24
زمین پر کتنی ناانصافی پائی جاتی ہے

1 عدالتمطلققادرِ نہیںکیوںاوقاتکے مقرر کرتا؟
جو اُسے جانتے ہیں وہ ایسے دن کیوں نہیں دیکھتے؟
2 بےدین اپنی زمینوں کی حدود کو آگے پیچھے کرتے
اور دوسروں کے یوڑ ر لُوٹ کر اپنی چراگاہوں میں لے
جاتے ہیں۔ 3 وہ یتیموں کا ہانکگدھا کر لے جاتے
اور اِس شرط پر بیوہ کو قرض دیتے ہیں کہ وہ اُنہیں
ضمانت کے طور پر اپنا بَیل دے۔ 4 وہ ضرورت مندوں
ہٹاتےسےراستےکو ملـکچنانچہہیں، غریبوںکے کو
چھپسراسر جانا پڑتا ہے۔

ضرورت5 مند بیابان میں جنگلی گدھوں کی طرح
کام کرنے کے لئے نکلتے خوراکہیں۔ کا کھوج لگا

لگا کر وہ اِدھر اُدھر متے گھو پھرتے ہیں بلـکہ یگستان ر
ہی اُنہیں اُن بچوںکے کے لئے کھانا مہیا کرتا ہے۔ 6 جو
کھیت اُن نہیںاپنےکے ہیں اُن میں فصلوہ کاٹتے ہیں،
اور بےدینوں کے انگور باغوںکے میں جا کر وہ دو چار
انگور چن لیتے ہیں جو فصل چننے کے بعد باقی رہ گئے
تھے۔ کپڑوں7 سے محروم رہ کر راتوہ کو حالتبرہنہ
میں گزارتے ہیں۔ سردی میں اُن کے پاس کمبل تک
نہیں ہوتا۔ پہاڑوں8 بارشکی سے بھیگوہ جاتے اور
پناہ گاہ نہ ہونے باعثکے پتھروں لپٹساتھکے ہیں۔جاتے

9 بےدین باپ سے محروم بچے کو ماں کی گود سے
چھین لیتے ہیں بلـکہ اِس شرط پر مصیبت زدہ قرضکو
ہیںدیتے کہ ضمانتاُنہیںوہ طورکے پر اپنا شیرخوار بچہ
دے۔ غریب10 برہنہ حالت میں اور کپڑے پہنے بغیر
پھرتے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہوئے پُولے اُٹھائے چلتے
ہیں۔ زیتون11 کے درختجو بےدینوں صفنے در
صف لگائے تھے اُن کے درمیان غریب زیتون کا تیل
لتے نکا ہیں۔ پیاسی حالت میں وہ شریروں کے حوضوں
میں انگور پاؤںکو تلے کچل کر اُس رسکا لتے نکا ہیں۔
12 شہر سے مرنے والوں کی آہیں نکلتی ہیں اور زخمی
لوگ مدد کے لئے چیختے چلّاتے ہیں۔ اِس باوجودکے
الله کسی بھیکو مجرم نہیں ٹھہراتا۔

13 یہ بےدین اُن میں سے ہیں جو نور سرکشسے ہو
ہیں۔گئے نہ وہ اُس راہوںکی واقفسے ہیں، نہ اُن میں
ہتے ر ہیں۔ قاتلسویرےصبح14 اُٹھتا ہے مصیبتتاکہ
زدہ مندضرورتاور قتلکو راتکرے۔ چورکو چکر
کاٹتا ہے۔ 15 زناکار کی آنکھیں شام دُھندلـکےکے کے
انتظار میں رہتی ہیں، سوچیہ کر کسیمَیںوقتاُسکہ
کو نظر نہیں آؤں گا۔ نکلتے وقت وہ اپنے منہ کو ڈھانپ
لیتا اندھیرےڈاکو16ہے۔ نقبمیںگھروںمیں لگاتے
کرچھپوہوقتکےدنجبکہ کنڈیپیچھےاپنے لگا لیتے
ہیں۔ نور کو وہ جانتے ہی نہیں۔ گہری17 یکی تار ہی
اُن ہوتیصبحکی کیونکہہے، اُن کی اندھیرےگھنے کی
دہشتوں سے دوستی ہو گئی ہے۔

لیکن18 پانیبےدین سطحکی جھاگپر ملـکہیں،
میں اُن کا حصہ ملعون ہے اور اُن کے انگور کے باغوں
نہیںرجوعکوئیطرفکی اورکالطرحجس19کرتا۔
برفگرمیُجھلستی پانیکا لیتیچھین پاتالطرحاُسیہیں
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چھینکوگاروںگناہ لیتا ماں20ہے۔ بھولاُنہیںرِحمکا
جاتا، چوساُنہیںکیڑا لیتا اور اُن یادکی جاتی ہے۔رہتی
ً یقینا لـکڑیبےدینی ٹوٹطرحکی جاتی ہے۔ بےدین21
بانجھ عورت پر ظلم اور بیواؤں سے بدسلوکی کرتے ہیں،
لیکن22 الله زبردستوں کو اپنی قدرت گھسیٹسے کر
لے جاتا ہے۔ وہ مضبوطی کھڑےسے بھی ہوں توبھی
یقینکوئی نہیں گے۔رہیںزندہکہ الله23 حفاظتاُنہیں
سے آرام کرنے دیتا ہے، لیکن اُس کی آنکھیں اُن کی
راہوں کی پہرا داری کرتی رہتی ہیں۔ 24 لمحہ بھر کے
لئے وہ سرفراز ہوتے، لیکن پھر نیست و نابود ہو جاتے
ہیں۔ میںخاکاُنہیں ملا طرحکیسبکر جمع کیا جاتا
بالوںہوئیکٹیکیگندموہہے، طرحکی مُرجھا ہیں۔جاتے

25 کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر کوئی متفق نہیں تو وہ ثابت
کرے کہ مَیں غلطی پر ہوں، وہ دکھائے کہ میرے
دلائل باطل “ہیں۔

25
:بِلدد الله کے منے سا راستکوئی باز نہیں ٹھہر سکتا

1 پھر بِلدد سوخی دےجوابنے کر کہا،
2 الله” کی حکومت دہشت ناک ہے۔ وہی اپنی

بلندیوں پر سلامتی قائم رکھتا ہے۔ 3 کیا کوئی اُس کے
دستوں کی تعداد گن سکتا اُسہے؟ کا کسنور پر نہیں
چمکتا؟ 4 تو پھر انسان الله کے منے سا کس طرح راست
باز ٹھہر سکتا عورتجوہے؟ سے پیدا ہوا طرحکسوہ
ثابتصافپاک ہو سکتا ہے؟ اُس5 کی نظر میں نہ چاند
پُرنور ہے، نہ ستارے پاک ہیں۔ 6 تو پھر انسان کس
پاکطرح ٹھہر سکتا ہے جو کیڑا ہی ہے؟ آدم زاد تو
مکوڑا ہی “ہے۔

26
:ایوب تُو مجھےنے کتنے مشورےاچھے دیئے !ہیں

ایوب1 دےجوابنے کر کہا،
2 واہ” جی !واہ تُو نے کیا خوب اُسے سہارا دیا جو

بےبس ہے، کیا خوب اُس بازو کو مضبوط کر دیا جو
بےطاقت !ہے 3 تُو نے اُسے کتنے مشورےاچھے دیئے
حکمتجو سے محروم ہے، اپنی سمجھ کی کتنی گہری
باتیں اُس پر ظاہر کی ہیں۔ 4 تُو کسنے کی مدد سے

یہ پیشکچھ کیا کسہے؟ تیرینے روح میں وہ باتیں
ڈالیں تیرےجو منہ نکلسے آئی ہیں؟

کون الله عظمتکی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟
5 الله کے منے سا وہ تمام مُردہ ارواح جو پانی اور اُس

میں ہنے ر والوں کے نیچے بستی ہیں ڈر مارےکے تڑپ
اُٹھتی ہیں۔ ہاں،6 اُس کے منے پاتالسا برہنہ اور اُس کی
بےنقابگہرائیاں ہیں۔

7 الله ہی نے شمال کو ویران و سنسان جگہ کے اوپر
تان اُسیلیا، زمیننے یوںکو لگا دیا سےچیزکسیوہکہ
لٹکی نہیںہوئی ہے۔ اُس8 نے اپنے بادلوں میں لپیٹپانی
لیا، لیکن وہ بوجھ تلے نہ پھٹے۔ اُس9 نے نظروںتختاپنا
سے چھپا کر اپنا بادل اُس پر چھا جانے دیا۔ اُس10 نے
پانی کی سطح پر دائرہ بنایا جو روشنی اندھیرےاور کے
درمیان حد بن گیا۔

11 آسمان کے ستون لرز اُٹھے۔ اُس کی دھمکی پر وہ
دہشت زدہ ہوئے۔ 12 اپنی قدرت سے الله نے سمندر
کو تھما دیا، اپنی حکمت سے رہب اژدہے ٹکڑےکو
ٹکڑے کر دیا۔ 13 اُس کے روح نے آسمان کو صاف
کیا، اُس کے ہاتھ نے فرار ہونے سانپوالے کو چھید
ڈالا۔ لیکن14 ایسے کام اُس کی راہوں کنارےکے پر
ہی ہیں۔جاتےکئے اُسہمکچھجو میںبارےکے سنتے
ہیں وہ دھیمی دھیمی آواز ہمارےسے تککان پہنچتا
ہے۔ تو پھر کون اُس کی قدرت کی کڑکتی آواز سمجھ
سکتا “ہے؟

27
مَیں ہوںبےقصور

1 ایوبپھر نے باتاپنی جاری رکھی،
2 الله” کی حیات کی قَسم جس نے میرا انصاف

کرنے انکارسے کیا، قادرِ مطلق میرینےجسقَسمکی
تلخزندگی ہے،دیکر میرے3 جیتے تکجبہاںجی،
الله کا دم میری ناک میں ہے میرے4 ہونٹ جھوٹ
نہیں بولیں گے، میری زبان دھوکا بیان نہیں کرے گی۔
مَیں5 کبھی تسلیم نہیں کروں گا درستباتتمہاریکہ
مَیںہے۔ بےالزام ہوں اور مرتے تکدم اِس ُلٹکے ا
نہیں گا۔کہوں مَیں6 اصرار ہوںکرتا راستکہ باز ہوں
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اور اِس بازکبھیسے آؤںنہیں گا۔ کسیمیرےدلمیرا
بھی دن بارےکے میں ملامتمجھے نہیں کرتا۔

7 کرےالله میرےکہ دشمن کے ساتھ سلوکوہی
کیا جائے جو بےدینوں کے ساتھ کیا جائے گا، کہ
مخالفمیرے کا وہ انجام ہو جو بدکاروں پیشکو آئے
گا۔ 8 کیونکہ وقتاُس شریر کی کیا اُمید رہے جبگی
اُسے اِس زندگی سے منقطع کیا جائے گا، جب الله اُس
کی جان اُس سے طلب کرے گا؟ 9 کیا الله اُس کی
چیخیں سنے گا جب وہ مصیبت پھنسمیں کر مدد کے
لئے پکارے گا؟ 10 یا کیا وہ قادرِ مطلق لطفسے اندوز
ہو گا اور وقتہر الله پکارےکو گا؟

اب11 مَیں تمہیں الله قدرتکی بارےکے میں تعلیم
دوں گا، قادرِ مطلق کا ارادہ تم سے نہیں چھپاؤں گا۔
12 دیکھو، تم سب نے اِس کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو پھر
اِس قسم کی باطل باتیں کیوں کرتے ہو؟

بےدین زندہ نہیں رہے گا
13 بےدین الله سے کیا اجر پائے گا، ظالم کو قادرِ

مطلق سے میراث میں کیا ملے گا؟ 14 گو اُس کے بچے
متعدد ہوں، لیکن آخرکار وہ تلوار کی زد میں آئیں گے۔
اُس کی اولاد بھوکی رہے گی۔ 15 جو بچ جائیں اُنہیں
مہلـک بیماری سے قبر میں پہنچایا جائے گا، اور اُن کی
بیوائیں ماتم نہیں کر پائیں گی۔ بےشک16 خاکوہ کی
طرح چاندی کا ڈھیر لگائے اور مٹی کی طرح نفیس
کپڑوں کا تودہ اکٹھا کرے، 17 لیکن جو کپڑے وہ
کرےجمع اُنہیں راست باز پہن لے گا، اور جو چاندی
وہ کرےاکٹھی اُسے بےقصور کرےتقسیم گا۔ 18 جو
گھر بےدین بنا لے وہ گھونسلے کی مانند ہے، اُس
عارضی جھونپڑی کی مانند جو چوکیدار اپنے لئے بنا لیتا
ہے۔ 19 وہ امیر حالت میں سو جاتا ہے، لیکن آخری
دفعہ۔ جب اپنی آنکھیں کھول لیتا تو تمام دولت جاتی
رہی ہے۔ 20 اُس پر ہول ناک واقعات کا سیلاب
ٹوٹ پڑتا، اُسے رات کے وقت آندھی چھین لیتی ہے۔
مشرقی21 لُو اُسے اُڑا جاتی،لے اُسے اُٹھا اُسکر مقامکے
سے دُور پھینک دیتی ہے۔ بےرحمی22 سے وہ اُس پر
یوں جھپٹا مارتی رہتی ہے کہ اُسے بار بار بھاگنا پڑتا ہے۔

تالیاںوہ23 بجا حقارتاپنیکر اظہارکا اپنیکرتی، جگہ
آوازےسے کستی ہے۔

28
کہاںحکمت پائی جاتی ہے؟

1ً یقینا چاندی کی کانیں ہوتی ہیں اور ایسی جگہیں
جہاں خالصسونا کیا جاتا ہے۔ 2 لوہا زمین سے نکالا
جاتا اور لوگ پتھر پگھلا کر تانبا بنا لیتے ہیں۔ 3 انسان
اندھیرے کو ختم کر کے زمین کی گہری گہری
تکجگہوں کچی دھات کا کھوج لگاتا ہے، خواہ وہ
کتنے اندھیرے میں کیوں نہ ہو۔ 4 ایک اجنبی قوم
سرنگ لگاتی ہے۔ جب رّسوں سے لٹکے ہوئے کام
انسانوںاورکرتے میںکاندُورسے متے ہیںجھو تو زمین
پر والوںگزرنے کو اُن کی یاد نہیںہی رہتی۔ زمین5 کی
سطح خوراکپر پیدا ہوتی ہے جبکہ اُس کی گہرائیاں
یوں تبدیل ہو جاتی ہیں جیسے اُس میں آگ لـگی ہو۔
6 پتھروں سے سنِگ لاجورد نکالا جاتا ہے جس میں
سونے بھیذرےکے پائے جاتے ہیں۔

7 یہ ایسے راستے ہیں جو کوئی بھی شکاری پرندہ نہیں
جانتا، جو کسی بھی باز نے نہیں دیکھا۔ جنگل8 کے
رُعب دار جانوروں میں سے کوئی بھی اِن راہوں پر نہیں
بھیکسیچلا، ببر شیر نے اِن پر قدم نہیں رکھا۔ انسان9
سنِگ چقماق پر ہاتھ لگا کر پہاڑوں کو جڑ سے ُلٹا ا دیتا
ہے۔ 10 وہ پتھر سرنگمیں لگا کر ہر قسم کی قیمتی چیز
دیکھ لیتا 11 اور زمین دوز ندیوں کو بند کر کے پوشیدہ
چیزیں روشنی میں لاتا ہے۔

لیکن12 حکمت کہاں پائی جاتی ہے، سمجھ کہاں
سے ملتی ہے؟ 13 انسان اُس تک جانے والی راہ نہیں
جانتا، کیونکہ اُسے ملـِک حیات میں پایا نہیں جاتا۔
سمندر14 کہتا ہے، پاسمیرےحکمت’ نہیں ‘ہے، اور
اُس کی گہرائیاں بیان کرتی ہیں، یہاں’ بھی نہیں ‘ہے۔

15 حکمت کو نہ خالص سونے، نہ چاندی سے
خریدا جا سکتا ہے۔ 16 اُسے پانے کے لئے نہ اوفیر کا
سونا، قیمتبیشنہ عقیِق *احمر یا سنِگ †لاجورد کافی
ہیں۔ 17 سونا اور شیشہ اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتے،
نہ وہ سونے کے یورات ز عوضکے مل سکتی ہے۔
اُس18 نسبتکی مونگا اور بلور کی کیا قدر حکمتہے؟
سے بھری تھیلی موتیوں سے کہیں یادہ ز قیمتی ہے۔

* 28:16 عقیِق :احمر carnelian † 28:16 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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19 ایتھوپیا کا ‡زبرجد اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اُسے
خالص سونے کے لئے خریدا نہیں جا سکتا۔

آتی،سےکہاںحکمت20 سکتیملسےکہاںسمجھ
ہے؟ 21 وہ تمام جانداروں سے پوشیدہ رہتی بلـکہ پرندوں
سے بھی چھپی رہتی ہے۔ 22 پاتال اور موت اُس کے
بارے میں کہتے ہیں، ہم’ نے اُس کے بارے میں
صرف افواہیں سنی ‘ہیں۔

لیکن23 الله تکاُس جانے والی راہ کو جانتا ہے،
اُسے معلوم اُسیکیونکہ24ہے۔سکتیملکہاںکہہے
نے زمین کی تکحدود دیکھا، آسمان تلے سب کچھ پر
نظر ڈالی 25 تاکہ ہَوا کا وزن مقرر کرے اور پانی کی
پیمائش کر کے اُس کی حدود متعین کرے۔ اُسی26 نے
بارش کے لئے فرمان جاری کیا اور بادل کی کڑکتی بجلی
لئےکے راستہ تیار کیا۔ اُسوقتاُسی27 کوحکمتنے
دیکھ کر اُس کی جانچ پڑتال کی۔ اُس نے اُسے قائم بھی
کیا اور اُس کی بھیتحقیقتکتہہ کی۔ انسان28 اُسسے
نے کہا، سنو،’ الله خوفکا ماننا حکمتہی اور بُرائی
سے دُور رہنا ہی سمجھ “۔‘ہے

29
میریکاش زندگی پہلے کی طرح ہو

ایوب1 نے باتاپنی جاری رکھ کر کہا،
2 کاش” مَیں دوبارہ ماضی کے وہ دن گزار سکوں

جب الله میری دیکھ بھال کرتا تھا، جب3 اُس کی شمع
میرے سر کے اوپر چمکتی رہی اور مَیں اُس کی روشنی
کی مدد اندھیرےسے میں چلتا تھا۔ 4 اُس وقت میری
تھیپرعروججوانی اور میرا اللهخیمہ میںسائےکے رہتا
5تھا۔ ساتھمیرےمطلققادرِ تھا، مَیںاور بیٹوںاپنے سے
گھرا رہتا تھا۔ کثرت6 میرےباعثکے قدم دہی سے
دھوئے ہتے ر اور چٹان تیلسے پھوٹندیاںکی کر تھیں۔نکلتی

جب7 کبھی مَیں شہر کے دروازے سے نکل کر
چوک میں اپنی کرسی پر بیٹھ جاتا 8 تو جوان آدمی مجھے
دیکھ کر پیچھے ہٹ کر چھپ جاتے، بزرگ اُٹھ کر
کھڑے ہتے، ر رئیس9 لنے بو سے باز آ کر منہ پر ہاتھ
رکھتے، 10 شرفا کی آواز دب جاتی اور اُن کی زبان تالو
چپکسے جاتی تھی۔

جس11 کان نے میری باتیں سنیں اُس نے مجھے
مبارک آنکھجسکہا، مجھےنے اُسدیکھا میرےنے
حق میں گواہی دی۔ 12 کیونکہ جو مصیبت میں آ کر
آواز دیتا اُسے مَیں بچاتا، بےسہارا یتیم کو چھٹکارا دیتا
تھا۔ 13 تباہ ہونے والے برکتمجھے دیتے میرےتھے۔
باعث بیواؤں کے دلوں سے خوشی نعرےکے اُبھر آتے
بازیراستمَیں14تھے۔ ملبّسسے بازیراستاور مجھ
سے ملبّس رہتی انصافتھی، میرا چوغہ اور پگڑی تھا۔

اندھوں15 کے لئے مَیں آنکھیں، لنگڑوں کے لئے پاؤں
بنا رہتا تھا۔ مَیں16 غریبوں باپکا تھا، اور کبھیجب
اجنبی کو مقدمہ لڑنا پڑا تو مَیں غور سے اُس کے معاملے
کا معائنہ کرتا تھا تاکہ اُس حقکا مارا نہ جائے۔ مَیں17
بےدیننے کا جبڑا توڑ کر اُس دانتوںکے میں چھڑایا۔شکارسے

18 اُس وقت میرا خیال تھا، مَیں’ اپنے ہی گھر میں
وفات پاؤں گا، سیمرغ طرحکی اپنی زندگی دنوںکے میں
اضافہ کروں گا۔ میری19 جڑیں تکپانی پھیلی میریاور
اوسشاخیں سے تر رہیں گی۔ عزتمیری20 وقتہر
تازہ رہے گی، اور میرے ہاتھ کی کمان کو نئی تقویت
ملتی رہے ‘گی۔

لوگ21 میری سن کر خاموشی میرےسے مشوروں
کے انتظار میں ہتے ر تھے۔ میرے22 بات کرنے پر وہ
جواب میں کچھ نہ کہتے بلـکہ میرے الفاظ ہلـکی سی
بوندا باندی کی طرح اُن پر ٹپکتے ہتے۔ ر جس23 طرح
بارشسےشدتانسان میںانتظارکے رہتا طرحاُسیہے
میرےوہ انتظار میں ہتے ر تھے۔ وہ منہ پسار کر بہار کی
بارش کی طرح میرے الفاظ کو جذب کر لیتے تھے۔
مَیںجب24 اُن باتسے وقتکرتے مسکراتا اُنہیںتو یقین
نہیں آتا میریتھا، اُن پر مہربانی اُن نہایتنزدیککے قیمتی
تھی۔ مَیں25 اُن کی راہ اُن کے لئے چن کر اُن قیادتکی
کرتا، اُن درمیانکے یوں بستا طرحجستھا بادشاہ اپنے
دستوں مَیںدرمیان۔کے اُس مانندکی تھا جو ماتم کرنے
والوں کو تسلی دیتا ہے۔

30
مجھے رد کیا گیا ہے

‡ 28:19 :زبرجد peridot
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1 لیکن اب وہ میرا مذاق اُڑاتے ہیں، حالانکہ اُن

کی عمر مجھ سے کم ہے اور مَیں اُن کے باپوں کو اپنی
یوں بکر بھیڑ کی دیکھ بھال کرنے والے ُکتوں کے ساتھ
کام پر لگانے کے بھی لائق نہیں سمجھتا تھا۔ میرے2
لئے اُن کے ہاتھوں کی مدد کا کیا فائدہ تھا؟ اُن کی
پوری طاقت تو جاتی رہی تھی۔ خوراک3 کی کمی اور
بھوکشدید مارےکے بہتتھوڑیکیزمینخشکوہ
پیداوار کتر کتر کر کھاتے ہیں۔ ہر وقت وہ تباہی
اور ویرانی کے دامن میں ہتے ر ہیں۔ 4 وہ یوں جھاڑ سے
پھلکاخطمی توڑ یوںکھاتے،کر آگجڑیںکی*جھاڑ
تاپنے کے لئے اکٹھی کرتے ہیں۔ 5 اُنہیں آبادیوں سے
خارج کیا گیا لوگاورہے، ‘چورچور’ چلّا اُنہیںکر بھگا
دیتے ہیں۔ اُنہیں6 گھاٹیوں کی ڈھلانوں پر بسنا پڑتا، وہ
زمین کے غاروں میں اور پتھروں کے درمیان ہی ہتے ر
ہیں۔ یوں7 جھاڑ درمیانکے وہ آوازیں دیتے اور مل کر
کٹاروںاونٹ دبکتلے ہیں۔جاتے 8 اِن کمینے اور بےنام
لوگوں کو مار مار ملـککر سے بھگا دیا گیا ہے۔

مَیںاباور9 اِن ہی کا نشانہ بن گیا ہوں۔ اپنے گیتوں
میں وہ میرا مذاق اُڑاتے ہیں، میری بُری حالت اُن کے
لئے مضحکہ خیز مثال بن گئی ہے۔ 10 وہ گھن کھا
کر مجھ سے دُور ہتے ر میرےاور منہ پر تھوکنے سے نہیں
رُکتے۔ 11 چونکہ الله نے میری کمان کی تانت کھول کر
میری رُسوائی کی ہے، اِس لئے وہ میری موجودگی میں
بےلگام ہو ہیں۔گئے میرے12 ہنے ہاتھد کھڑےہجوم
ہو مجھےکر ٹھوکر فصیلمیریاورکھلاتے ساتھکے مٹی
کے ڈھیر لگاتے ہیں تاکہ اُس میں رخنہ ڈال کر مجھے
تباہ کریں۔ 13 وہ میری قلعہ بندیاں ڈھا کر خاکمجھے
میں ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کسی اَور کی
مدد درکار ہی نہیں۔ 14 وہ رخنے میں داخل ہوتے اور
تباہجوقدرجوق گزرسےمیںفصیلشدہ آگےکر ھتے بڑ
ہیں۔ ناکہول15 میرےواقعات کھڑےخلاف ہو
گئے ہیں، اور وہ تیز ہَوا کی میرےطرح وقار کو اُڑا لے
جا رہے ہیں۔ میری سلامتی بادل کی طرح اوجھل ہو
گئی ہے۔

کےمصیبتمَیںہے،رہینکلجانمیریاباور16
دنوں کے قابو میں آ گیا ہوں۔ رات17 کو میری ہڈیوں
کو چھیدا جاتا ہے، کترنے والا درد مجھے کبھی نہیں

چھوڑتا۔ 18 الله بڑے زور سے میرا کپڑا پکڑ کر یبان گر
کی طرح مجھے اپنی گرفتسخت میں رکھتا ہے۔ اُس19
مجھےنے پھینکمیںکیچڑ دیا اورہے، دیکھنے میں مَیں
اورخاک مٹی بنہی گیا ہوں۔ تجھےمَیں20 لیکنپکارتا،
تُو جواب نہیں دیتا۔ مَیں کھڑا ہو جاتا، لیکن تُو مجھے
گھورتا ہی رہتا ہے۔ 21 میرےتُو ساتھ سلوکاپنا بدل
کر مجھ پر ظلم کرنے لگا، اپنے ہاتھ پورےکے زور سے
مجھے ستانے لگا 22ہے۔ تُو مجھے اُڑا کر ہَوا پر سوار ہونے
دیتا، میںطوفانگرجتے گھلنے دیتا ہے۔ مَیںابہاں،23
جانتا ہوں کہ تُو موتمجھے کے کرےحوالے گا، اُس
گھر میں پہنچائے گا ایکجہاں دن تمام جاندار جمع ہو
جاتے ہیں۔

24ً یقینا مَیں نے کبھی بھی اپنا ہاتھ کسی ضرورت
مند کے خلاف نہیں اُٹھایا جب اُس نے اپنی مصیبت
میں آواز دی۔ 25 بلـکہ کسیجب کا بُرا حال تھا تو مَیں
ہم دردی سے رونے لگا، غریبوں کی حالت دیکھ کر
میرا دل غم کھانے لگا۔ 26 تاہم مجھ پر مصیبت آئی،
اگرچہ مَیں بھلائی کی اُمید رکھ سکتا تھا۔ مجھ پر گھنا
اندھیرا گیا،چھا مَیںحالانکہ توقعکیروشنی کر تھا۔سکتا
میرے27 اندر سب کچھ مضطرب ہے اور کبھی آرام
نہیں کر سکتا، میرا تکلیفواسطہ دہ دنوں سے پڑتا ہے۔
میںلباسماتمیمَیں28 نہیںتسلیمجھےکوئیاورہوںپھرتا
دیتا، حالانکہ مَیں جماعت میں کھڑے ہو کر مدد کے
لئے آواز دیتا ہوں۔ مَیں29 گیدڑوں کا بھائی اور عقابی
ُلّوؤں ا کا ساتھی بن گیا ہوں۔ میری30 ِجلد کالی ہو گئی،
میری ہڈیاں تپتی گرمی سببکے ُجھلسسے گئی ہیں۔
اب31 میرا سرود صرف ماتم کرنے اور میری بانسری
صرف رونے والوں کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

31
:باتآخریمیری مَیں ہوںبےگناہ

1 مَیں نے اپنی آنکھوں سے عہد باندھا ہے۔ تو پھر
مَیں کس طرح کسی کنواری پر نظر ڈال سکتا ہوں؟
2 کیونکہ انسان کو آسمان پر ہنے ر والے خدا کی طرف
سے نصیبکیا اُسےہے، بلندیوں پر بسنے والے قادرِ مطلق
سے کیا وراثت پانا ہے؟ 3 کیا ایسا نہیں ہے کہ ناراست

* 30:4 یوں :جھاڑ یعنی جھاڑی سینک،broomبنام قسم جسجھاڑیکی پھولکے زرد ہوتے ہیں۔
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شخص کے لئے آفت اور بدکار کے لئے تباہی مقرر ہے؟
میری4 راہیں تو الله کو نظر آتی ہیں، وہ میرا ہر قدم گن
لیتا ہے۔

5 نہ مَیں کبھی دھوکے سے چلا، نہ میرے پاؤں
نے کبھی فریب دینے کے لئے پُھرتی کی۔ اگر اِس میں
ذرا بھی شک ہو 6 تو الله مجھے انصاف کے ترازو میں
تول لے، الله میری حالتبےالزام معلوم کرے۔ 7 اگر
میرے صحیحقدم راہ ہٹسے میریگئے، میرےآنکھیں
دل غلطکو راہ پر گئیںلے داغہاتھمیرےیا دار ہوئے
8 تو پھر جو بیج مَیں نے یا بو اُس کی پیداوار کوئی اَور
کھائے، فصلیںجو مَیں لگائیںنے اُنہیں اُکھاڑا جائے۔

9 اگر میرا دل عورتکسی سے ناجائز تعلقات رکھنے
پر اُکسایا گیا اور مَیں اِس مقصد سے اپنے پڑوسی کے
دروازے پر تاک لگائے بیٹھا 10 تو پھر الله کرے کہ
میری بیوی کسی اَور آدمی کی گندم پیسے، کہ کوئی
اَور اُس پر جھک جائے۔ 11 کیونکہ ایسی حرکت شرم
ناک ہوتی، ایسا جرم سزا لائقکے ایسے12ہے۔ہوتا گناہ
آگکی سبتکپاتال کچھ بھسم کر دیتی ہے۔ اگر وہ
مجھ سے سرزد ہوتا تو میری تمام فصل تکجڑوں راکھ
کر دیتا۔

13 اگر میرا نوکر نوکرانیوں کے ساتھ جھگڑا تھا اور مَیں
نے اُن کا حق مارا 14 تو مَیں کیا جبکروں الله عدالت
میں کھڑا ہو جائے؟ جب وہ میری پوچھ گچھ کرے
تو مَیں اُسے کیا جواب دوں؟ 15 جسکیونکہ نے مجھے
ماںمیری میںپیٹکے بنایا اُس اُنہیںنے بھی ایکبنایا۔
ہی اُنہیںنے بھی اور مجھے بھی رِحم میں تشکیل دیا۔

16 کیا مَیں نے پست حالوں کی یات ضرور پوری
کرنے سے انکار کیا یا بیوہ کی آنکھوں کو بجھنے دیا؟
ہرگز !نہیں 17 کیا مَیں نے اپنی روٹی اکیلے ہی کھائی
اور یتیم کو اُس میں شریک نہ کیا؟ 18 ہرگز نہیں، بلـکہ
اپنی جوانی سے لے کر مَیں نے اُس کا باپ بن کر اُس
کی پرورش کی، اپنی پیدائش سے ہی بیوہ کی راہنمائی
کی۔ مَیںکبھیجب19 نے دیکھا کہ کپڑوںکوئی کی
کمی کے باعث ہلاک ہو رہا ہے، کہ کسی غریب
پاسکے تککمبل نہیں 20 تو مَیں نے اُسے اپنی بھیڑوں
کی کچھ اُون دی تاکہ وہ گرم ہو سکے۔ ایسے لوگ

مجھے دعا دیتے تھے۔ مَیں21 نے کبھی بھی یتیموں کے
ہاتھخلاف نہیں اُٹھایا، بھیوقتاُس جبنہیں شہر کے
دروازے میں میرےبزرگبیٹھے حق میں تھے۔ 22 اگر
ایسا نہ تھا تو کرےالله کہ میرا شانہ کندھے نکلسے کر
گر جائے، کہ میرا بازو جوڑ سے پھاڑا !جائے ایسی23
میرےحرکتیں لئے ناممکن تھیں، کیونکہ مَیںاگر ایسا کرتا
تو مَیں الله دہشتسے کھاتا رہتا، مَیں اُس سے ڈر کے
مارے قائم نہ رہ سکتا۔

24 کیا مَیں نے سونے پر اپنا پورا بھروسا رکھا خالصیا
کہا،سےسونے تجھ’ پر ہی میرا اعتماد ؟‘ہے !نہیںہرگز
25 کیا مَیں اِس لئے خوش تھا دولتمیریکہ یادہ ز ہے
میرےاور ہاتھ بہتنے حاصلکچھ کیا ہے؟ !نہیںہرگز
26 کیا سورج دمکچمککی اور چاند کی پُروقار روِش
دیکھ کر میرے27 دل کو کبھی چپکے سے غلط راہ
پر لایا گیا؟ کیا مَیں نے کبھی اُن کا احترام *کیا؟ 28 ہرگز
نہیں، کیونکہ یہ بھی سزا لائقکے جرم ہے۔ اگر مَیں ایسا
کرتا تو بلندیوں پر ہنے ر والے خدا کا انکار کرتا۔

29 کیا مَیں کبھی خوش ہوا جب مجھ سے نفرت
کرنے والا تباہ ہوا؟ کیا مَیں باغ باغ ہوا جب اُس پر
مصیبت آئی؟ ہرگز !نہیں مَیں30 نے اپنے منہ اجازتکو
نہ دی کہ گناہ کر کے اُس کی جان پر لعنت بھیجے۔
31 بلـکہ میرے خیمے کے آدمیوں کو تسلیم کرنا پڑا،
کوئی’ نہیں ہے ایوبجو گوشتکے سے سیر نہ ‘ہوا۔
اجنبی32 باہرکو تھیپڑتینہیںگزارنیراتمیںگلی بلـکہ
میرا دروازہ مسافروں کے لئے کھلا رہتا تھا۔ 33 کیا مَیں
نے کبھی آدم کی طرح اپنا گناہ چھپا کر اپنا قصور دل
میں پوشیدہ رکھا، اِس34 لئے کہ ہجوم سے ڈرتا اور اپنے
رشتے داروں دہشتسے کھاتا تھا؟ ہرگز !نہیں مَیں نے
کبھی بھی ایسا کام نہ جسکیا باعثکے مجھے ڈر کے
چپمارے رہنا پڑتا اور گھر نکلسے نہیں سکتا تھا۔

کاش35 کوئی میری !سنے دیکھو، یہاں میری بات
میرےپر دست خط ہیں، اب قادرِ مطلق مجھے جواب
دے۔ کاش میرے مخالف لـکھ کر مجھے وہ الزامات
بتائیں اُنہوںجو مجھنے پر لگائے !ہیں 36 الزاماتاگر کا
کاغذ ملتا تو مَیں اُسے اُٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتا، اُسے
پگڑی کی طرح اپنے سر پر باندھ لیتا۔ مَیں37 الله کو اپنے
قدموں کا پورا حساب کتاب دے کر رئیس کی طرح

* 31:27 احترام :کیا لفظی :ترجمہ ہاتھ سے اُنہیں بوسہ دیا۔
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اُس قریبکے پہنچتا۔
38 زمینمیریکیا مددنے لئےکے پکار مجھکر پر الزام

لگایا اُسکیاہے؟ یاںکی یگھار ملسےسببمیرےر کر
پڑیرو ہیں؟ 39 کیا مَیں اُسنے کی پیداوار اجر دیئے بغیر
کھائی، اُس پر محنت مشقت کرنے والوں کے لئے آہیں
بھرنے کا باعث بن گیا؟ ہرگز !نہیں 40 اگر مَیں اِس میں
قصوروار ٹھہروں تو گندم کے بجائے خاردار یاں جھاڑ
اور َجو کے بجائے †دھتورا “اُگے۔ یوں ایوب کی باتیں
اختتام پہنچکو گئیں۔

32
چوتھے ساتھی ِلیہو ا کی تقریر

تب1 مذکورہ تینوں ایوبآدمی جوابکو دینے سے
باز آئے، کیونکہ وہ تکاب سمجھتا تھا کہ مَیں راست
باز ہوں۔ 2 یہ دیکھ کر اِلیہو بن برکیل غصے ہو گیا۔ بوز
شہر کے ہنے ر والے اِس آدمی کا خاندان رام ایکتھا۔
طرف تو وہ ایوب سے خفا تھا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو
الله کے منے سا راست باز ٹھہراتا تھا۔ دوسری3 طرف
وہ تینوں دوستوں سے بھی ناراض تھا، کیونکہ نہ وہ
ایوب ثابتنہسکے،دےجوابصحیحکو سکےکر کہ
مجرم ہے۔ 4 اِلیہو نے تکاب ایوب سے بات نہیں کی
تکجبتھی۔ دوسروں باتنے پوری نہیں کی تھی وہ
خاموش رہا، کیونکہ بزرگوہ تھے۔ لیکن5 اب جب
اُس نے دیکھا کہ تینوں آدمی مزید کوئی جواب نہیں
دے سکتے تو بھڑکوہ اُٹھا 6 جواباور میں مَیں”کہا، کم ہوںعمر عمرسبآپجبکہ رسیدہ اِسہیں،
لئے مَیں کچھ شرمیلا تھا، مَیں آپ کو اپنی رائے بتانے
سے ڈرتا تھا۔ 7 مَیں نے سوچا، چلو وہ بولیں جن کے
یادہ ز گزرےدن ہیں، وہ تعلیم دیں جنہیں متعدد سالوں
کا تجربہ حاصل ہے۔

8 لیکن جو روح انسان میں ہے یعنی جو دم قادرِ
مطلق اُسنے پھونکمیں دیا وہی انسان کو سمجھ عطا
کرتا ہے۔ 9 نہ صرف بوڑھے لوگ دانش مند ہیں، نہ
صرف انصافوہ سمجھتے ہیں جن کے بال سفید ہیں۔
10 چنانچہ مَیں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا میری بات
سنیں، مجھے بھی اپنی پیشرائے کرنے دیجئے۔

آپمَیں11 الفاظکے کے انتظار میں آپجبرہا۔
موزوں تلاشجواب کر رہے تھے تو مَیں آپ دانشکی

مند باتوں پر غور کرتا رہا۔ مَیں12 آپنے پر پوری توجہ
دی، لیکن آپ میں سے ایوبکوئی غلطکو ثابت نہ کر
سکا، کوئی اُس کے دلائل کا مناسب جواب نہ دے
پایا۔ اب13 ایسا نہ ہو آپکہ کہیں، ہم’ ایوبنے میں
حکمت پائی ہے، انسان اُسے دےشکست کر بھگا نہیں
سکتا بلـکہ صرف الله ‘ہی۔ 14 کیونکہ ایوب نے اپنے
دلائل کی ترتیب سے میرا مقابلہ نہیں کیا، اور جب مَیں
جواب دوں گا آپتو کی باتیں نہیں دہراؤں گا۔

آپ15 گھبرا جوابکر دینے سے باز آئے ابہیں،
آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 16 کیا مَیں مزید انتظار کروں،
خاموشآپگو ہو گئے آپہیں، رُک کر جوابمزید
نہیں دے سکتے؟ 17 مَیں بھی جواب دینے میں حصہ
لینا چاہتا ہوں، مَیں بھی اپنی رائے پیش کروں گا۔
18 کیونکہ میرے اندر سے الفاظ چھلـک رہے ہیں،
میری میرےروح اندر مجھے مجبور کر رہی ہے۔

حقیقت19 میں مَیں اندر سے اُس نئی َمے کی مانند
ہوں جو بند رکھی گئی ہو، مَیں نئی َمے بھریسے ہوئی
نئی مشکوں کی طرح پھٹنے کو ہوں۔ 20 مجھے بولنا ہے
تاکہ آرام پاؤں، لازم ہی ہے کہ مَیں اپنے ہونٹوں کو
کھول جوابکر دوں۔ 21ً یقینا نہ مَیں کسی کی جانب
داری، نہ کسی کی چاپلوسی کروں گا۔ 22 کیونکہ مَیں
خوشامد کر ہی نہیں سکتا، ورنہ میرا خالق مجھے جلد ہی
اُڑا لے جائے گا۔

33
الله کئی یقوں طر انسانسے سے ہم کلام ہوتا ہے

میریایوب،اے1 تقریر میریسنیں، باتوںتمام پر کان
!دھریں اب2 مَیں اپنا منہ کھول دیتا ہوں، میری زبان
بولتی ہے۔ میرے3 الفاظ سیدھی راہ پر چلنے والے دل
اُبھرسے آتے کچھوہسےداریدیانتہونٹمیرےہیں،
بیان کرتے ہیں جو مَیں جانتا ہوں۔ 4 الله کے روح نے
مجھے بنایا، قادرِ مطلق کے دم مجھےنے زندگی بخشی۔

5 اگر آپ اِس قابل ہوں تو جوابمجھے دیں اور اپنی
ترتیبباتیں پیشسے کر کے میرا مقابلہ کریں۔ 6 الله کی
نظر میں مَیں آپتو کے برابر ہوں، مجھے بھی مٹی سے لے
تشکیلکر دیا لئےکےآپمجھےچنانچہ7ہے۔گیا دہشت

† 31:40 ایک:دھتورا بدبودار پودا۔
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باعثکا نہیں ہونا ہئے، طرفمیریچا آپسے بھاریپر
بوجھ نہیں آئے گا۔

آپ8 میرےنے سنتے ہی کہا بلـکہ آپ کے الفاظ
میںکانوںمیرےتکابھی گونج پاکمَیں’9ہیں،رہے
ہوں، مجھ سے جرم سرزد نہیں ہوا، مَیں بےگناہ ہوں،
میرا کوئی قصور نہیں۔ 10 توبھی الله مجھ سے جھگڑنے
مواقعکے ڈھونڈتا اور مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ11
میرے پاؤں کو کاٹھ میں ڈال کر میری تمام راہوں کی
پہرا داری کرتا ‘ہے۔

12 لیکن آپ کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ الله
انسان اعلٰیسے کہتےکیوںکرجھگڑسےاُسآپ13ہے۔
ہیں، وہ’ میری کسی بھی بات کا جواب نہیں ؟‘دیتا
شاید14 انسان کو الله نظر نہ آئے، لیکن وہ ضرور کبھی
اِس یقے، طر کبھی اُس یقے طر سے اُس سے ہم کلام
ہوتا ہے۔

15 کبھی وہ خواب یا رات کی یا رو میں اُس سے
بات کرتا لوگجبہے۔ بستر پر لیٹ گہریکر نیند سو
ہیںجاتے 16 تو الله اُن کھولکانکے اپنیکر نصیحتوں
سے اُنہیں دہشت زدہ کر دیتا ہے۔ یوں17 وہ انسان کو
غلط کام کرنے اور مغرور ہونے بازسے رکھ کر اُس18
کی جان گڑھے میں اُترنے اور یائے در موت کو عبور
کرنے روکسے دیتا ہے۔

کبھی19 الله انسان کی بستر پر درد یعےکے تربیتذر
کرتا ہے۔ تب اُس کی ہڈیوں میں لگاتار جنگ ہوتی
ہے۔ 20 اُس کی جان خوراککو سے گھن آتی بلـکہ
اُسے لذیذترین کھانے نفرتبھیسے ہوتی ہے۔ اُس21
کا گوشت پوست سکڑ کر غائب ہو جاتا ہے جبکہ جو
پہلےہڈیاں تھیںہوئیچھپی نمایاںوہ طور پر نظر آتی ہیں۔
اُس22 جانکی گڑھے قریب،کے اُس ہلاکزندگیکی
کرنے والوں نزدیککے پہنچتی ہے۔

23 لیکن اگر کوئی فرشتہ، ہزاروں میں سے کوئی
ثالث اُس پاسکے ہو انسانجو سیدھیکو راہ دکھائے
اُساور24 ترسپر کہے،کرکھا اُسے’ میںگڑھے اُترنے
سے چھڑا، مجھے فدیہ مل گیا ہے، اب25 اُس کا جسم
جوانی نسبتکی یادہ ز تر و تازہ ہو جائے اور وہ دوبارہ
جوانی کی سی طاقت ‘پائے 26 تو پھر شخصوہ الله سے
کرےالتجا گا، اور الله اُس پر مہربان ہو تبگا۔ بڑیوہ

خوشی سے الله کا چہرہ تکتا رہے گا۔ اِسی طرح الله
انسان بازیراستکی بحال کرتا ہے۔

27 ایسا شخص لوگوں کے منے سا گائے گا اور کہے
گا، مَیں’ نے گناہ کر کے سیدھی راہ ٹیڑھی میڑھی کر
دی، اور مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن28 اُس نے فدیہ
دے میریکر جان موتکو کے گڑھے میں اُترنے سے
میریابچھڑایا۔ زندگی نور لطفسے اندوز ہو ‘گی۔

29 الله انسان کے ساتھ کچھسبیہ دو چار مرتبہ کرتا
ہے 30 تاکہ اُس کی جان گڑھے واپسسے آئے اور وہ
زندگی کے نور روشنسے ہو جائے۔

اے31 ایوب، دھیان باتمیریسے خاموشسنیں،
ہو جائیں تاکہ مَیں بات کروں۔ 32 اگر آپ جواب میں
کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں۔ بولیں، کیونکہ مَیں آپ کو
راست باز ٹھہرانے کی آرزو رکھتا ہوں۔ لیکن33 اگر
آپ کچھ بیان نہیں کر سکتے تو میری سنیں، چپ رہیں
تاکہ آپمَیں حکمتکو کی تعلیم “دوں۔

34
الله ایکہر مناسبکو اجر دیتا ہے

1 پھر اِلیہو باتنے جاری رکھ کر کہا،
دانشاے”2 الفاظمیرےمندو، اے!سنیں ِمو، عال

مجھ پر کان !دھریں 3 کیونکہ کان یوں الفاظ کی جانچ
پڑتال کرتا جسہے طرح خوراکزبان کو چکھ لیتی
ہے۔ 4 آئیں، ہم اپنے لئے وہ کچھ چن لیں جو درست
آپسہے، میں جان لیں کہ کیا کچھ اچھا ہے۔ ایوب5
نے کہا ہے، گو’ مَیں بےگناہ ہوں توبھی الله نے مجھے
میرے حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ 6 جو فیصلہ
بارےمیرے میں کیا گیا ہے اُسے مَیں جھوٹ قرار دیتا
ہوں۔ گو مَیں بےقصور ہوں توبھی تیر نے مجھے یوں
زخمی کر دیا کہ اُس کا علاج ممکن ہی ‘نہیں۔ اب7
مجھے بتائیں، کیا ایوبکوئی جیسا بُرا ہے؟ وہ تو کفر کی
باتیں پانی بدکاروں8پیتے،طرحکی میںصحبتکی چلتے اور
بےدینوں ساتھکے وقتاپنا گزارتے ہیں۔ 9 کیونکہ وہ
دعوٰی ہیںکرتے کہ الله لطفسے اندوز ہونا انسان لئےکے بےفائدہ ہے۔

10 چنانچہ اے سمجھ دار مردو، میری بات !سنیں
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الله شریر کام کرے؟ یہ تو
ممکن ہی نہیں کہ قادرِ مطلق ناانصافی کرے۔ 11ً یقینا
وہ انسان کو اُس اعمالکے مناسبکا دےاجر کر اُس
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پر وہ کچھ لاتا جسہے کا تقاضا اُس کا چال چلن کرتا
ہے۔ 12ً یقینا الله بےدین حرکتیں نہیں کرتا، قادرِ مطلق
انصاف کا خون نہیں کرتا۔ کس13 نے زمین کو الله
کے حوالے کسکیا؟ نے اُسے پوری دنیا پر اختیار دیا؟
کوئی !نہیں 14 اگر وہ کبھی کرےارادہ کہ اپنی روح
اور اپنا دم انسان واپسسے لے 15 تو لوگتمام دم چھوڑ
کر خاکدوبارہ ہو جائیں گے۔

اے16 ایوب، آپاگر کو سمجھ ہے تو میریسنیں،
باتوں پر دھیان دیں۔ 17 انصافجو کرےنفرتسے کیا
کرحکومتوہ اُسےآپکیاہے؟سکتا مجرم ٹھہرانا ہتے چا
ہیں جو راست باز اور قادرِ مطلق ہے، 18 جو بادشاہ
کہہسے سکتا ہے، ‘!بدمعاشاے’ اور شرفا سے، اے’
؟‘!بےدینو 19 وہ تو نہ رئیسوں کی جانب داری کرتا،
نہ عُہدے داروں کو پست حالوں پر ترجیح دیتا ہے،
ہیسبکیونکہ اُسکو ہاتھوںکے نے بنایا ہے۔ وہ20
پل بھر ہیں۔جاتےمرہیراتآدھیمیں، شرفا کو ہلایا
جاتا ہے تو کوچوہ کر جاتے وروںطاقتہیں، کو بغیر
تگکسی و دَو کے ہٹایا جاتا ہے۔

اللهکیونکہ21 انسانآنکھیںکی راہوںکی پر لـگی رہتی
ہیں، آدم زاد کا ہر قدم اُسے نظر آتا ہے۔ کہیں22 اِتنی
یکی تار یا گھنا اندھیرا نہیں ہوتا کہ بدکار اُس چھپمیں
سکے۔ 23 اور الله کسی بھی انسان کو اُس وقت سے
آگاہ نہیں کرتا جب اُسے الٰہی تخِت عدالت کے منے سا
آنا ہے۔ 24 تحقیقاتاُسے ضرورتکی ہی نہیں بلـکہ وہ
زورآوروں پاشپاشکو کر دوسروںکے کو اُن کی جگہ
کھڑا کر دیتا ہے۔ 25 وہ تو اُن کی حرکتوں واقفسے
ہے اور اُنہیں رات وقتکے یوں تہہ و بالا کر سکتا ہے
کہ ُچور ُچور ہو جائیں۔ 26 اُن کی بےدینی جوابکے
میں وہ اُنہیں سب کی نظروں کے منے سا پٹخ دیتا ہے۔
اُس27 پیرویکی سے ہٹنے اور اُس کی راہوں لحاظکا نہ
کرنے کا یہی نتیجہ ہے۔ 28 کیونکہ اُن کی حرکتوں کے
حالوںپستباعث چیخیںکی الله کے منے سا مصیبتاور
زدوں کی التجائیں اُس کے تککان پہنچیں۔ لیکن29
اگر وہ خاموش بھی رہے تو کون اُسے مجرم قرار دے
سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے چہرے کو چھپائے رکھے تو
کون اُسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو قوم پر بلـکہ ہر فرد پر
حکومت کرتا تاکہ30ہے کریںنہحکومتشریر اور قوم

پھنس نہ جائے۔
31 بہتر ہے کہ آپ الله سے کہیں، مجھے’ غلط راہ

پر لایا گیا ہے، آئندہ مَیں دوبارہ بُرا کام نہیں کروں گا۔
32 جو مجھےکچھ نظر نہیں آتا وہ مجھے سکھا، اگر مجھ سے
ناانصافی ہوئی ہے تو آئندہ ایسا نہیں کروں ‘گا۔ 33 کیا
الله کو آپ کو وہ اجر دینا ہئے چا جو آپ کی نظر میں
مناسب ہے، گو آپ نے اُسے رد کر دیا ہے؟ لازم
ہے کہ آپ خود ہی فیصلہ کریں، نہ کہ مَیں۔ لیکن
ذرا وہ پیشکچھ کریں جو آپکچھ صحیح سمجھتے ہیں۔
سمجھ34 لوگدار بلـکہ دانشہر مند باتمیریجو سنے
فرمائے ایوب’35گا، علم نہیںباتساتھکے اُسرہا،کر
الفاظکے فہم سے خالی ہیں۔ ایوبکاش36 پوریکی
پڑتالجانچ کی شریروںوہکیونکہجائے، جوابسےکے
پیش کرتا، 37 وہ اپنے گناہ میں اضافہ کر ہمارےکے
برُو رُو اپنے جرم پر شک ڈالتا اور الله پر متعدد الزامات
لگاتا “۔‘ہے

35
آپاپنے راستکو متباز ٹھہرانا

1 پھر اِلیہو نے باتاپنی جاری رکھی،
2 آپ” کہتے ہیں، مَیں’ الله سے یادہ ز راست باز

‘ہوں۔ کیا آپ یہ بات درست سمجھتے ہیں 3 یا یہ مجھے’کہ کیا فائدہ ہے، گناہ نہ کرنے سے مجھے کیا نفع
ہوتا ‘ہے؟ آپمَیں4 کو اور ساتھی دوستوں کو اِس کا
جواب بتاتا ہوں۔

اپنی5 نگاہ آسمان اُٹھائیں،طرفکی بلندیوں بادلوںکے
پر غور کریں۔ 6 آپاگر نے گناہ کیا تو الله کو کیا نقصان
پہنچا ہے؟ گو آپ سے متعدد جرائم بھی سرزد ہوئے
تاہمہوں وہ نہیںمتاثر بازراست7گا۔ہو زندگی گزارنے
اُسےآپسے آپہیں؟سکتےدےکیا ہاتھوںکے اللهسے
کو کیا حاصل ہو سکتا بھیکچھہے؟ !نہیں آپ8 ہمکے
جنس انسان آپہی کی بےدینی سے متاثر ہوتے ہیں،
اور آدم زاد ہی آپ کی راست بازی سے فائدہ ہیں۔اُٹھاتے

9 جب لوگوں پر سخت ظلم ہوتا ہے تو وہ چیختے
چلّاتے اور بڑوں کی یادتی ز باعثکے مدد کے لئے آواز
دیتے ہیں۔ 10 لیکن کوئی نہیں کہتا، الله،’ میرا خالق
کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے راتجو دورانکے نغمے عطا
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کرتا، 11 جو ہمیں زمین پر چلنے والے جانوروں نسبتکی
یادہ ز تعلیم دیتا، ہمیں پرندوں سے یادہ ز دانش مند بناتا
‘ہے؟ 12 اُن کی چیخوں کے باوجود الله جواب نہیں
دیتا، کیونکہ گھمنڈیوہ بُرےاور ہیں۔

13ً یقینا باطلایسیالله یاد نہیںفر سنتا، اُسمطلققادرِ
پر دھیان ہی نہیں دیتا۔ 14 تو پھر وہ آپ پر کیوں توجہ
آپجبدے دعوٰی کرتے ہیں، مَیں’ اُسے نہیں دیکھ
‘سکتا، اور میرا’ معاملہ اُس کے منے سا ہی ابمَیںہے،
اُستک انتظارکا کر کیوںکیآپوہ15؟‘ہوںرہا سنے
آپجب کہتے ہیں، الله’ کبھیغضبکا سزا نہیں دیتا،
اُسے بُرائی کی پروا ہی ؟‘نہیں ایوبجب16 منہ کھولتا
توہے باتیںبےمعنی ہیں۔نکلتی الفاظمتعددجو پیشوہ
کرتا ہے وہ علم سے خالی “ہیں۔

36
الله کتنا عظیم ہے

1 اِلیہو نے باتاپنی جاری رکھی،
تھوڑی”2 دیر لئےکے صبر اِسمجھےکےکر کی تشریح

کرنے دیں، کیونکہ بہتمزید کچھ ہے جو الله کے حق
میں کہنا ہے۔ مَیں3 دُور تکدُور پھروں گا تاکہ وہ علم
حاصل جسکروں میرےسے خالق کی راستی ثابت ہو
جائے۔ 4ً یقینا کہوںمَیںکچھجو گا فریبوہ نہیںدہ ہو
ایکگا۔ ایسا آدمی آپ کے منے سا کھڑا جسہے نے
خلوص دلی سے اپنا علم حاصل کیا ہے۔

5 گو الله قدرتعظیم مالـککا تاہمہے خلوصوہ
دلوں کو رد نہیں کرتا۔ 6 وہ بےدین کو یادہ ز تکدیر
نہیںجینے زدوںمصیبتلیکندیتا، انصافکا ہے۔کرتا
7 وہ اپنی آنکھوں کو راست بازوں سے نہیں پھیرتا بلـکہ
اُنہیں بادشاہوں کے ساتھ تخت نشین کر کے بلندیوں پر
سرفراز کرتا ہے۔

8 پھر اگر اُنہیں زنجـیروں میں جکڑا جائے، اُنہیں
مصیبت کے رّسوں میں گرفتار کیا جائے 9 تو وہ اُن پر
ظاہر کرتا کہہے اُن سے کیا کچھ سرزد ہوا اُنہیںوہہے،
اُن کے پیشجرائم کر اُنہیںکے دکھاتا اُنکہہے کا تکبر
کا یہ رو ہے۔ 10 وہ اُن کے کانوں کو تربیت کے لئے
کھول کر اُنہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی ناانصافی سے باز آ
کر واپس آؤ۔ 11 اگر وہ مان کر اُس کی خدمت کرنے
لـگیں تو پھر وہ جیتے جی اپنے دن خوش حالی میں اور

اپنے سال سکون سے گزاریں گے۔ لیکن12 اگر نہ مانیں
تو اُنہیں یائے موتدر کو عبور پڑےکرنا گا، وہ علم سے
محروم رہ کر مر جائیں گے۔

بےدین13 اپنی حرکتوں سے اپنے آپ پر الٰہی غضب
لاتے ہیں۔ الله اُنہیں باندھ بھی لے، لیکن وہ مدد کے
لئے نہیں پکارتے۔ 14 جوانی میں ہی اُن کی جان نکل
جاتی، اُن کی زندگی مُقّدس فرشتوں کے ہاتھوں ختم
ہو جاتی ہے۔ 15 لیکن الله مصیبت زدہ کو اُس کی
مصیبت کے یعے ذر نجات دیتا، اُس پر ہونے والے ظلم
معرفتکی اُس کا کان کھول دیتا ہے۔

16 وہ آپ کو بھی مصیبت کے منہ سے نکلنے کی
ترغیب دلا کر ایک ایسی کھلی جگہ پر لانا چاہتا ہے
رکاوٹجہاں نہیں آپجہاںہے، کی میز عمدہ کھانوں
سے بھری رہے گی۔ لیکن17 اِس وقت آپ عدالت کا
وہ پیالہ پی کر سیر ہو گئے ہیں جو بےدینوں نصیبکے
میں ہے، عدالتوقتاِس انصافاور آپنے کو اپنی
گرفتسخت میں لے لیا ہے۔ 18 خبردار کہ آپباتیہ
کو کفر بکنے پر نہ اُکسائے، ایسا نہ ہو کہ تاوان کی
بڑی رقم آپ کو غلط راہ پر لے جائے۔ 19 کیا آپ کی
دولت آپ کا دفاع کر آپکے کو مصیبت سے بچائے
گی؟ یا کیآپکیا یہکوششیںسرتوڑ سکتیدےسرانجام
ہیں؟ !نہیںہرگز کیرات20 آرزو نہ کریں، وقتاُس قومیںجبکی جہاں بھی نیستہوں و نابود ہو جاتی ہیں۔
21 خبردار رہیں کہ ناانصافی طرفکی رجوع نہ کریں،
آپکیونکہ اِسیکو لئے مصیبت سے آزمایا جا رہا ہے۔

22 الله اپنی قدرت میں سرفراز ہے۔ کون اُس جیسا
اُستاد ہے؟ کس23 نے مقرر کیا کہ اُسے کس راہ پر
چلنا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے، تُو’ نے غلط کام ؟‘کیا
کوئی !نہیں اُس24 کے کام کی تمجید کرنا نہ بھولیں، اُس
لوگوںکیجسکیکامسارے حمدمیںگیتوںاپنےنے
و ثنا کی ہے۔ 25 شخصہر نے یہ کام دیکھ لیا، انسان
نے دُور دُور سے اُس کا ملاحظہ کیا ہے۔

26 الله عظیم ہے اور ہم اُسے نہیں جانتے، اُس کے
سالوں کی تعداد معلوم نہیں کر سکتے۔ 27 کیونکہ وہ
پانی کے قطرے اوپر کھینچ کر دُھند سے بارش نکال
لیتا ہے، 28 وہ بارش جو بادل زمین پر برسا دیتے اور
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جس کی بوچھاڑیں انسان پر پڑتی ہیں۔ 29 کون سمجھ
سکتا ہے کہ بادل کس طرح چھا جاتے، کہ الله کے
مسکن سے بجلیاں کس طرح کڑکتی ہیں؟ 30 وہ اپنے
ارد گرد روشنی پھیلا کر سمندر کی سبتکجڑوں کچھ
روشن کرتا ہے۔ یوں31 وہ بادلوں قوموںسے پرورشکی
کرتا، کثرتاُنہیں خوراککی مہیا کرتا ہے۔ 32 وہ اپنی
مٹھیوں کو بادل کی بجلیوں سے بھر کر حکم دیتا ہے کہ
کیا چیز اپنا اُس33بنائیں۔نشانہ بادلوںکے آوازگرجتیکی
اُس غضبکے اعلانکا ناانصافیکرتی، پر اُس شدیدکے
قہر کو ظاہر کرتی ہے۔

37
1 یہ سوچ کر میرا دل لرز کر اپنی جگہ سے اُچھل پڑتا

ہے۔ سنیں2 اور اُس ناکغضبکی آواز پر غور کریں،
اُس غُراتی آواز پر اُسجو منہکے نکلتیسے ہے۔ آسمان3
تلے ہر مقام پر بلـکہ زمین کی تکانتہا وہ اپنی بجلی چمکنے
دیتا ہے۔ اِس4 کے بعد کڑکتی آواز سنائی دیتی، الله کی
رُعب دار آواز گرج اُٹھتی ہے۔ اور جب اُس کی آواز
سنائی دیتی ہے تو وہ بجلیوں کو نہیں روکتا۔

5 الله انوکھے یقے طر سے اپنی آواز گرجنے دیتا ہے۔
ساتھ ساتھ وہ ایسے عظیم کام کرتا ہے ہماریجو سمجھ
سے باہر ہیں۔ 6 کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے، پرزمین’ پڑ ‘جا اور بارشموسلادھار کو، اپنا’ پورا زور ‘دکھا۔
یوں7 وہ انسانہر اُسکو میںگھرکے ہنے ر پر مجبور کرتا
ہے تاکہ سب جان لیں کہ الله کام میں مصروف ہے۔
تب8 جنگلی جانور بھی اپنے بھٹوں میں چھپ جاتے،
اپنے گھروں میں پناہ لیتے ہیں۔

9 طوفان اپنے کمرے سے نکل آتا، شمالی ہَوا ملـک
میں ٹھنڈ پھیلا دیتی ہے۔ 10 پھونکالله مارتا تو پانی جم
جاتا، اُس کی سطح دُور تکدُور منجمد ہو جاتی ہے۔
11 الله بادلوں کو نمی سے بوجھل کر کے اُن کے یعے ذر
دُور تک اپنی بجلی چمکاتا ہے۔ 12 اُس کی ہدایت پر
وہ منڈلاتے ہوئے اُس کا ہر حکم تکتکمیل پہنچاتے
ہیں۔ یوں13 اُنہیںوہ لوگوں تربیتکی اپنیکرنے، زمین
برکتکو دینے یا شفقتاپنی دکھانے لئےکے بھیج دیتا
ہے۔

اے14 ایوب، میری باتاِس پر دھیان دیں، رُک کر
الله کے عظیم کاموں پر غور کریں۔ 15 کیا آپ کو معلوم

ہے کہ الله اپنے کاموں کو ترتیبکیسے دیتا ہے، کہ
وہ بادلوںاپنے چمکنےطرحکسبجلیسے دیتا 16ہے؟ کیا
بادلوںآپ نقلکی حرکتو جانتے ہیں؟ آپکیا اُسکو
انوکھےکے کاموں سمجھکی آتی ہے کاملجو علم رکھتا
ہے؟ جب17 زمین جنوبی لُو کی زد میں آ کر چپ ہو
جاتی آپاور کپڑےکے تپنے لـگتے ہیں 18 تو آپکیا الله
کے ساتھ مل کر آسمان ٹھونکٹھونککو کر پیتل کے
آئینے کی سختمانند بنا سکتے ہیں؟ ہرگز !نہیں

19 ہمیں بتائیں کہ الله سے کیا !کہیں افسوس،
اندھیرے کے باعث ہم اپنے خیالات کو ترتیب نہیں
دے سکتے۔ 20 اگر مَیں پیشباتاپنی کروں تو کیا اُسے
کچھ معلوم ہو جائے جسگا پہلےکا علم نہ تھا؟ کیا کوئی
بھی کچھ بیان کر سکتا ہے جو اُسے پہلے معلوم نہ ہو؟
کبھی !نہیں دھوپوقتایک21 نظر نہیں آتی اور بادل
زمین پر سایہ لتے ڈا ہیں، پھر ہَوا چلنے لـگتی اور موسم
صاف ہو جاتا ہے۔ شمال22 قریبچمکسنہریسے آتی
اور الله رُعب دار شان و شوکت سے گھرا ہوا آ پہنچتا
ہے۔ ہم23 تو قادرِ تکمطلق نہیں پہنچ سکتے۔ اُس کی
قدرت اعلٰی اور راستی زورآور ہے، وہ انصافکبھی کا
خون نہیں کرتا۔ اِس24 لئے آدم زاد اُس سے ڈرتے اور
دل دانشکے مند اُس خوفکا مانتے “ہیں۔

38
الله جوابکا

1 پھر الله خود ایوب سے ہم کلام ہوا۔ طوفان میں
سے اُس نے جواباُسے دیا،

2 یہ” کون ہے جو سمجھ سے خالی باتیں کرنے سے
مطلبصحیحکےمنصوبےمیرے پر پردہ ڈالتا مرد3ہے؟
کی طرح کمربستہ ہو !جا مَیں تجھ سے سوال کرتا ہوں،
اور تُو مجھے تعلیم دے۔

4 تُو کہاں مَیںجبتھا زمیننے کی بنیاد رکھی؟ اگر
تجھے اِس کا علم ہو تو مجھے !بتا اُسنےکس5 کی لمبائی
اور چوڑائی مقرر کی؟ کیا تجھے معلوم ہے؟ کس نے
ناپ کر اُس پیمائشکی کی؟ 6 اُس کے کسستون چیز
پر لگائے کسگئے؟ اُسنے کے کونے بنیادیکا پتھر
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ملستارےکےصبحجبوقتاُس7رکھا، شادیانہکر
بجا رہے، تمام فرشتے خوشی نعرےکے لگا رہے تھے؟

8 جب سمندر رِحم سے پھوٹ نکلا تو کس نے
دروازے بند کر اُسکے پر قابو پایا؟ وقتاُس9 مَیں نے
بادلوں کو اُس لباسکا بنایا اور اُسے اندھیرےگھنے یوںمیں طرحجسلپیٹا نوزاد کو پوتڑوں میں لپیٹا جاتا ہے۔
10 اُس کی حدود مقرر کر کے مَیں نے اُسے روکنے کے
دروازے کنڈےاور لگائے۔ مَیں11 بولا، تجھے’ یہاں
تک آنا اِسہے، آگےسے نہ رُعبتیریبڑھنا، لہروںدار
کو یہیں رُکنا ‘ہے۔

12 کیا تُو نے کبھی صبح کو حکم دیا یا اُسے طلوع
ہونے کی جگہ دکھائی 13 تاکہ وہ زمین کے کناروں کو
پکڑ کر بےدینوں کو اُس سے جھاڑ دے؟ 14 اُس کی
روشنی میں زمین یوں تشکیل پاتی ہے جس طرح مٹی
جس پر مُہر لگائی سبجائے۔ رنگکچھ لباسدار پہنے
نظر آتا ہے۔ بےدینوںتب15 کی روشنی روکی جاتی، اُن
کا اُٹھایا ہوا بازو توڑا جاتا ہے۔

16 کیا تُو سمندر کے تکسرچشموں پہنچ کر اُس کی
گہرائیوں میں سے گزرا ہے؟ 17 موتکیا دروازےکے
تجھ پر ظاہر ہوئے، تجھے اندھیرےگھنے دروازےکے
نظر آئے ہیں؟ 18 کیا تجھے زمین کے وسیع میدانوں کی
پوری سمجھ آئی مجھےہے؟ بتا اگر کچھسبیہ جانتا !ہے

روشنی19 کے تکمنبع لے جانے والا راستہ کہاں
اندھیرےہے؟ رہائشکی ہے؟کہاںگاہ 20 کیا تُو اُنہیں
اُن تکمقاموںکے پہنچا سکتا ہے؟ کیا تُو اُن گھروںکے
تک راہوںوالیجانےلے واقفسے ہے؟ بےشک21
اِستُو کا علم کیونکہہے،رکھتا تُو وقتاُس چکالےجنم
تھا جب یہ پیدا ہوئے۔ تُو تو قدیم زمانے سے ہی زندہ
!ہے

22 کیا تُو وہاں تک پہنچ گیا ہے جہاں برف کے
ذخیرے جمع ہوتے ہیں؟ کیا تُو اولوںنے گوداموںکے
کو دیکھ لیا ہے؟ 23 مَیں اُنہیں مصیبت کے وقت کے
لئے محفوظ رکھتا ہوں، ایسے دنوں کے لئے جب لڑائی
جائے۔چھڑجنگاور مجھے24 بتا، اُس کستکجگہ
طرح پہنچنا ہے جہاں روشنی تقسیم ہوتی ہے، یا اُس
جگہ جہاں سے مشرقی ہَوا نکل کر زمین پر بکھر ہے؟جاتی

کس25 نے موسلادھار بارش کے لئے راستہ اور
گرجتے طوفان کے لئے راہ بنائی 26 تاکہ انسان سے خالی
زمین اور غیرآباد یگستان ر کی آب پاشی ہو جائے،
27 تاکہ ویران و سنسان بیابان کی پیاس بجھ جائے اور
اُس سے یالی ہر پھوٹ نکلے؟ 28 کیا بارش کا باپ ہے؟
کون شبنم قطروںکے کا والد ہے؟

برف29 کس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی؟ جو پالا
آسمان سے آ کر زمین پر پڑتا کسہے نے اُسے جنم دیا؟
پانیجب30 پتھر کی سختطرح ہو جائے گہرےبلـکہ
سمندر کی سطح بھی جم جائے تو کون یہ سرانجام دیتا
ہے؟ 31 کیا تُو خوشہ پروین کو باندھ سکتا جوزےیا کی
زنجـیروں کھولکو سکتا ہے؟ 32 کیا تُو کروا سکتا کہہے
ستاروں کے مختلف جھرمٹ اُن کے مقررہ اوقات کے
نکلمطابق آئیں؟ کیا تُو دُِب اکبر کی اُس سمیتبچوںکے
قیادت کرنے کے قابل ہے؟ 33 کیا تُو آسمان کے قوانین
جانتا یا اُس کی زمین حکومتپر متعین کرتا ہے؟

34 کیا جب تُو بلند آواز سے بادلوں کو حکم دے تو
وہ تجھ پر بارشموسلادھار برساتے ہیں؟ 35 کیا تُو بادل
کی بجلی زمین پر بھیج سکتا ہے؟ کیا تیرےوہ پاس آ کر
کہتی ہے، خدمتمَیں’ کے لئے ؟‘ہوںحاضر کس36
مصرنے لقکے لق حکمتکو مرغدی، سمجھکو عطا
کی؟ کس37 کو اِتنی دانائی حاصل ہے کہ وہ بادلوں
آسمانکونسکے؟گنکو کے اِن گھڑوں وقتاُسکو
ُنڈیل ا سکتا ہے جب38 مٹی ڈھالے ہوئے لوہے کی
سختطرح ہو جائے اور دوسرےایکڈھیلے ساتھکے
چپک جائیں؟ کوئی !نہیں

39 کیا تُو لئےکےشیرنیہی شکار کرتا شیروںیا سیرکو
کرتا ہے جب40 وہ اپنی چھپنے کی جگہوں میں دبک
جائیں یا گنجان جنگل میں کہیں تاک لگائے بیٹھے
ہوں؟ 41 کون کوّے خوراککو مہیا کرتا ہے جب
اُس بھوکبچےکے باعثکے الله دیںآوازکو مارےاور
مارے پھریں؟

39
1 کیا تجھے معلوم ہے پہاڑیکہ یوں بکر کببچےکے

پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہرنی اپنا بچہ جنم دیتی ہے تو کیا
تُو اِس کو ملاحظہ کرتا ہے؟ 2 کیا تُو وہ مہینے گنتا رہتا
بچےجبہے ہرنیوں پیٹکے میں ہوں؟ کیا تُو جانتا ہے
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وقتکسکہ بچے جنم دیتی ہیں؟ 3 اُس دن دبکوہ
جاتی، بچے نکل آتے اور دردِ زہ ختم ہو جاتا ہے۔ 4 اُن
کے طاقتبچے ور ہو کر کھلے میدان میں پھلتے لتے، پھو
چلےدنایکپھر ہیںجاتے اور اپنی ماں واپسپاسکے
نہیں آتے۔

جنگلینےکس5 کسدیا؟چھوڑکھلاکوگدھے
اُسنے کے کھولرسّے دیئے؟ مَیں6 ہی بیاباننے اُس
کا گھر بنا دیا، مَیں ہی مقررنے کیا کہ بنجر زمین اُس کی
رہائش گاہ ہو۔ 7 وہ شہر کا شور شرابہ دیکھ ہنسکر
اُٹھتا، اور اُسے ہانکنے والے کی آواز سننی نہیں پڑتی۔ 8 وہ
چرنے کے لئے پہاڑی علاقے میں اِدھر اُدھر گھومتا اور
یالی ہر کا کھوج لگاتا رہتا ہے۔

9 کیا جنگلی بَیل تیری خدمت کرنے کے لئے تیار ہو
گا؟ کیا وہ راتکبھی تیریکو چرنی گزارےپاسکے
گا؟ 10 کیا تُو اُسے باندھ کر ہل چلا سکتا ہے؟ کیا وہ
کرچلپیچھےتیرےمیںوادی پھیرےسہاگا 11گا؟ کیا تُو
اُس دیکھطاقتبڑیکی کر اُس پر کرےاعتماد گا؟ کیا
تُو سختاپنا اُسکام گا؟کرےسپردکے 12 کیا تُو بھروسا
کر سکتا ہے کہ وہ تیرا اناج جمع کر کے ہنے گا کی جگہ
پر لے آئے؟ ہرگز !نہیں

13 ُشتر مرغ خوشی سے اپنے پَروں کو پھڑپھڑاتا ہے۔
لیکن کیا اُس کا شاہ پَر لق لق یا باز کے شاہ پَر کی مانند
ہے؟ 14 وہ تو اپنے انڈے زمین پر اکیلے چھوڑتا ہے،
اور وہ مٹی ہی پر پکتے ہیں۔ 15 ُشتر مرغ کو تکخیال
نہیں آتا کہ کوئی اُنہیں پاؤں تلے کچل سکتا یا کوئی جنگلی
جانور اُنہیں روند سکتا ہے۔ 16 لگتا نہیں کہ اُس کے اپنے
بچے ہیں، کیونکہ اُس کا اُن کے سلوکساتھ اِتنا سخت
ہے۔ اگر اُس محنتکی ناکام نکلے تو اُسے پروا ہی نہیں،
17 کیونکہ الله نے اُسے حکمت سے محروم رکھ کر اُسے
سمجھ سے نہ نوازا۔ توبھی18 وہ اِتنی تیزی اُچھلسے کر
بھاگ جاتا اورگھوڑےکہہے دیکھدوڑکیگھڑسوار
کر ہنسنے لگتا ہے۔

19 کیا تُو گھوڑے کو اُس کی طاقت دے کر اُس
کی گردن کو ایال سے آراستہ کرتا ہے؟ 20 کیا تُو ہی
اُسے ٹڈی کی طرح پھلانگنے دیتا جبہے؟ وہ زور سے
اپنے نتھنوں کو پُھلا کر آواز نکالتا ہے تو رُعبکتنا دار

لگتا !ہے 21 وہ وادی میں سُم مار مار کر اپنی طاقت
کی خوشی مناتا، پھر بھاگ کر میداِن جنگ میں آ جاتا
ہے۔ 22 خوفوہ کا مذاق اُڑاتا اور کسی بھیسے نہیں
ڈرتا، تلوار کے برُو رُو بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ 23 اُس کے
ترکشاوپر نیزہکھڑکھڑاتا، اور وہ24ہے۔چمکتیشمشیر
بڑا شور مچا کر اِتنی تیزی اور جوش خروشو سے دشمن
پر حملہ کرتا ہے کہ بِگل بجتے وقت بھی روکا نہیں جاتا۔
بھیجب25 بِگل بجے وہ زور سے ہنہناتا اور دُور ہی سے
میداِن جنگ، کمانڈروں کا شور اور جنگ نعرےکے
سونگھ لیتا ہے۔

26 کیا باز تیری ہی حکمت کے یعے ذر ہَوا میں اُڑ کر
اپنے پَروں کو جنوب کی جانب پھیلا دیتا ہے؟ 27 کیا
عقاب تیرے ہی حکم پر بلندیوں پر منڈلاتا اور اونچی
اونچی جگہوں پر اپنا گھونسلا بنا لیتا ہے؟ 28 وہ چٹان پر
اُسرہتا، ٹوٹےکے کناروںپھوٹے اور قلعہ پرجگہوںبند
بسیرا وہسےوہاں29ہے۔کرتا اپنے شکار کھوجکا لگاتا
اُسہے، کی آنکھیں دُور تکدُور دیکھتی ہیں۔ اُس30
کے بچے خون کے لالچ میں ہتے، ر اور جہاں بھی لاش
ہو وہاں وہ حاضر ہوتا “ہے۔

40
ربایوب جوابکو دےنہیں سکتا

رب1 ایوبنے سے پوچھا،
2 کیا” ملامت کرنے والا عدالت میں قادرِ مطلق

سے جھگڑنا چاہتا ہے؟ الله سرزنشکی کرنے والا اُسے
“!دےجواب

ایوبتب3 دےجوابنے ربکر سے کہا،
4 مَیں” تو نالائق ہوں، مَیں کس طرح تجھے جواب

دوں؟ مَیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ خاموشکر رہوں گا۔
ایک5 بار مَیں باتنے کی اور اِس کے بعد ایکمزید
دفعہ، لیکن اب سے مَیں جواب میں کچھ نہیں کہوں
“گا۔

الله :جوابکا کیا قدرتجیسیمیریتجھے ہے؟حاصل
تب6 الله طوفان میں ایوبسے سے ہم کلام ہوا،
مرد”7 کی طرح کمربستہ ہو !جا مَیں تجھ سے سوال

کروں اور تُو مجھے تعلیم دے۔ 8 کیا تُو واقعی انصافمیرا
منسوخ کر کے مجھے مجرم ٹھہرانا چاہتا ہے تاکہ خود
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راست باز ٹھہرے؟ 9 کیا تیرا بازو الله کے بازو جیسا
زورآور ہے؟ کیا تیری آواز اُس کی آواز کی طرح کڑکتی
ہے۔ 10 آ، اپنے آپ کو شان و شوکت سے آراستہ کر،
جلالوعزت ملبّسسے ہو !جا وقتبیک11 اپنا شدید
قہر مختلف جگہوں پر نازل کر، ہر مغرور کو اپنا نشانہ
بنا کر خاکاُسے میں ملا دے۔ 12 ہر متکبر پر غور کر
وہیںہوبےدینبھیجہاںکر۔پستاُسےکے کچلاُسے
دے۔ 13 اُن سب کو مٹی میں چھپا دے، اُنہیں رّسوں
میں جکڑ کسیکر خفیہ جگہ گرفتار کر۔ تب14 ہی مَیں
یفتیری تعر کر جاؤںمانکے گا کہ تیرا دےنجاتتجھےہاتھدہنا سکتا ہے۔

الله قدرتکی حکمتاور کی دو مثالیں
*بہیموت15 پر غور کر جسے مَیں نے تجھے خلق

وقتکرتے بنایا اور بَیلجو گھاسطرحکی ہے۔کھاتا
16 اُس کی کمر میں کتنی طاقت، اُس کے پیٹ کے
پٹھوں میں کتنی قوت ہے۔ 17 وہ اپنی دُم کو دیودار
درختکے کی طرح لٹکنے دیتا ہے، اُس کی رانوں کی
نسیں مضبوطی ایکسے دوسری سے جُڑی ہوئی ہیں۔
18 اُس کی ہڈیاں پیتل کے سے پائپ، لوہے کے سے
سریئے ہیں۔ وہ19 الله میںکاموںکے اّولسے اُسہے،
کے خالق ہی نے اُسے اُس کی تلوار دی۔ 20 یاں پہاڑ
اُسے اپنی پیشپیداوار میدانکھلےکرتی، تمامکے جانور
وہاں کھیلتے کودتے ہیں۔ 21 وہ کانٹےدار یوں جھاڑ
کے نیچے آرام کرتا، سرکنڈوں اور دلدل میں چھپا رہتا
ہے۔ خاردار22 یاں جھاڑ اُس پر سایہ ڈالتی ندیاور کے
سفیدہ درختکے اُسے گھیرے رکھتے ہیں۔ جب23
یا سیلابدر صورتکی کرےاختیار تو وہ نہیں بھاگتا۔
گو یائے در یردن اُس کے منہ پر پھوٹ پڑے توبھی وہ
اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ 24 کیا کوئی اُس کی
آنکھوں میں اُنگلیاں ڈال کر اُسے پکڑ سکتا ہے؟ اگر اُسے
پھندے میں پکڑا بھی جائے تو کیا اُسکوئی ناککی کو
چھید سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں

41
1 کیا تُو یاتان *لِو اژدہے کو مچھلی کے کانٹے سے پکڑ

سکتا یا اُس کی زبان کو رسّے سے باندھ سکتا ہے؟ 2 کیا

تُو اُس ناککی چھید کر اُس میں سے رّسا گزار سکتا یا
اُس جبڑےکے کو کانٹے سے چیر سکتا ہے؟ 3 کیا وہ
تجھکبھی سے بار بار مانگےرحم گا یا نرم الفاظنرم سے
تیری گا؟کرےخوشامد 4 کیا تیرےکبھیوہ عہدساتھ
کرے گا کہ تُو اُسے اپنا غلام بنائے رکھے؟ ہرگز !نہیں
5 کیا پرندےتُو اُسطرحکی کھیلساتھکے سکتا یا اُسے
باندھ کر اپنی لڑکیوں دےکو سکتا ہے تاکہ وہ اُس کے
ساتھ کھیلیں؟ 6 کیا اُسکبھیسوداگر کا کریںسودا گے
یا اُسے تاجروں میں تقسیم کریں کبھیگے؟ !نہیں 7 کیا تُو
اُس کھالکی بھالوںکو سے یا اُس سرکے ہارپونوںکو
سے بھر سکتا ہے؟ ایک8 دفعہ اُسے ہاتھ لگایا تو یہ لڑائی
تجھے ہمیشہ یاد رہے گی، اور تُو کبھیحرکتایسیآئندہ
کرےنہیں !گا

9ً یقینا اُس پر قابو پانے کی ہر اُمید فریب دہ ثابت ہو
اُسےکیونکہگی، انسانہیدیکھتے گر کوئی10ہے۔جاتا
اِتنا بےدھڑک نہیں ہے کہ اُسے مشتعل کرے۔ تو پھر
کون میرا سامنا کر سکتا ہے؟ مجھےنےکس11 کچھ دیا
اُسمَیںکہہے تلےآسماندوں۔معاوضہکا ہر میریچیز
ہی !ہے

مَیں12 تجھے اُس کے اعضا کے بیان سے محروم نہیں
رکھوں گا، کہ وہ کتنا طاقتبڑا، ور صورتخوباور
ہے۔ کون13 اُس کی †کھال اُتار سکتا، کون اُس کے
زرہ بکتر کی دو تہوں کے اندر تک پہنچ سکتا ہے؟
14 کون اُس کے منہ کا دروازہ لنے کھو کی جرأت
کرے؟ اُس کے ہول ناک دانت دیکھ کر انسان کے
کھڑےرونگٹے ہو جاتے ہیں۔ اُس15 کی پیٹھ ایکپر
دوسری جُڑیخوبسے ہوئی ڈھالوں کی قطاریں ہوتی
ہیں۔ 16 وہ اِتنی مضبوطی ایکسے دوسری سے لـگی
ہوتی ہیں کہ اُن کے درمیان سے ہَوا بھی نہیں گزر
سکتی، 17 بلـکہ دوسریایکیوں چمٹیسے اور لپٹی رہتی
ہیں کہ ایکاُنہیں دوسری الـگسے نہیں کیا جا سکتا۔

جب18 چھینکیں مارے تو بجلی چمک اُٹھتی ہے۔
اُس کی آنکھیں طلوِع صبح کی پلـکوں کی مانند ہیں۔
19 اُس کے منہ سے مشعلیں اور یاں چنگار خارج ہوتی
ہیں، 20 اُس کے نتھنوں سے دھواں یوں نکلتا جسہے
طرح بھڑکتی اور آگدہکتی پر رکھی دیگگئی سے۔

* 40:15 :بہیموت سائنس دان متفق نہیں کہ یہ کون سا جانور تھا۔ * 41:1 یاتان :لِو سائنس دان متفق نہیں کہ یہ کون سا جانور تھا۔
† 41:13 :کھال لفظی :ترجمہ بیرونی لباس۔
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مارےپھونکجب21 تو دہککوئلے اُٹھتے اور اُس کے
منہ شعلےسے نکلتے ہیں۔

اُس22 کی گردن میں اِتنی طاقت ہے کہ جہاں بھی
جائے وہاں اُس کے آگے آگے مایوسی پھیل جاتی ہے۔
23 اُس کے گوشت پوست کی تہیں ایک دوسری سے
جُڑیخوب ہوئی ہیں، وہ ڈھالے ہوئے لوہے طرحکی
مضبوط اور بےلچک ہیں۔ 24 اُس کا دل پتھر جیسا
سخت، چکّی پاٹنچلےکے جیسا مستحکم ہے۔

اُٹھےجب25 تو زورآور ڈر جاتے دہشتاور کھا کر
پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہتھیاروں26 کا اُس پر کوئی اثر
نہیں ہوتا، خواہ کوئی تلوار، نیزے، برچھی یا تیر اُسسے
پر حملہ کیوں نہ کرے۔ 27 وہ لوہے کو بھوسا اور پیتل
کو گلی سڑی لـکڑی سمجھتا ہے۔ 28 تیر اُسے نہیں بھگا
سکتے، اور اگر فلاخن کے پتھر اُس پر چلاؤ تو اُن کا اثر
بھوسے کے برابر ہے۔ 29 ڈنڈا اُسے تنکا سا لگتا ہے، اور
وہ شمشیر کا شور شرابہ سن ہنسکر اُٹھتا ہے۔ 30 اُس
کے پیٹ پر تیز ٹھیکرے سے لـگے ہیں، اور جس طرح
اناج پر ہنے گا کا آلہ چلایا جاتا اُسیہے طرح وہ کیچڑ پر
چلتا ہے۔ جب31 سمندر کی گہرائیوں میں گزرےسے
تو پانی اُبلتی دیگ کی طرح لنے َکھو لگتا ہے۔ وہ مرہم
مختلفکے اجزا کو ملا ملا کر تیار کرنے والے عطار
کی طرح سمندر حرکتکو میں لاتا ہے۔ 32 اپنے پیچھے
وہ چمکتا دمکتا راستہ چھوڑتا تبہے۔ لگتا ہے کہ سمندر
کی گہرائیوں کے سفید بال ہیں۔ 33 دنیا میں اُس جیسا
کوئی مخلوق نہیں، ایسا بنایا گیا ہے کہ کبھی نہ ڈرے۔
34 بھیجو اعلٰی ہو اُس پر کیحقارتوہ نگاہ سے دیکھتا
ہے، وہ رُعبتمام دار جانوروں کا بادشاہ “ہے۔

42
ایوب باتآخریکی

ایوبتب1 جوابنے ربمیں سے کہا،
2 مَیں” نے جان لیا ہے کہ تُو سب کچھ کر پاتا ہے،

کہ تیرا کوئی بھی منصوبہ روکا نہیں جا سکتا۔ 3 تُو نے
فرمایا، یہ’ کون ہے سمجھجو خالیسے باتیں کرنے سے
میرے منصوبے مطلبصحیحکے پر پردہ ڈالتا ً‘ہے؟ یقینا
مَیں نے ایسی باتیں بیان کیں جو میری سمجھ سے باہر
ہیں، ایسی باتیں جو اِتنی انوکھی ہیں کہ مَیں اُن کا علم

رکھ ہی نہیں سکتا۔ 4 تُو نے فرمایا، سن’ میری بات تو
مَیں بولوں گا۔ مَیں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تُو مجھے
تعلیم ‘دے۔ پہلے5 مَیں بارےتیرےنے صرفمیں سنا
تھا، لیکن اب میری اپنی آنکھوں نے تجھے دیکھا ہے۔
6 اِس لئے مَیں اپنی باتیں مسترد کرتا، اپنے آپ خاکپر
اور راکھ ڈال کر توبہ کرتا “ہوں۔

ایوب اپنے دوستوں شفاعتکی کرتا ہے
ایوب7 سے یہ تمام باتیں کہنے رببعدکے اِلی فز تیمانی

سے ہم کلام ہوا، مَیں” تجھ سے تیرےاور دو دوستوں
سے غصے ہوں، کیونکہ گو میرے بندے ایوب نے
بارےمیرے درستمیں باتیں کیں مگر تم نے ایسا نہیں
کیا۔ بَیلجوانساتابچنانچہ8 ساتاور مینڈھے لے
ایوببندےمیرےکر پاسکے جاؤ اور اپنی بھسمخاطر
والیہونے لازمکرو۔پیشقربانی تمہاریایوبکہہے
شفاعت کرے، ورنہ مَیں تمہیں تمہاری حماقت کا پورا
اجر دوں گا۔ لیکن اُس شفاعتکی پر مَیں تمہیں معاف
کروں گا، ایوببندےمیرےکیونکہ بارےمیرےنے
میں وہ کچھ بیان کیا جو صحیح ہے جبکہ تم نے ایسا نہیں
“کیا۔

اِلی9 فز تیمانی، بِلدد اورسوخی نعماتیضوفر کچھوہنے
کیا ربجو اُنہیںنے کرنے کو کہا تھا ربتو ایوبنے
کی سنی۔

10 اور جب ایوب نے دوستوں کی شفاعت کی تو
رب نے اُسے اِتنی برکت دی کہ آخرکار اُسے پہلے کی
نسبت دُگنی دولت حاصل ہوئی۔ تب11 اُس کے تمام
بھائی بہنیں اور پرانے جاننے والے اُس پاسکے آئے اور
میںگھر اُس ساتھکے کھانا کھا آفتاُسکر افسوسپر
کیا ایوبربجو پر لایا تھا۔ ایکہر نے اُسے دےتسلی
کر ایکاُسے ِسکہ اور سونے ایککا دیا۔دےچھلا

12 اب سے رب نے ایوب کو پہلے کی نسبت
کہیں یادہ برکتز 14,000اُسےدی۔ یاں، 6,000بکر
اونٹ، بَیلوں کی 1,000 یاں جوڑ اور 1,000 گدھیاں
حاصل ہوئیں۔ 13 نیز، اُس کے مزید سات بیٹے اور تین
بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 14 اُس نے بیٹیوں کے یہ نام :رکھے
پہلی کا نام یمیمہ، دوسری کا قصیعہ اور تیسری کا قرن
ہپّوک۔ ملـکتمام15 ایوبمیں بیٹیوںکی خوبجیسی
صورت خواتین پائی نہیں جاتی تھیں۔ ایوب نے اُنہیں
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بھی میراث میں ملـکیت دی، ایسی ملـکیت جو اُن کے
بھائیوں درمیانکے ہی تھی۔

ایوب16 مزید 140 سال زندہ رہا، اِس لئے وہ اپنی
اولاد کو تکپشتچوتھی دیکھ سکا۔ 17 پھر وہ دراز
زندگی سے آسودہ ہو کر انتقال کر گیا۔
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زبور
پہلی :کتاب 1-41

1
دو راہیں

مبارک1 ہے وہ جو نہ بےدینوں کے مشورے پر
چلتا، نہ گناہ گاروں کی راہ پر قدم رکھتا، اور نہ طعنہ
زنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے

2 بلـکہ رب شریعتکی لطفسے اندوز ہوتا اور دن
اُسیرات پر غور خوضو کرتا رہتا ہے۔

نہروںوہ3 کنارےکے پر مانندکیدرختلـگے ہے۔
وقت پر پھلوہ لاتا، اُساور مُرجھاتے۔نہیںپتےکے جو
کچھ کرےبھی اُس میں کامیابوہ ہے۔

بےدینوں4 کا یہ حال نہیں ہوتا۔ وہ بھوسے کی مانند
ہیں جسے ہَوا اُڑا لے جاتی ہے۔

اِس5 لئے عدالتبےدین میں قائم نہیں رہیں اورگے،
گناہ گار بازوںراستکا میںمجلسکی مقام نہیں ہو گا۔

6 بازوںراستربکیونکہ کی راہ کی داریپہرا کرتا
ہے جبکہ بےدینوں کی راہ تباہ ہو جائے گی۔

2
الله کا مسیح

1 اقوام کیوں طیش میں آ گئی ہیں؟ اُمّتیں کیوں
سازشیںبےکار کر رہی ہیں؟

2 دنیا کے بادشاہ اُٹھ کھڑے ہوئے، حکمران رب
اور اُس مسیحکے خلافکے جمع ہو گئے ہیں۔

3 وہ کہتے ہیں، آؤ،” ہم اُن کی زنجـیروں کو توڑ کر
آزاد ہو جائیں، اُن رّسوںکے پھینکتکدُورکو “دیں۔

لیکن4 آسمانجو نشینتختپر وہہے ہنستا ربہے،
اُن کا مذاق اُڑاتا ہے۔

5 پھر وہ غصے سے اُنہیں ڈانٹتا، اپنا غضبشدید اُن پر
نازل کر اُنہیںکے ڈراتا ہے۔

6 وہ فرماتا ہے، مَیں” نے خود اپنے بادشاہ کو اپنے
مُقّدس پہاڑ صیون پر مقرر کیا “!ہے

7 آؤ، مَیں رب کا فرمان سناؤں۔ اُس نے مجھ سے
کہا، تُو” میرا بیٹا آجہے، مَیں باپتیرا بن گیا ہوں۔

مانگسےمجھ8 تماممیںمیراثتجھےمَیںتو اقوام عطا
کروں گا، دنیا کی بخشکچھسبتکانتہا دوں گا۔

9 تُو اُنہیں لوہے کے شاہی عصا کرےپاشپاشسے
اُنہیںگا، مٹی برتنوںکے طرحکی ِچکنا “گا۔کرےُچور

10 اےچنانچہ بادشاہو، سمجھ سے کام اے!لو دنیا
کے تربیتحکمرانو، قبول !کرو

خوف11 کرتے ربہوئے خدمتکی کرو، لرزتے
خوشیہوئے مناؤ۔

12 بیٹے کو بوسہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ غصے ہو جائے
اور تم راستے میں ہلاکہی ہو جاؤ۔ کیونکہ ایکوہ دم
طیش میں آ جاتا مبارکہے۔ ہیں سبوہ جو اُس میں
پناہ لیتے ہیں۔

3
صبح کو مدد کے لئے دعا

1 داؤد کا زبور۔ اُس وقت جب اُسے اپنے بیٹے ابی
سلوم سے بھاگنا پڑا۔
اے میرےرب، دشمن کتنے یادہ ز ہیں، لوگکتنے

خلافمیرے کھڑےاُٹھ ہوئے !ہیں
میرے2 بارے میں بہتیرے کہہ رہے ہیں، الله”

اِسے چھٹکارا دےنہیں “گا۔ *(سِلاہ)

3 لیکن تُو اے رب، چاروں طرف میری حفاظت
کرنے والی ڈھال ہے۔ تُو میری عزت ہے میرےجو
سر کو اُٹھائے رکھتا ہے۔

مَیں4 بلند آواز ربسے کو پکارتا ہوں، اور وہ اپنے
مُقّدس پہاڑ میریسے سنتا ہے۔ (سِلاہ)

مَیں5 آرام لیٹسے کر سو گیا، جاگپھر اُٹھا، کیونکہ
رب خود مجھے سنبھالے رکھتا ہے۔

6 اُن ہزاروں سے مَیں نہیں ڈرتا جو مجھے گھیرے
رکھتے ہیں۔

اے7 رب، !اُٹھ میرےاے خدا، مجھے رِہا !کر
کیونکہ تُو میرےنے تمام دشمنوں کے منہ پر تھپڑ مارا،
تُو نے بےدینوں دانتوںکے کو توڑ دیا ہے۔

* 3:2 :ِسلاہ ًِسلاہ غالبا گانے بجانے بارےکے میں ہدایتکوئی مفسرینہے۔ میں اِس مطلبکے بارےکے میں اتفاِق رائے نہیں ہوتی۔
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آئے۔ (سِلاہ)

4
شام کو مدد کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار
سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
میریاے راستی کے میریخدا، مَیںجبسن تجھے

پکارتا اےہوں۔ تُو مخلصیمیریمیںمصیبتجو رہا ہے
مجھ پر مہربانی کر میریکے التجا !سن

اے2 آدم زادو، میری عزت خاکتککب میں
ملائی جاتی رہے گی؟ تم کب تک باطل چیزوں سے
لپٹے رہو جھوٹتککبگے، تلاشکی میں رہو گے؟
(سِلاہ)

جان3 لو ربکہ ایماننے دار کو اپنے لئے الـگ کر
رکھا میریربہے۔ سنے مَیںجبگا اُسے پکاروں گا۔

4 غصے میں آتے وقت گناہ مت کرنا۔ اپنے بستر پر
لیٹ معاملےکر بچارسوچپر دللیکنکرو، خاموشیمیں،
سے۔ (سِلاہ)

5 راستی کی قربانیاں پیش کرو، اور رب پر بھروسا
رکھو۔

6 بہتیرے شک کر رہے ہیں، کون” ہمارے
کرےٹھیکحالات اے“گا؟ رب، چہرےاپنے کا
نور ہم پر !چمکا

7 تُو میرےنے دل کو خوشی سے بھر دیا ایسیہے،
خوشی سے جو اُن پاسکے بھی نہیں ہوتی جن پاسکے
کثرت اناجکا اور انگور ہے۔

8 مَیں آرام سے لیٹ کر سو جاتا ہوں، کیونکہ تُو ہی
حفاظتمجھےرباے سے بسنے دیتا ہے۔

5
حفاظت کے لئے دعا

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ اِسے
بانسری کے ساتھ گانا ہے۔
اے رب، میری باتیں سن، میری آہوں پر دھیان

!دے

2 اے میرے بادشاہ، میرے خدا، مدد کے لئے
میری چیخیں سن، کیونکہ مَیں تجھ ہی سے دعا ہوں۔کرتا

اے3 رب، صبح کو تُو میری آواز سنتا ہے، صبح
کو مَیں سبتجھے ترتیبکچھ پیشسے کر جوابکے
کا انتظار کرنے لگتا ہوں۔

4 کیونکہ تُو ایسا نہیںخدا ہے خوشسےبےدینیجو
ہو۔ جو بُرا ہے تیرےوہ نہیںحضور ٹھہر سکتا۔

5 تیرےمغرور کھڑےحضور نہیں ہو سکتے، بدکار
سے نفرتتُو کرتا ہے۔

جھوٹ6 لنے بو والوں کو تُو تباہ کرتا، خوں خوار اور
دھوکے باز گھنربسے کھاتا ہے۔

لیکن7 مجھ پر تُو بڑینے مہربانی کی اِسہے، لئے مَیں
تیرے گھر میں داخل ہو سکتا، مَیں تیرا خوف مان کر
مُقّدستیری سکونت گاہ کے منے سا سجدہ کرتا ہوں۔

راستاپنیرب،اے8 راہ میریپر راہنمائی کر تاکہ
میرے دشمن مجھ پر غالب نہ آئیں۔ اپنی راہ کو میرے
آگے ہموار کر۔

9 کیونکہ اُن کے منہ ایکسے بھی قابِل اعتماد بات
نہیں نکلتی۔ اُن کا دل تباہی سے بھرا رہتا، اُن کا گلا
کھلی قبر ہے، اور اُن کی زبان ِچکنی چپڑی باتیں اُگلتی
رہتی ہے۔

اُنہیںرب،اے10 اُن غلطکے کام کا اجر دے۔ اُن
سازشیںکی اُن اپنیکی تباہی باعثکا بنیں۔ اُنہیں اُن کے
گناہوںمتعدد نکالباعثکے منتشرکر کیونکہدے،کر
وہ تجھ سرکشسے ہو گئے ہیں۔

لیکن11 میںتجھجو پناہ لیتے ہیں ہوں،خوشسبوہ
وہ تکابد شادیانہ بجائیں، کیونکہ تُو اُنہیں محفوظ رکھتا
تیرےہے۔ نام کو پیار کرنے والے تیرا جشن منائیں۔

12 کیونکہ تُو اے رب، راست باز کو برکت دیتا
ہے، تُو اپنی مہربانی کی ڈھال سے اُس کی طرفچاروں
حفاظت کرتا ہے۔

6
مصیبت میں دعا توبہ) کا پہلا (زبور

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار
سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
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اے رب، غصے میں مجھے سزا نہ طیشدے، میں
مجھے تنبیہ نہ کر۔

مجھرب،اے2 پر رحم کر، نڈھالمَیںکیونکہ ہوں۔
اے مجھےرب، شفا دے، میرےکیونکہ زدہدہشتاعضا ہیں۔

میری3 جان نہایت خوف زدہ ہے۔ اے رب، تُو
تککب کرےدیر گا؟

4 اے رب، واپس آ کر میری جان کو بچا۔ اپنی
شفقت کی خاطر مجھے چھٹکارا دے۔

5 کیونکہ مُردہ تجھے یاد نہیں کرتا۔ پاتال میں کون
کرےستائشتیری گا؟

6 مَیں ہتے کرا ہتے کرا تھک گیا ہوں۔ پوری رات
رونے سے بھیگبستر گیا میرےہے، آنسوؤں پلنگسے
گل گیا ہے۔

میرےہیں،گئیسوجآنکھیںمیریمارےکےغم7
مخالفوں حملوںکے سے وہ ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔

بدکارو،اے8 مجھ سے دُور ہو جاؤ، ربکیونکہ نے
میری آہ و بکا سنی ہے۔

رب9 نے میری التجاؤں کو سن لیا ہے، میری دعا
رب قبولکو ہے۔

میرے10 تمام دشمنوں کی رُسوائی ہو جائے گی، اور
سختوہ جائیںگھبرا گے۔ وہ مُڑ اچانککر ہی شرمندہ
ہو جائیں گے۔

7
انصاف کے لئے دعا

داؤد1 کا وہ گیتماتمی جو اُس کوشنے بن یمینی
کی باتوں ربپر کی تمجید میں گایا۔
اے رب میرے خدا، مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔

مجھے اُن سب سے بچا کر دےچھٹکارا جو میرا تعاقب
کر رہے ہیں،

2 ورنہ وہ ببر شیر طرحکی مجھے پھاڑ ٹکڑےٹکڑےکر
کر دیں گے، اور بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔

میرےرباے3 خدا، اگر مجھ یہسے کچھ سرزد میرےاورہوا ہاتھ قصوروار ہوں،
4 اگر مَیں نے اُس سے سلوکبُرا جسکیا میرےکا

ساتھ جھگڑا نہیں تھا یا اپنے دشمن کو خواہ لُوٹمخواہ ہولیا

5 تو پھر میرا میرےدشمن پیچھے پڑ کر مجھے پکڑ لے۔
وہ میری جان کو مٹی میں کچل دے، میری عزت کو
خاک میں ملائے۔ (سِلاہ)

اے6 رب، اُٹھ اور اپنا غضب میرے!دکھا دشمنوں
طیشکے خلافکے کھڑا ہو جا۔ میری مدد کرنے
کے لئے جاگ !اُٹھ تُو نے عدالتخود کا حکم دیا ہے۔

7 تیرےاقوام ارد گرد جمع ہو جائیں جب تُو اُن کے
اوپر بلندیوں پر تخت نشین ہو جائے۔

رب8 اقوام کی عدالت کرتا اےہے۔ رب، میری
راست بازی اور بےگناہی کا لحاظ کر کے انصافمیرا
کر۔

راستاے9 خدا، دلجو گہرائیوںکی کو تکتہہ
جانچ لیتا ہے، بےدینوں کی شرارتیں ختم کر اور راست
باز کو قائم رکھ۔

10 الله میری ڈھال ہے۔ جو دل سے سیدھی راہ پر
چلتے ہیں اُنہیں وہ رِہائی دیتا ہے۔

11 الله منصفعادل ہے، ایسا خدا جو روزانہ لوگوں
سرزنشکی کرتا ہے۔

12ً یقینا وقتاِس بھی دشمن اپنی تلوار کو تیز کر رہا،
اپنی کمان کو تان کر نشانہ باندھ رہا ہے۔

لیکن13 مہلـکجو ہتھیار اور جلتے ہوئے تیر اُس نے
تیار ہیںرکھےکر اُن کی میںزد وہ ہیخود آ گا۔جائے

14 دیکھ، بُرائی کا بیج اُس میں اُگ آیا ابہے۔ وہ
شرارت سے حاملہ ہو کر پھرتا اور جھوٹ کے بچے جنم
دیتا ہے۔

لیکن15 جو گڑھا اُس دوسروںنے کو پھنسانے کے
لئے کھود کھود کر تیار کیا اُس میں خود گر پڑا ہے۔

16 وہ خود اپنی شرارت کی زد میں آئے گا، اُس کا
ظلم اُس کے اپنے سر پر نازل ہو گا۔

مَیں17 رب ستائشکی کروں گا، کیونکہ وہ راست
ربمَیںہے۔ تعالیٰ کے نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں
گا۔

8
مخلوقات کا تاج
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1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز

گتّیت۔
اے رب ہمارے آقا، تیرا نام پوری دنیا میں کتنا

شاندار !ہے تُو نے آسمان پر ہی اپنا جلال ظاہر کر ہے۔دیا
2 اپنے مخالفوں کے جواب میں تُو نے چھوٹے بچوں

اور شیرخواروں کی زبان کو تیار کیا ہے تاکہ وہ تیری
قوت دشمنسے اور کینہ پرور کو ختم کریں۔

جب3 مَیں تیرے آسمان کا ملاحظہ کرتا ہوں جو
تیری اُنگلیوں کا کام ہے، چاند اور ستاروں پر غور کرتا
ہوں جن کو تُو نے اپنی اپنی جگہ پر قائم کیا

4 تو انسان کون ہے کہ تُو اُسے یاد کرے یا آدم زاد
کہ تُو اُس کا خیال رکھے؟

5 تُو نے اُسے فرشتوں سے کچھ ہی کم *بنایا، تُو نے
اُسے جلال عزتاور تاجکا پہنایا۔

6 تُو اُسےنے ہاتھوںاپنے کاموںکے پر مقرر سبکیا،
کچھ اُس پاؤںکے نیچےکے کر دیا،

7 خواہ یاں بکر بھیڑ ہوں خواہ گائےبَیل، جنگلی
جانور،

8 پرندے، مچھلیاں یا سمندری راہوں پر چلنے والے باقی
تمام جانور۔

اے9 ہمارےرب آقا، پوری دنیا میں تیرا نام کتنا
شاندار !ہے

9
الله قدرتکی انصافاور

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز
علاموت لبّین۔
اے گا،کروںستائشتیریسےدلپورےمَیںرب،

تیرے معجزاتتمام کا بیان کروں گا۔
مَیں2 شادمان ہو تیریکر خوشی مناؤں اےگا۔ الله

تعالیٰ، تیرےمَیں نام کی تمجید گیتمیں گاؤں گا۔
میرےجب3 دشمن پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ ٹھوکر

کھا تیرےکر حضور تباہ ہو جائیں گے۔
4 کیونکہ تُو نے میرا انصاف کیا ہے، تُو تخت پر بیٹھ

ثابتمنصفراستکر ہوا ہے۔

5 تُو اقوامنے ملامتکو ہلاککوبےدینوںکےکر
کر دیا، اُن کا نام و نشان ہمیشہ کے لئے مٹا دیا ہے۔

دشمن6 تباہ ہو گیا، تکابد ملبے کا بنڈھیر گیا ہے۔ تُو
شہروںنے کو جڑ اُکھاڑسے دیا اورہے، اُن کی تکیاد
باقی نہیں رہے گی۔

لیکن7 رب تختتکہمیشہ نشین رہے گا، اور اُس
نے تختاپنے عدالتکو کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔

وہ8 راستی سے انصافگا،کرےعدالتکیدنیا سے
اُمّتوں کا کرےفیصلہ گا۔

مظلوموںرب9 کی پناہ گاہ ایکہے، میںجسقلعہ
مصیبتوہ محفوظوقتکے ہتے ر ہیں۔

جورب،اے10 تیرا نام تجھوہجانتے پر بھروسا رکھتے
ہیں۔ کیونکہ جو تیرے طالب ہیں اُنہیں تُو نے کبھی
ترک نہیں کیا۔

کیرب11 تمجید گیتمیں گاؤ صیونجو پہاڑ تختپر
نشین اُمّتوںہے، میں وہ کچھ سناؤ جو اُس نے کیا ہے۔

12 کیونکہ جو مقتولوں کا انتقام لیتا ہے وہ مصیبت
زدوں کی چیخیں نظرانداز نہیں کرتا۔

اے13 رب، مجھ پر رحم !کر میری اُس تکلیف پر
غور کر جو نفرت کرنے والے مجھے پہنچا رہے ہیں۔
موتمجھے دروازوںکے میں نکالسے کر اُٹھا لے

14 تاکہ مَیں صیون بیٹی کے دروازوں میں تیری
ستائش کر کے وہ کچھ سناؤں جو تُو میرےنے لئے کیا
ہے، تاکہ مَیں نجاتتیری خوشیکی مناؤں۔

15 اقوام اُس گڑھے میں خود گر گئی ہیں جو اُنہوں
دوسروںنے کو پکڑنے کے لئے تھا۔کھودا اُن کے اپنے
پاؤں پھنسمیںجالاُس ہیںگئے اُنہوںجو دوسروںنے
کو پھنسانے کے لئے بچھا دیا تھا۔

رب16 انصافنے کر کے اپنا اظہار کیا تو بےدین
اپنے ہاتھ پھندےکے میں اُلجھ گیا۔ ہگایون) کا
طرز۔ (ِسلاہ

پاتالبےدین17 میں اُتریں گے، اُمّتیںجو الله بھولکو
گئی ہیں وہاںسبوہ جائیں گی۔

* 8:5 تُو …نے کچھ ہی کم ایک:بنایا اَور ممکنہ :ترجمہ تُو نے اُسے تھوڑی دیر کے لئے فرشتوں سے کم کر دیا عبرانیوںدیکھئے) ۔(7،9: 2
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18 کیونکہ وہ ضرورت مندوں کو ہمیشہ تک نہیں

بھولے گا، مصیبت زدوں کی اُمید ابد تک جاتی نہیں
رہے گی۔

19 اے رب، اُٹھ کھڑا ہو تاکہ انسان غالب نہ
دےبخشآئے۔ تیرےکہ حضور اقوام عدالتکی کی
جائے۔

زدہدہشتاُنہیںرب،اے20 کر تاکہ لیںجاناقوام
کہ انسان ہی ہیں۔ (سِلاہ)

10
انصاف کے لئے دعا

رب،اے1 تُو اِتنا دُور کیوں کھڑا مصیبتہے؟ کے
وقت تُو آپاپنے کو پوشیدہ کیوں رکھتا ہے؟

بےدین2 تکبر زدوںمصیبتسے لـگپیچھےکے گئے
ہیں، اور بےچارےاب اُن کے جالوں میں اُلجھنے ہیں۔لـگے

اپنیبےدینکیونکہ3 آرزوؤںدلی پر شیخی مارتا ہے،
اور ناجائز نفع کمانے والا لعنت کر کے رب کو حقیر
جانتا ہے۔

بےدین4 غرور پھولسے کر کہتا ہے، الله” مجھ سے
اُس“گا۔کرےنہیںطلبیجواب اِسخیالاتتمامکے
بات پر مبنی ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔

5 جو کچھ کرےبھی اُس میں کامیابوہ تیریہے۔
عدالتیں اُسے بلندیوں میں کہیں دُور لـگتی ہیں جبکہ وہ
اپنے تمام مخالفوں خلافکے پھنکارتا ہے۔

دل6 میں وہ سوچتا ہے، مَیں” کبھی نہیں ڈگمگاؤں
گا، نسل در مصیبتنسل پنجوںکے سے بچا رہوں “گا۔

7 اُس کا منہ لعنتوں، فریب اور ظلم سے بھرا رہتا،
اُس زبانکی نقصان آفتاور پہنچانے کے لئے تیار ہے۔رہتی

8 وہ آبادیوں تاکقریبکے میں بیٹھ کر چپکے سے
بےگناہوں کو مار ڈالتا ہے، اُس کی آنکھیں بدقسمتوں
گھاتکی میں رہتی ہیں۔

بیٹھےمیںجنگل9 ببر میںتاکطرحکیشیر رہ کر وہ
مصیبت زدہ پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈتا جبہے۔
اُسے پکڑ لے تو اُسے اپنے جال گھسیٹمیں کر لے جاتا
ہے۔

اُس10 پاشپاششکارکے ہو ہیں،جاتےجھککر
بےچارے اُس زبردستکی طاقت کی زد میں آ کر گر
جاتے ہیں۔

تب11 وہ دل میں کہتا ہے، الله” بھول گیا ہے، اُس
نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، اُسے یہ کبھی نظر نہیں آئے
“گا۔

اے12 رب، اے!اُٹھ الله، اپنا ہاتھ اُٹھا کر ناچاروں
کی مدد کر اور اُنہیں نہ بھول۔

13 بےدین الله کی تحقیر کیوں کرے، وہ دل میں
کیوں کہے، الله” مجھ سے جواب طلب نہیں کرے
؟“گا

میںحقیقتالله،اے14 تُو کچھسبیہ دیکھتا ہے۔
تُو ہماری تکلیف اور پریشانی پر دھیان دے کر مناسب
گا۔دےجواب ناچار اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑ دیتا ہے،
کیونکہ تُو یتیموں کا مددگار ہے۔

15 شریر اور بےدین آدمی کا بازو !دےتوڑ اُس سے
اُس شرارتوںکی جوابکی طلبی کر تاکہ اُس کا پورا اثر
مٹ جائے۔

تکابدرب16 بادشاہ اُسہے۔ ملـککے سے دیگر
اقوام غائب ہو گئی ہیں۔

رب،اے17 تُو ناچاروںنے کی آرزو سن لی ہے۔ تُو
اُن دلوںکے کرےمضبوطکو گا اور اُن پر دےدھیان
کر

18 یتیموں اور مظلوموں کا انصاف کرے گا تاکہ
آئندہ کوئی بھی ملـکانسان دہشتمیں نہ پھیلائے۔

11
رب پر بھروسا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مَیں میںربنے پناہ لی توہے۔ پھر مجھطرحکستم

سے کہتے پرندےچل،”ہو، طرحکی پھڑپھڑا کر پہاڑوں
بھاگمیں ؟“جا

2 کیونکہ دیکھو، بےدین کمان تان کر تیر کو تانت پر
لگا چکے ابہیں۔ اندھیرےوہ میں بیٹھ کر اِس انتظار
میں ہیں دلکہ سیدھیسے راہ پر چلنے والوں پر چلائیں۔

راست3 باز کیا کرے؟ اُنہوں نے تو بنیاد کو ہی تباہ
کر دیا ہے۔
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لیکن4 رب اپنی مُقّدس سکونت گاہ میں ربہے،
کا تخت آسمان پر ہے۔ وہاں سے وہ دیکھتا ہے، وہاں
سے اُس کی آنکھیں آدم زادوں کو پرکھتی ہیں۔

راسترب5 باز کو پرکھتا تو ہے، لیکن بےدین اور
ظالم نفرتسے ہی کرتا ہے۔

6 بےدینوں پر وہ جلتے ہوئے کوئلے اور شعلہ زن
گندھک گا۔دےبرسا ُجھلسنے والی آندھی اُن کا حصہ
ہو گی۔

راستربکیونکہ7 اورہے، انصافاُسے پیارا ہے۔
صرف سیدھی راہ پر چلنے والے اُس کا چہرہ دیکھیں
گے۔

12
مدد کے لئے دعا

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز
شمینیت۔
اے رب، مدد !فرما کیونکہ ایمان دار ختم ہو گئے

دیانتہیں۔ دار انسانوں میں مٹسے گئے ہیں۔
آپس2 میں سب جھوٹ لتے بو ہیں۔ اُن کی زبان پر

ِچکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں جبکہ دل میں کچھ اَور ہی
ہوتا ہے۔

رب3 تمام ِچکنی چپڑی اور شیخی باز زبانوں کو
کاٹ !ڈالے

4 وہ اُن سب کو مٹا دے جو کہتے ہیں، ہم” اپنی
لائق زبان طاقتباعثکے ور ہمیںہونٹہمارےہیں۔
سہارا ہیںدیتے کونتو مالـکہمارا ہو “!نہیںکوئیگا؟

ربلیکن5 فرماتا ہے، ناچاروں” تمہارےپر ظلم کی
میرےآوازیںکراہتیکیمندوںضرورتاورخبر منے سا
آئی ہیں۔ اب مَیں اُٹھ کر اُنہیں اُن سے چھٹکارا دوں گا
جو اُن خلافکے پھنکارتے “ہیں۔

رب6 کے فرمان پاک ہیں، وہ بھٹی میں سات بار
صاف کی چاندیگئی کی خالصمانند ہیں۔

رب،اے7 تُو محفوظاُنہیںہی رکھے گا، تُو اُنہیںہی
تکابد اِس نسل سے بچائے رکھے گا،

8 گو بےدین آزادی سے اِدھر اُدھر پھرتے ہیں، اور
انسانوں درمیانکے کمینہ پن کا راج ہے۔

13
مدد کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے کبرب، تک؟ کیا تُو مجھے تکابد بھولا رہے

گا؟ تککبتُو اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے رکھے گا؟
میری2 پریشانیوںتککبجان میں مبتلا رہے، میرا

دل تککب روز بہ روز دُکھ اُٹھاتا رہے؟ میرا دشمن
تککب مجھ غالبپر رہے گا؟

میرےرباے3 مجھخدا، پر ڈالنظر !سنمیریکر
میری آنکھوں کو روشن کر، ورنہ مَیں موت کی نیند سو
جاؤں گا۔

تب4 میرا دشمن کہے گا، مَیں” اُس پر غالب آ گیا
“!ہوں مخالفمیرےاور شادیانہ بجائیں گے مَیںکہ ہل
گیا ہوں۔

5 لیکن مَیں تیری شفقت پر بھروسا رکھتا ہوں، میرا
نجاتتیریدل دیکھ خوشیکر منائے گا۔

ربمَیں6 کی تمجید میں گیت گاؤں گا، کیونکہ اُس
نے مجھ پر احسان کیا ہے۔

14
بےدین حماقتکی

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
احمق دل میں کہتا ہے، الله” ہے ہی “!نہیں ایسے

لوگ بدچلن ہیں، اُن کی حرکتیں قابِل گھن ایکہیں۔
بھی نہیں ہے جو اچھا کام کرے۔

رب2 نے آسمان سے انسان پر نظر ڈالی تاکہ دیکھے
کہ کیا سمجھکوئی دار ہے؟ کیا کوئی الله طالبکا ہے؟

3 افسوس، سب صحیح راہ بھٹکسے سبگئے، کے
سب بگڑ گئے ہیں۔ کوئی نہیں جو بھلائی کرتا بھیایکہو، نہیں۔

4 کیا بدیجو کر میریکے قوم طرحکیروٹیکو کھا
لیتے ہیں اُن میں ایکسے کو بھی سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو
رب کو پکارتے ہی نہیں۔

تب5 اُن دہشتسختپر چھا گئی، کیونکہ راستالله
باز کی نسل کے ساتھ ہے۔

6 تم ناچار کے منصوبوں خاککو میں ملانا ہتے چا
ہو، ربلیکن خود اُس کی پناہ گاہ ہے۔
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اسرائیلسےصیونکوہِکاش7 جب!نکلےنجاتکی

رب اپنی قوم کو بحال کرے گا تو یعقوب خوشی کے
نعرے لگائے گا، اسرائیل باغ باغ ہو گا۔

15
کون الله کے حضور قائم رہ سکتا ہے؟

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، کون تیرے خیمے میں ٹھہر سکتا ہے؟

کس مُقّدستیرےکو پہاڑ پر ہنے ر اجازتکی ہے؟
2 جسوہ کا چال چلن بےگناہ ہے، راستجو باز

زندگی گزار کر دل سے سچ بولتا ہے۔
3 شخصایسا اپنی زبان کسیسے پر تہمت نہیں لگاتا۔

نہ وہ پڑوسیاپنے پر یادتی ز کرتا، نہ اُس بےعزتیکی کرتا
ہے۔

4 وہ مردود کو حقیر جانتا لیکن ترسخدا عزتکی
اُسوعدہجوہے۔کرتا قَسمنے کھا کر کیا اُسے پورا کرتا
ہے، خواہ اُسے کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔

5 وہ سود لئے بغیر اُدھار دیتا ہے اور اُس رشوتکی
قبول نہیں کرتا جو بےگناہ کا حق مارنا چاہتا ہے۔ ایسا
شخص کبھی ڈانواں ڈول نہیں ہو گا۔

16
اعتماد کی دعا

داؤد1 ایککا سنہرا زبور۔
اے الله، محفوظمجھے رکھ، کیونکہ تجھ میں مَیں پناہ

لیتا ہوں۔
مَیں2 سےربنے تُو”کہا، میرا آقا ہے، تُو میریہی

خوش حالی کا واحد سرچشمہ “ہے۔
ملـک3 میں جو مُقّدسین ہیں وہی میرے سورمے

ہیں، اُن ہی کو مَیں پسند کرتا ہوں۔
لیکن4 جو دیگر معبودوں کے پیچھے بھاگے ہتے ر ہیں

اُن تکلیفکی بڑھتی جائے گی۔ نہ مَیں اُن کی خون کی
قربانیوں پیشکو کروں گا، نہ اُن کے ناموں کا تکذکر
کروں گا۔

اے5 رب، تُو میراثمیری اور میرا حصہ ہے۔ تیرےنصیبمیرا ہاتھ میں ہے۔
جب6 قرعہ ڈالا گیا تو مجھے خوش گوار زمین مل

ًگئی۔ یقینا میراثمیری بہتمجھے پسند ہے۔
کروںستائشکیربمَیں7 مشورہمجھےنےجسگا

دیا راتہے۔ کو بھی میرا ہدایتمیریدل کرتا ہے۔

آنکھوںمیریوقتہررب8 کے منے سا رہتا وہہے۔
میرے ہنے د ہاتھ رہتا ہے، اِس لئے مَیں نہیں ڈگمگاؤں
گا۔

9 اِس لئے میرا دل شادمان ہے، میری جان خوشی
کے نعرے لگاتی ہے۔ ہاں، میرا بدن پُرسکون زندگی
گزارے گا۔

10 کیونکہ تُو میری جان کو پاتال میں چھوڑےنہیں
گا، اور نہ اپنے مُقّدس کو گلنے سڑنے کی نوبت تک
دےپہنچنے گا۔

11 تُو مجھے زندگی کی راہ سے آگاہ کرتا حضورتیرےہے۔ سے بھرپور تیرےخوشیاں، ہنے د ہاتھ ابدیسے
مسرتیں حاصل ہوتی ہیں۔

17
شخصبےگناہ کی دعا

داؤد1 کی دعا۔
اے انصافرب، کے لئے میری یاد فر میریسن، آہ

و زاری پر دھیان میریدے۔ دعا پر غور کر، کیونکہ وہ
فریب دہ ہونٹوں سے نہیں نکلتی۔

تیرے2 حضور میرا انصاف کیا جائے، تیری آنکھیں
اُن باتوں کا مشاہدہ کریں جو سچ ہیں۔

3 تُو میرےنے دل کو جانچ لیا، رات کو میرا معائنہ
کیا ہے۔ تُو مجھےنے بھٹی میں ڈال دیا ناپاکتاکہ چیزیں
دُور کرے، گو ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ کیونکہ مَیں
نے پورا ارادہ کر لیا میرےکہہے منہ باتبُریسے نہیں
نکلے گی۔

4 جو کچھ بھی دوسرے کرتے ہیں مَیں نے خود
تیرے منہ کے فرمان کے تابع رہ کر آپاپنے کو ظالموں
کی راہوں سے دُور رکھا ہے۔

5 مَیں قدم بہ قدم تیری راہوں میں میرےرہا، پاؤں
کبھی نہ ڈگمگائے۔

الله،اے6 مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ میریتُو سنے
گا۔ کان لگا میریکر دعا کو سن۔

7 تُو جو اپنے ہنے د ہاتھ سے اُنہیں رِہائی دیتا ہے جو
اپنے مخالفوں سے تجھ میں پناہ لیتے ہیں، معجزانہ طور پر
شفقتاپنی کا اظہار کر۔

آنکھ8 پُتلیکی کر،حفاظتمیریطرحکی پَروںاپنے
کے سائے میں مجھے چھپا لے۔
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9 اُن بےدینوں سے مجھے محفوظ رکھ جو مجھ پر تباہ

کن حملے کر رہے ہیں، اُن دشمنوں سے جو مجھے گھیر
کر مار لنے ڈا کوششکی کر رہے ہیں۔

10 وہ سرکش ہو گئے ہیں، اُن کے منہ گھمنڈ کی
باتیں کرتے ہیں۔

بھیجدھر11 اُٹھائیںقدمہم وہاں پہنچبھیوہ جاتے
ہیں۔ اب اُنہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، وہ گھور گھور
کر ہمیں زمین پر پٹخنے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔

12 وہ اُس ببر شیر کی مانند ہیں جو شکار کو پھاڑنے
کے لئے پتا تڑ اُسہے، جوان شیر کی مانند تاکجو میں
بیٹھا ہے۔

اے13 رب، اُٹھ اور اُن کا سامنا کر، اُنہیں زمین پر
پٹخ !دے اپنی تلوار سے میری جان کو بےدینوں سے
بچا۔

اے14 رب، اپنے ہاتھ سے مجھے اِن سے چھٹکارا
دے۔ اُنہیں تو اِس دنیا میں اپنا حصہ مل چکا ہے۔
کیونکہ تُو نے اُن پیٹکے کو اپنے مال سے بھر دیا، بلـکہ
اُن کے بیٹے بھی سیر ہو گئے ہیں اور اِتنا باقی ہے کہ وہ
اپنی اولاد کے لئے بھی کافی کچھ چھوڑ جائیں گے۔

15 لیکن مَیں خود راست باز ثابت ہو کر تیرے
چہرے کا مشاہدہ کروں گا، مَیں جاگ کر تیری
صورت سے سیر ہو جاؤں گا۔

18
داؤد کا فتح گیتکا

رب1 کے خادم داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما
لئے۔کے داؤد ربنے کے لئے گیتیہ ربجبگایا
نے اُسے تمام دشمنوں اور ساؤل سے بچایا۔ وہ بولا،
میریرباے قوت، مَیں تجھے پیار کرتا ہوں۔
رب2 میری چٹان، میرا قلعہ اور میرا نجات دہندہ

ہے۔ میرا خدا میری چٹان ہے جس میں مَیں پناہ لیتا
ہوں۔ وہ میری ڈھال، میری نجات کا پہاڑ، میرا حصاربلند ہے۔

مَیں3 رب کو پکارتا ہوں، اُس کی تمجید !ہو تب وہ
مجھے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔

موت4 کے رّسوں نے مجھے گھیر لیا، ہلاکت کے
سیلاب میرےنے دل طاریدہشتپر کی۔

پاتال5 رّسوںکے مجھےنے جکڑ موتلیا، میرےنے
راستے میں پھندےاپنے ڈال دیئے۔

جب6 مَیں مصیبت میں پھنس گیا تو مَیں نے رب
کو پکارا۔ مَیں نے مدد کے لئے اپنے خدا سے یاد فر کی
تو اُس نے اپنی سکونت گاہ سے میری آواز سنی، میری
چیخیں اُس پہنچتککانکے گئیں۔

تب7 زمین لرز اُٹھی اور تھرتھرانے لـگی، پہاڑوں کی
بنیادیں رب کے غضب کے منے سا کانپنے اور لنے جھو
لـگیں۔

اُس8 ناککی سے دھواں نکل آیا، اُس کے منہ سے
بھسم کرنے والے شعلے اور دہکتے بھڑککوئلے اُٹھے۔

آسمان9 کو جھکا کر وہ نازل جبہوا۔ اُتر آیا تو اُس
پاؤںکے نیچےکے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔

10 وہ کروبی فرشتے پر سوار ہوا اور اُڑ کر ہَوا پَروںکے
پر منڈلانے لگا۔

11 اُس اندھیرےنے کو اپنی چھپنے کی جگہ بنایا،
بارش کے کالے اور گھنے بادل خیمے کی طرح اپنے
گرداگرد لگائے۔

12 اُس کے حضور کی تیز روشنی سے اُس کے بادل
اولے اور شعلہ زن کوئلے لے کر نکل آئے۔

رب13 آسمان سے کڑکنے لگا، الله تعالیٰ کی آواز گونج
اُٹھی۔ تب اولے اور شعلہ زن کوئلے برسنے لـگے۔

14 اُس نے اپنے تیر چلائے تو دشمن تتر بتر ہو گئے۔
اُس کی تیز بجلی اِدھر اُدھر گرتی گئی تو اُن میں ہل چل
مچ گئی۔

اے15 رب، تُو نے ڈانٹا تو سمندر کی وادیاں ظاہر
ہوئیں، جب تُو غصے میں گرجا تو تیرے دم کے
جھونکوں زمینسے کی بنیادیں نظر آئیں۔

بلندیوں16 پر سے اپنا ہاتھ بڑھا اُسکر مجھےنے پکڑ لیا،
گہرےمجھے پانی میں کھینچسے کر نکال لایا۔

اُس17 دشمنزبردستمیرےمجھےنے بچایا،سے اُن
سے جو مجھ نفرتسے کرتے ہیں، جن پر غالبمَیں نہ آ
سکا۔

پھنسمیںمصیبتمَیںدنجس18 گیا اُس اُنہوںدن
نے مجھ پر حملہ کیا، ربلیکن میرا سہارا بنا رہا۔
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اُس19 تنگمجھےنے نکالسےجگہ کر دیا،چھٹکارا

کیونکہ وہ مجھ خوشسے تھا۔
رب20 مجھے میری راست بازی کا اجر دیتا میرےہے۔ ہاتھ صاف ہیں، اِس لئے وہ مجھے برکت ہے۔دیتا
21 کیونکہ مَیں رب کی راہوں پر چلتا رہا ہوں، مَیں

بدی کرنے سے اپنے خدا سے دُور نہیں ہوا۔
اُس22 کے تمام میرےاحکام منے سا رہے ہیں، مَیں

نے اُس فرمانوںکے کو رد نہیں کیا۔
23 اُس کے منے سا ہی مَیں بےالزام رہا، گناہ کرنے

سے باز رہا ہوں۔
اِس24 لئے رب نے مجھے میری راست بازی کا اجر

دیا، کیونکہ اُس کی آنکھوں کے منے سا ہی مَیں پاک
ثابتصاف ہوا۔

اے25 الله، جو وفادار اُسہے ساتھکے سلوکتیرا
وفاداری کا ہے، جو بےالزام ہے اُس کے ساتھ تیرا
سلوک بےالزام ہے۔

26 پاکجو اُسہے ساتھکے پاکسلوکتیرا ہے۔
لیکن جو کج رَو ساتھکےاُسہے بھیسلوکتیرا رَویکج
کا ہے۔

27 کیونکہ تُو پست حالوں کو نجات دیتا اور مغرور
آنکھوں پستکو کرتا ہے۔

اے28 رب، تُو ہی میرا چراغ جلاتا، میرا خدا ہی
اندھیرےمیرے کو روشن کرتا ہے۔

29 کیونکہ تیرے ساتھ مَیں فوجی دستے پر حملہ کر
سکتا، اپنے خدا ساتھکے دیوار پھلانگکو سکتا ہوں۔

30 الله کی راہ کامل ربہے، خالصفرمانکا ہے۔
بھیجو اُس میں پناہ لے اُس کی وہ ڈھال ہے۔

31 ربکیونکہ کے سوا کون خدا ہمارےہے؟ خدا
کے سوا کون چٹان ہے؟

32 الله قوتمجھے سے کمربستہ کرتا، میریوہ راہ کو
کامل کر دیتا ہے۔

33 وہ میرے پاؤں کو ہرن کی سی پُھرتی عطا کرتا،
مجھے مضبوطی میریسے بلندیوں پر کھڑا کرتا ہے۔

ہاتھوںمیرےوہ34 تربیتکیکرنےجنگکو دیتا
میرےابہے۔ بازو پیتل کمانکی بھیکو تان لیتے ہیں۔

اے35 رب، تُو نے مجھے نجاتاپنی کی بخشڈھال
دی تیرےہے۔ ہنے د ہاتھ نے مجھے قائم رکھا، تیری
نرمی مجھےنے بڑا بنا دیا ہے۔

36 تُو میرے قدموں کے لئے راستہ بنا دیتا ہے، اِس
لئے میرے ٹخنے نہیں ڈگمگاتے۔

مَیں37 دشمنوںاپنےنے تعاقبکا کر اُنہیںکے پکڑ لیا،
مَیں باز نہ آیا تکجب وہ ختم نہ ہو گئے۔

مَیں38 نے اُنہیں پاشپاشیوں کر دیا کہ دوبارہ اُٹھ
نہ سکے بلـکہ گر میرےکر پاؤں پڑےتلے رہے۔

39 کیونکہ تُو نے مجھے جنگ کرنے کے لئے قوت
سے کمربستہ کر دیا، تُو نے میرے مخالفوں کو میرے
منے سا جھکا دیا۔

40 تُو میرےنے دشمنوں میرےکو منے سا سے بھگا
دیا، اور مَیں نفرتنے کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔

لئےکےمددوہ41 لیکنرہے،چلّاتےچیختے بچانے
والا نہیںکوئی تھا۔ ربوہ کو پکارتے لیکنرہے، اُس
جوابنے نہ دیا۔

مَیں42 نے اُنہیں ُچور ُچور کر کے گرد کی طرح ہَوا
میں اُڑا دیا۔ مَیں نے اُنہیں کچرے کی طرح گلی میں
پھینک دیا۔

43 تُو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بچا کر اقوام کا
سردار بنا دیا قومجسہے۔ ناواقفمَیںسے تھا میریوہ
خدمت کرتی ہے۔

44 جوں ہی مَیں بات کرتا ہوں تو لوگ میری سنتے
دبکپردیسیہیں۔ میریکر خوشامد کرتے ہیں۔

45 وہ ہمت ہار کر کانپتے ہوئے اپنے قلعوں سے نکل
آتے ہیں۔

رب46 زندہ !ہے میری چٹان کی تمجید !ہو میری
نجات کے خدا کی تعظیم !ہو

وہی47 خدا ہے جو میرا انتقام لیتا، اقوام میرےکو
تابع کر دیتا

48 اور مجھے میرے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔
ً یقینا تُو میرےمجھے مخالفوں پر سرفراز کرتا، مجھے ظالموں
سے بچائے رکھتا ہے۔

اے49 رب، اِس لئے مَیں اقوام میں تیری حمد و ثنا
کروں تیرےگا، نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں گا۔
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50 ربکیونکہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات دیتا ہے،

وہ اپنے مسح کئے ہوئے بادشاہ داؤد اور اُس کی اولاد
پر تکہمیشہ مہربان رہے گا۔

19
مخلوقات میں الله کا جلال

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
آسمان الله کے جلال کا اعلان کرتے ہیں، آسمانی

گنبد اُس ہاتھوںکے کا کام بیان کرتا ہے۔
2 ایک دن دوسرے کو اطلاع دیتا، ایک رات

دوسری کو خبر پہنچاتی ہے،
3 لیکن زبان سے نہیں۔ گو اُن کی آواز سنائی دیتی،نہیں
توبھی4 اُن کی نکلآواز پوریکر میںدنیا سنائی دیتی،

اُن الفاظکے کیدنیا پہنچتکانتہا وہاںہیں۔جاتے الله
آفتابنے کے لئے خیمہ لگایا ہے۔

طرحجس5 دُولھا خواباپنی گاہ سے نکلتا اُسیہے
طرح سورج نکل کر پہلوان کی طرح اپنی دوڑ دوڑنے پر
خوشی مناتا ہے۔

6 آسمان کے ایک سرے سے چڑھ کر اُس کا چکر
تکسرےدوسرے لگتا ہے۔ اُس کی تپتی گرمی سے
کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔

کاملشریعتکیرب7 اُسہے، میںجانسے جان
آ جاتی ہے۔ رب کے احکام قابِل اعتماد ہیں، اُن سے
سادہ دانشلوح مند ہو جاتا ہے۔

رب8 باانصافہدایاتکی ہیں، اُن سے دل باغ باغ
ہو جاتا ربہے۔ کے پاکاحکام ہیں، اُن سے آنکھیں
چمک اُٹھتی ہیں۔

رب9 پاکخوفکا ہے اور تکابد قائم رہے گا۔
رب فرمانکے سچے سباور راستسبکے ہیں۔

10 وہ سونے خالصبلـکہ سونے کے ڈھیر سے یادہ ز
مرغوب ہیں۔ وہ شہد بلـکہ چھتے کے تازہ شہد سے یادہ میٹھےز ہیں۔

11 اُن تیرےسے آگاہکوخادم کیا اُنہے،جاتا عملپر
کرنے سے بڑا اجر ملتا ہے۔

12 جو میںبےخبریخطائیں سرزد ہوئیں کون اُنہیں
جانتا میرےہے؟ پوشیدہ گناہوں معافکو !کر

13 اپنے خادم رکھمحفوظسےگستاخوںکو تاکہ وہ
مجھ حکومتپر نہ تبکریں۔ مَیں بےالزام ہو کر سنگین
گناہ پاکسے رہوں گا۔

اے14 دےبخشرب، میرےکہ منہ کی باتیں اور
میرے دل کی سوچ بچار تجھے پسند آئے۔ تُو ہی میری
چٹان اور میرا چھڑانے والا ہے۔

20
فتح کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مصیبت کے ربدن تیری سنے، یعقوب کے خدا کا

نام محفوظتجھے رکھے۔
2 وہ مقدِس تیریسے مدد بھیجے، وہ صیون سے تیرا

سہارا بنے۔
3 تیریوہ غلہ کی نذریں یاد تیریکرے، بھسم ہونے

والی قربانیاں قبول فرمائے۔ (سِلاہ)
4 وہ تیرے دل کی آرزو پوری کرے، تیرے تمام

منصوبوں کو کامیابی بخشے۔
تب5 تیریہم نجات کی خوشی منائیں گے، ہم اپنے

فتحمیںنامکےخدا کا تیریربگے۔گاڑیںجھنڈا تمام
پوریگزارشیں کرے۔

اب6 مَیں نے جان لیا ہے کہ رب اپنے مسح کئے
ہوئے بادشاہ کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے مُقّدس آسمان
سے اُس کی سن کر اپنے ہنے د ہاتھ قدرتکی سے اُسے
گا۔دےچھٹکارا

بعض7 اپنے رتھوں پر، بعض اپنے گھوڑوں پر فخر
کرتے ہیں، لیکن ربہم اپنے خدا کے نام پر فخر کریں
گے۔

ہمارے8 جھکدشمن کر گر جائیں گے، لیکن ہم
اُٹھ کر مضبوطی کھڑےسے رہیں گے۔

مددہماریرب،اے9 !فرما ہماریبادشاہ جبسنے
ہم مدد کے لئے پکاریں۔

21
بادشاہ کے لئے الله کی مدد

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
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اے رب، بادشاہ تیری قوت دیکھ کر شادمان ہے،
نجاتتیریوہ کی بڑیکتنی خوشی مناتا ہے۔

2 تُو اُسنے پوریخواہشدلیکی اورکی انکار نہ کیا
جب اُس کی آرزو نے ہونٹوں پر الفاظ روپکا دھارا۔
(سِلاہ)

3 کیونکہ تُو اچھیاچھی برکتیں اپنے ساتھ لے اُسکر
سے ملنے آیا، تُو نے خالصاُسے سونے تاجکا پہنایا۔

اُس4 نے تجھ سے زندگی پانے کی آرزو کی تو تُو نے
اُسے عمر درازیکی بخشی، مزید اِتنے دن کہ اُن کی نہیں۔انتہا

ہوئی،حاصلعزتبڑیاُسےسےنجاتتیری5 تُو نے
اُسے شان شوکتو سے آراستہ کیا۔

6 کیونکہ تُو اُسے ابد تک برکت دیتا، اُسے اپنے
چہرے کے حضور لا خوشنہایتکر کر دیتا ہے۔

7 کیونکہ رببادشاہ پر اعتماد کرتا ہے، الله تعالیٰ شفقتکی اُسے ڈگمگانے سے بچائے گی۔
تیرے8 تیرےدشمن قبضے میں آ جائیں گے، جو تجھ

نفرتسے کرتے ہیں اُنہیں تیرا دہنا ہاتھ پکڑ لے گا۔
جب9 تُو اُن پر ظاہر ہو گا تو وہ بھڑکتی بھٹی کی سی

مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ رب اپنے غضب میں
ہڑپاُنہیں کر لے گا، آگاور اُنہیں کھا جائے گی۔

10 تُو اُن اولادکی زمینرُوئےکو پر سے مٹا ڈالے گا،
انسانوں میں اُن کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

11 گو سازشیںخلافتیرےوہ توبھیہیںکرتے اُن
بُرےکے منصوبے ناکام رہیں گے۔

12 کیونکہ تُو اُنہیں بھگا کر اُن کے چہروں کو اپنے
تیروں کا نشانہ دےبنا گا۔

اے13 رب، اُٹھ اور اپنی قدرت کا اظہار کر تاکہ
قدرتتیریہم کی تمجید میں ساز بجا گیتکر گائیں۔

22
راست باز کا دُکھ

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز
طلوِع صبح کی ہرنی۔

اے میرے خدا، اے میرے خدا، تُو نے مجھے
ترککیوں کر دیا مَیںہے؟ چیخ رہا ہوں، لیکن میری
نجات نظر نہیں آتی۔

میرےاے2 خدا، دن کو مَیں چلّاتا ہوں، لیکن تُو
جواب نہیں دیتا۔ رات کو پکارتا ہوں، لیکن آرام نہیں
پاتا۔

لیکن3 قدوستُو ہے، تُو جو اسرائیل کی مدح سرائی
تختپر نشین ہوتا ہے۔

تجھ4 باپہمارےپر دادا نے بھروسا رکھا، جباور
بھروسا رکھا تو تُو نے اُنہیں رِہائی دی۔

جب5 اُنہوں نے مدد کے لئے تجھے پکارا تو بچنے کا
راستہ کھل گیا۔ جب اُنہوں نے تجھ پر اعتماد کیا تو
شرمندہ نہ ہوئے۔

لیکن6 مَیں کیڑا ہوں، مجھے انسان نہیں سمجھا جاتا۔
میریلوگ بےعزتی کرتے، مجھے حقیر جانتے ہیں۔

مجھےسب7 دیکھ کر میرا مذاق اُڑاتے ہیں۔ وہ منہ
بنا کر توبہ توبہ کرتے اور کہتے ہیں،

8 اُس” نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کیا ہے۔ اب
رب ہی اُسے بچائے۔ وہی اُسے چھٹکارا دے، کیونکہ
وہی اُس خوشسے “ہے۔

9ً یقینا تُو مجھے ماں پیٹکے سے نکال لایا۔ مَیں ابھی
ماں کا دودھ پیتا تھا کہ تُو میرےنے دل میں بھروسا
پیدا کیا۔

جوں10 ہی مَیں پیدا ہوا مجھے تجھ پر چھوڑ دیا گیا۔
ماں پیٹکے سے ہی تُو میرا خدا رہا ہے۔

مجھ11 دُورسے نہ رہ۔ مصیبتکیونکہ نے دامنمیرا
پکڑ لیا ہے، اور کوئی نہیں میریجو مدد کرے۔

متعدد12 بَیلوں مجھےنے گھیر لیا، بسن طاقتکے ور
سانڈ طرفچاروں جمع ہو گئے ہیں۔

میرے13 خلاف اُنہوں نے اپنے منہ کھول دیئے
ہیں، اُس دہاڑتے ہوئے ببر شیر کی طرح جو شکار کو
پھاڑنے میںجوشکے آ گیا ہے۔

پانیمجھے14 زمینطرحکی پر ُنڈیلا ا گیا تماممیریہے،
الـگالـگہڈیاں ہو گئی ہیں، جسم کے اندر میرا دل
موم پگھلطرحکی گیا ہے۔
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میری15 ٹھیکرےطاقت کی خشکطرح ہو گئی،

میری زبان تالو چپکسے گئی ہے۔ ہاں، تُو نے مجھے
موت خاککی میں لٹا دیا ہے۔

16 ُکتوں نے مجھے گھیر رکھا، شریروں کے جتھے
نے میرا احاطہ کیا ہے۔ اُنہوں نے میرے ہاتھوں اور
پاؤں کو چھید ڈالا ہے۔

17 مَیں اپنی ہڈیوں کو گن سکتا ہوں۔ لوگ گھور
گھور مصیبتمیریکر خوشسے ہوتے ہیں۔

18 وہ آپس میں میرے کپڑے بانٹ لیتے اور میرے
لباس پر قرعہ لتے ڈا ہیں۔

لیکن19 تُو اے رب، دُور نہ !رہ اے میری قوت،
میری مدد کرنے کے لئے جلدی !کر

میری20 جان کو تلوار سے بچا، میری زندگی کو ُکتے
پنجےکے سے چھڑا۔

21 شیر کے منہ سے مجھے مخلصی دے، جنگلی بَیلوں
کے سینگوں سے رِہائی عطا کر۔
اے رب، تُو میرینے سنی !ہے
22 مَیں اپنے بھائیوں کے منے سا تیرے نام کا اعلان

کروں گا، جماعت کے درمیان تیری مدح سرائی کروں
گا۔

23 تم ربجو خوفکا مانتے ہو، اُس کی تمجید !کرو
اے یعقوب کی تمام اولاد، اُس کا احترام !کرو اے
اسرائیل کے تمام فرزندو، اُس خوفسے !کھاؤ

اُسنہکیونکہ24 زدہمصیبتنے دُکھکا جانا،حقیر
نہ اُس تکلیفکی اُسکھائی۔گھنسے نے اپنا منہ اُس
سے نہ چھپایا بلـکہ اُس کی سنی جب وہ مدد کے لئے
چیخنے چلّانے لگا۔

اے25 خدا، بڑے اجتماع میں مَیں تیری ستائش
کروں گا، خدا ترسوں کے منے سا اپنی مَنت پوری کروں
گا۔

26 ناچار جی بھر کر کھائیں ربگے، طالبکے اُس
حمدکی و ثنا تکابددلتمہارےگے۔کریں !رہیںزندہ

لوگ27 دنیا کی ربتکانتہا کو یاد کر کے اُس کی
طرف رجوع کریں گے۔ غیراقوام کے تمام خاندان اُسے
سجدہ کریں گے۔

28 کیونکہ رب کو ہی بادشاہی کا اختیار حاصل
وہیہے، اقوام پر حکومت کرتا ہے۔

29 دنیا کے تمام بڑے لوگ اُس کے حضور کھائیں
گے اور سجدہ کریں خاکگے۔ میں اُترنے والے سب
اُس منےکے جائیںجھکسا اپنیجوسبوہگے، زندگی
کو خود قائم نہیں رکھ سکتے۔

30 اُس کے فرزند اُس کی خدمت کریں ایکگے۔
آنے والی نسل ربکو بارےکے میں سنایا جائے گا۔

31 ہاں، وہ آ کر اُس کی ایکراستی قوم کو سنائیں
گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ اُس نے یہ کچھ ہے۔کیا

23
اچھا چرواہا

داؤد1 کا زبور۔
رب میرا چرواہا مجھےہے، کمی نہ ہو گی۔
2 وہ مجھے شاداب چراگاہوں میں چَراتا اور پُرسکون

چشموں پاسکے لے جاتا ہے۔
میریوہ3 جان کو تازہ دم کرتا اور اپنے نام کی خاطر

راستی کی راہوں پر قیادتمیری کرتا ہے۔
4 گو مَیں تاریک ترین وادی میں سے گزروں مَیں

مصیبت نہیںسے ڈروں گا، کیونکہ میرےتُو ساتھ ہے،
تیری لاٹھی اور تیرا عصا مجھے تسلی دیتے ہیں۔

5 تُو میرے دشمنوں کے برُو میرےرُو منے سا میز بچھا
میرےکر سر کو تیل سے تر و تازہ کرتا ہے۔ میرا پیالہ
برکتتیری چھلـکسے اُٹھتا ہے۔

6ً یقینا بھلائی اور شفقت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ
رہیں گی، اور مَیں جیتے ربجی کے گھر میں سکونت
کروں گا۔

24
بادشاہ کا استقبال

داؤد1 کا زبور۔
زمین اور اُسکچھجو پر ربہے کا ہے، دنیا اور اُس

باشندےکے اُسی کے ہیں۔ 2 کیونکہ اُس زمیننے کی
بنیاد سمندروں پر رکھی اور اُسے یاؤں در پر قائم کیا۔

کس3 ربکو کے پہاڑ پر ھنے چڑ کی اجازت ہے؟
کون اُس مُقّدسکے مقام میں کھڑا ہو سکتا ہے؟

4 جسوہ کے پاکہاتھ اور صافدل ہیں، جو نہ
فریب کا ارادہ رکھتا، نہ قَسم کھا جھوٹکر بولتا ہے۔
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5 وہ رب سے برکت پائے گا، اُسے اپنی نجات کے

خدا سے راستی ملے گی۔
6 یہ ہو گا اُن لوگوں کا حال جو الله کی مرضی

یافت در کرتے، جو تیرے چہرے کے طالب ہوتے
یعقوباےہیں، کے خدا۔ (سِلاہ)

اے7 پھاٹکو، کھل اے!جاؤ قدیم پورےدروازو،
طور جاؤکھلپر جلالتاکہ کا داخلبادشاہ جائے۔ہو

جلال8 کا بادشاہ کون ربہے؟ قویجو اور قادر
ربہے، میںجنگجو زورآور ہے۔

اے9 پھاٹکو، کھل اے!جاؤ قدیم پورےدروازو،
طور جاؤکھلپر جلالتاکہ کا داخلبادشاہ جائے۔ہو

10 جلال کا بادشاہ کون ہے؟ رب الافواج، وہی
جلال کا بادشاہ ہے۔ (سِلاہ)

25
معافی اور راہنمائی کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں تیرا آرزومند ہوں۔
میرےاے2 خدا، تجھ پر مَیں بھروسا رکھتا ہوں۔

مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کہ میرے دشمن مجھ پر
شادیانہ بجائیں۔

کیونکہ3 بھیجو تجھ پر اُمید رکھے وہ نہیںشرمندہ ہو
گا جبکہ جو بلاوجہ بےوفا ہوتے ہیں وہی شرمندہ ہو
جائیں گے۔

مجھےراہیںاپنیرب،اے4 مجھےدکھا، راستوںاپنے
کی تعلیم دے۔

اپنی5 سچائی میریمطابقکے راہنمائی کر، مجھے تعلیم
دے۔ کیونکہ تُو میری نجات کا خدا ہے۔ دن بھر تیرےمَیں انتظار میں رہتا ہوں۔

رب،اے6 اپنا وہ رحم اور مہربانی یاد کر جو تُو قدیم
زمانے سے کرتا آیا ہے۔

گناہوںکےجوانیمیریرب،اے7 میریاور بےوفا
حرکتوں کو یاد نہ کر بلـکہ اپنی بھلائی کی خاطر اور اپنی
شفقت مطابقکے میرا خیال رکھ۔

بھلارب8 اور عادل اِسہے، لئے وہ گناہ گاروں کو
صحیح راہ پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔

9 وہ فروتنوں کی انصاف کی راہ پر راہنمائی کرتا،
حلیموں کو اپنی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔

10 جو رب کے عہد اور احکام کے مطابق زندگی
گزاریں اُنہیں رب مہربانی اور وفاداری کی راہوں پر چلتالے ہے۔

اے11 رب، میرا قصور سنگین ہے، لیکن اپنے نام
کی خاطر معافاُسے کر۔

رب12 کا خوف ماننے والا کہاں ہے؟ رب خود
اُسے اُس راہ کی دےتعلیم گا جو اُسے چننا ہے۔

تب13 وہ خوش حال رہے گا، اور اُس کی اولاد
ملـک میراثکو میں پائے گی۔

14 ربجو مانیںخوفکا اُنہیں وہ اپنے ہم راز بنا کر
اپنے عہد کی تعلیم دیتا ہے۔

15 میری آنکھیں رب کو تکتی رہتی ہیں، کیونکہ
میرےوہی پاؤں کو جال نکالسے لیتا ہے۔

مائلطرفمیری16 ہو مجھجا، پر مہربانی !کر کیونکہ
مَیں تنہا مصیبتاور زدہ ہوں۔

17 میرے دل کی پریشانیاں دُور کر، مجھے میری
تکالیف سے رِہائی دے۔

18 میری مصیبت اور تنگی پر نظر ڈال کر میری
خطاؤں معافکو کر۔

19 میرےدیکھ، دشمن کتنے یادہ ز ہیں، وہ کتنا ظلم
کر مجھکے نفرتسے کرتے ہیں۔

20 میری جان کو محفوظ رکھ، مجھے !بچا مجھے
شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ مَیں تجھ میں پناہ ہوں۔لیتا

میریداریدیانتاوربےگناہی21 داریپہرا کریں،
کیونکہ تیرےمَیں انتظار میں رہتا ہوں۔

اے22 الله، فدیہ دے کر اسرائیل کو اُس کی تمام
تکالیف سے آزاد !کر

26
بےگناہ کا اقرار اور التجا

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، میرا انصاف کر، کیونکہ میرا چال چلن

مَیںہے۔بےقصور پرربنے بھروسا رکھا مَیںاورہے،
ڈانواں ڈول نہیں ہو جاؤں گا۔

مجھےرب،اے2 جانچ مجھےلے، آزما دلکر کی تہہ
تک میرا معائنہ کر۔

3 تیریکیونکہ میریشفقت آنکھوں کے منے سا رہی
تیریمَیںہے، سچی راہ پر چلتا رہا ہوں۔
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4 نہ مَیں دھوکے بازوں کی مجلس میں بیٹھتا، نہ

چالاک لوگوں رفاقتسے رکھتا ہوں۔
5 مجھے شریروں کے اجتماعوں سے نفرت ہے،

بےدینوں ساتھکے مَیں بیٹھتا بھی نہیں۔
اے6 رب، مَیں اپنے ہاتھ دھو کر اپنی بےگناہی کا

اظہار کرتا ہوں۔ مَیں تیری قربان گاہ کے گرد پھر کر
7 بلند آواز سے تیری حمد و ثنا کرتا، تیرے تمام

معجزات کا اعلان کرتا ہوں۔
8 اے رب، تیری سکونت گاہ مجھے پیاری ہے،

جس جگہ تیرا جلال ٹھہرتا ہے وہ مجھے عزیز ہے۔
میری9 جان کو مجھ سے چھین کر مجھے گناہ گاروں

میں شامل نہ !کر میری زندگی کو مٹا کر مجھے خوں
خواروں میں شمار نہ کر،

ایسے10 لوگوں میں جن کے ہاتھ ناکشرم حرکتوں
سے آلودہ ہیں، جو رشوتوقتہر کھاتے ہیں۔

11 کیونکہ مَیں بےگناہ زندگی گزارتا ہوں۔ دےفدیہ
کر مجھے !دےچھٹکارا مجھ پر مہربانی !کر

پاؤںمیرے12 ہموار زمین پر قائم ہو گئے ہیں، اور مَیں
اجتماعوں ربمیں ستائشکی کروں گا۔

27
الله رفاقتسے

داؤد1 کا زبور۔
میریرب روشنی نجاتمیریاور سےکسمَیںہے،

میریربڈروں؟ جان کی پناہ گاہ ہے، کسمَیں سے
دہشت کھاؤں؟

شریرجب2 مجھ پر کریںحملہ تاکہ ہڑپمجھے کر لیں،
مخالفمیرےجب اور دشمن مجھ ٹوٹپر پڑیں تو وہ ٹھوکر
کھا کر گر جائیں گے۔

3 مجھےفوجگو گھیر لے نہیںخوفدلمیرا کھائے
گا، گو میرے خلاف جنگ چھڑ جائے میرا بھروسا
قائم رہے گا۔

باتہیایکمَیںہے،گزارشایکمیریسےرب4
چاہتا ہوں۔ یہ کہ جیتے جی رب کے گھر میں رہ کر
اُس شفقتکی لطفسے اندوز ہو سکوں، کہ اُس کی
سکونت گاہ میں ٹھہر کر محوِ خیال رہ سکوں۔

5 مصیبتکیونکہ کے دن وہ مجھے اپنی سکونت گاہ
میں پناہ دے گا، مجھے اپنے خیمے میں چھپا لے گا،
مجھے اُٹھا کر اونچی چٹان پر رکھے گا۔

مَیںاب6 دشمنوںاپنے پر اُنہوںاگرچہگا،ہوںسربلند
مجھےنے گھیر اُسمَیںہے۔رکھا خوشیمیںخیمےکے
نعرےکے لگا کر قربانیاں پیش کروں گا، ساز بجا کر
رب مدحکی سرائی کروں گا۔

اے7 رب، میری آواز جبسن مَیں تجھے پکاروں،
مجھ پر مہربانی کر میریکے سن۔

8 میرا دل تجھے یاد دلاتا ہے کہ تُو نے خود تیرےمَیںرب،اے“!رہوطالبکےچہرےمیرے”فرمایا،
چہرےہی طالبکا رہا ہوں۔

9 اپنے چہرے کو مجھ سے چھپائے نہ رکھ، اپنے
خادم غصےکو سے اپنے حضور سے نہ نکال۔ کیونکہ تُو
ہی میرا سہارا رہا نجاتمیریاےہے۔ کے مجھےخدا،
نہ چھوڑ، ترکمجھے نہ کر۔

10 کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے ترک کر دیا
ہے، لیکن رب مجھے قبول کر کے اپنے گھر میں لائے
گا۔

اے11 رب، مجھے اپنی راہ کی تربیت دے، ہموار
راستے پر میری راہنمائی کر تاکہ اپنے دشمنوں رہوں۔محفوظسے

مجھے12 مخالفوں کے لالچ میں نہ آنے دے، کیونکہ
جھوٹے کھڑےاُٹھخلافمیرےگواہ ہیںہوئے جو
تشدد کرنے کے لئے تیار ہیں۔

13 لیکن میرا پورا ایمان یہ ہے کہ مَیں زندوں کے
ملـک میں رہ ربکر کی بھلائی دیکھوں گا۔

رب14 کے انتظار میں !رہ مضبوط اور دلیر ہو، اور
رب کے انتظار میں !رہ

28
مدد کے لئے دعا جواباور کے لئے شکرگزاری

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں تجھے پکارتا اےہوں۔ میری چٹان،

خاموشی سے اپنا منہ مجھ سے نہ پھیر۔ کیونکہ اگر چپتُو
رہے تو مَیں موت کے گڑھے میں اُترنے والوں کی مانند
ہو جاؤں گا۔
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التجائیںمیری2 مَیںجبسن چیختے تجھچلّاتے سے

مدد مانگتا ہوں، جب مَیں اپنے ہاتھ تیری سکونت گاہ
مُقّدسکے کمرےترین طرفکی اُٹھاتا ہوں۔

3 مجھے اُن بےدینوں کے ساتھ گھسیٹ کر سزا نہ
دے جو غلط کام کرتے ہیں، جو اپنے پڑوسیوں سے
بظاہر باتیںدوستانہ لیکنکرتے، میںدل اُن خلافکے
بُرے منصوبے ھتے باند ہیں۔

اُنہیں4 اُن کاموںبُرےاورحرکتوںکی کا بدلہ دے۔
جو کچھ اُن کے ہاتھوں سے سرزد ہوا ہے اُس پوریکی
اُنہیںدے۔سزا اُتنا نقصانہی اُنہوںجتنادےپہنچا نے
دوسروں کو پہنچایا ہے۔

5 کیونکہ نہ ربوہ کے اعمال پر، نہ اُس کے ہاتھوں
کے کام پر توجہ دیتے ہیں۔ الله اُنہیں ڈھا دے گا اور
دوبارہ کبھی تعمیر کرےنہیں گا۔

رب6 کی تمجید ہو، کیونکہ اُس نے میری التجا سن
لی۔

قوتمیریرب7 میریاور ڈھال اُسہے۔ میرےپر
دل نے بھروسا رکھا، اُس سے مجھے مدد ملی ہے۔ میرا
دل شادیانہ بجاتا ہے، مَیں گیت گا کر اُس کی ستائش
کرتا ہوں۔

رب8 اپنی قوم کی قوت اور اپنے مسح کئے ہوئے
خادم بخشنجاتکا قلعہ ہے۔

اپنیرب،اے9 قوم !دےنجاتکو میراثاپنی کو
برکت !دے اُن کی گلہ بانی کر کے اُنہیں ہمیشہ تک
اُٹھائے رکھ۔

29
رب جلالکے کی تمجید

داؤد1 کا زبور۔
اے الله کے فرزندو، رب کی تمجید !کرو رب کے

جلال قدرتاور ستائشکی !کرو
نامکےرب2 لباسمُقّدسدو۔جلالکو آراستہسے

ہو ربکر کو سجدہ کرو۔
کیرب3 آواز سمندر کے اوپر گونجتی جلالہے۔ کا

خدا گرجتا گہرےربہے، پانی کے اوپر گرجتا ہے۔
رب4 کی آواز زوردار ہے، رب کی آواز ہے۔پُرجلال

کیرب5 آواز دیودار درختوںکے کو توڑ ڈالتی ہے،
رب لبنان کے دیودار کے درختوں ٹکڑےٹکڑےکو دیتاکر ہے۔

6 وہ لبنان بچھڑےکو اور کوہِ یون *سِر کو جنگلی
بَیل بچےکے طرحکی کودنے پھاندنے دیتا ہے۔

کیرب7 آگآواز شعلےکے بھڑکا دیتی ہے۔
8 رب کی آواز یگستان ر کو ہلا دیتی ہے، رب

قادسدشِت کو کانپنے دیتا ہے۔
کیرب9 آواز سن ہرنیکر دردِ زہ میں مبتلا ہو جاتی

اور جنگلوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن اُس کی
سکونت گاہ سبمیں پکارتے ہیں، “!جلال”

سیلابرب10 کے تختاوپر نشین ربہے، بادشاہ
حیثیتکی سے تختتکابد نشین ہے۔

اپنیرب11 قوم ربگا،دےتقویتکو اپنے لوگوں
کو سلامتی دےبرکتکی گا۔

30
موت چھٹکارےسے پر شکرگزاری

1 داؤد کا زبور۔ رب کے گھر کی مخصوصیت کے
موقع پر گیت۔
اے ستائشتیریمَیںرب، کرتا ہوں، کیونکہ تُو نے

مجھے گہرائیوں میں سے کھینچ نکالا۔ تُو نے میرے
دشمنوں کو مجھ پر بغلیں بجانے کا موقع نہیں دیا۔

2 اے رب میرے خدا، مَیں نے چیختے چلّاتے
ہوئے تجھ سے مدد مانگی، اور تُو نے مجھے شفا دی۔

اے3 رب، تُو میری جان کو پاتال سے نکال لایا، تُو
میرینے جان موتکو کے گڑھے میں اُترنے سے ہے۔بچایا

اے4 ایمان دارو، ساز بجا کر رب کی تعریف میں
گیت گاؤ۔ اُس مُقّدسکے نام کی حمد و ثنا کرو۔

5 کیونکہ وہ لمحہ بھر کے لئے غصے ہوتا، لیکن زندگی
بھر کے لئے مہربانی کرتا ہے۔ گو شام کو رونا پڑے،
لیکن صبح کو خوشیہم منائیں گے۔

حالاتجب6 پُرسکون تھے تو مَیں بولا، مَیں” کبھی
نہیں ڈگمگاؤں “گا۔

* 29:6 ِ کوہ یون :سِر یون سِر حرمون کا دوسرا نام ہے۔
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اے7 جبرب، تُو مجھ خوشسے تھا تو تُو مجھےنے
مضبوط پہاڑ پر رکھ دیا۔ جبلیکن تُو نے اپنا مجھچہرہ
سے چھپا لیا تو سختمَیں گھبرا گیا۔

مَیںرب،اے8 مَیںسےخداوندہاںپکارا،تجھےنے
نے التجا کی،

9 کیا” فائدہ ہے اگر مَیں ہلاک ہو کر موت کے
میںگڑھے اُتر جاؤں؟ گی؟کرےستائشتیریخاککیا
کیا وہ لوگوں کو تیری وفاداری کے بارے میں بتائے
گی؟

اے10 رب، میری سن، مجھ پر مہربانی کر۔ اے
میریرب، مدد کرنے کے لئے “!آ

11 تُو نے میرا خوشیماتم ناچکے میں بدل دیا، تُو نے
میرے ماتمی کپڑے اُتار کر مجھے شادمانی سے ملبّس
کیا۔

12 کیونکہ تُو چاہتا ہے میریکہ خاموشجان نہ ہو
گیتبلـکہ گا تیریکر تمجید میرےرباےرہے۔کرتی
خدا، مَیں تیریتکابد حمد و ثنا کروں گا۔

31
حفاظت کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، مَیں نے تجھ میں پناہ لی مجھےہے۔ کبھی

شرمندہ نہ دےہونے بلـکہ اپنی راستی مطابقکے مجھے
!بچا

2 اپنا طرفمیریکان جھکا، جلد ہی مجھے چھٹکارا
دے۔ چٹان کا میرا بُرج ہو، پہاڑ کا جسقلعہ میں مَیں
پناہ لے نجاتکر پا سکوں۔

3 کیونکہ تُو میری چٹان، میرا قلعہ ہے، اپنے نام کی
میریخاطر راہنمائی، قیادتمیری کر۔

مجھے4 اُس جال دےنکالسے جو مجھے پکڑنے کے
لئے چپکے سے بچھایا گیا ہے۔ کیونکہ تُو ہی میری پناہ
گاہ ہے۔

مَیں5 اپنی تیرےروح ہاتھوں میں سونپتا اےہوں۔
اےرب، وفادار خدا، تُو نے دےفدیہ مجھےکر !ہےچھڑایا

مَیں6 اُن نفرتسے رکھتا ہوں جو بےکار بُتوں سے
لپٹے ہتے ر ہیں۔ مَیں ربتو پر بھروسا رکھتا ہوں۔

7 مَیں باغ باغ ہوں گا اور تیری شفقت کی خوشی
مناؤں گا، کیونکہ تُو نے میری مصیبت دیکھ کر میری
جان کی پریشانی کا خیال کیا ہے۔

8 تُو نے مجھے دشمن کے حوالے نہیں کیا میرےبلـکہ
پاؤں کو کھلے میدان میں قائم کر دیا ہے۔

اے9 رب، مجھ پر مہربانی کر، کیونکہ مَیں مصیبت
میں ہوں۔ غم مارےکے میری آنکھیں سوج گئی ہیں،
میری جان اور گلجسم رہے ہیں۔

10 میری زندگی دُکھ کی چکّی میں پِس رہی ہے،
میرے سال آہیں بھرتے بھرتے ضائع ہو رہے ہیں۔
میرے قصور کی وجہ سے میری طاقت جواب دے
میریگئی، ہڈیاں گلنے سڑنے لـگی ہیں۔

مَیں11 دشمنوںاپنے لئےکے مذاق بننشانہکا ہوںگیا
میرےکرتے،طعنلعنمجھےبھیسائےہممیرےبلـکہ
جاننے والے مجھ دہشتسے ہیں۔کھاتے گلی میں جو
بھی مجھے دیکھے مجھ بھاگسے جاتا ہے۔

مَیں12 مُردوں کی مانند اُن یادداشتکی مٹسے گیا
ہوں، ٹھیکرےمجھے کی پھینکطرح دیا گیا ہے۔

بہتوں13 کی افواہیں تکمجھ پہنچ گئی ہیں، چاروں
طرف سے ناکہول خبریں مل رہی ہیں۔ وہ مل کر
میرے خلاف سازشیں کر رہے، مجھے قتل کرنے کے
منصوبے باندھ رہے ہیں۔

تجھرب،اےمَیںلیکن14 پر بھروسا مَیںہوں۔رکھتا
کہتا ہوں، تُو” میرا خدا “!ہے

میری15 تیرے*تقدیر ہاتھ میں ہے۔ مجھے میرے
دشمنوں ہاتھکے سے بچا، اُن سے میرےجو پیچھے پڑ ہیں۔گئے

16 اپنے چہرے کا نور اپنے خادم پر چمکا، اپنی
مہربانی سے نجاتمجھے دے۔

اے17 رب، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ
مَیں نے تجھے پکارا میرےہے۔ بجائے بےدینوں کے
منہ کالے ہو جائیں، وہ پاتال میں اُتر چپکر ہو جائیں۔

18 اُن کے فریب دہ ہونٹ بند ہو جائیں، کیونکہ وہ
تکبر اور حقارت سے راست باز کے خلاف کفر ہیں۔بکتے

* 31:15 میری :تقدیر لفظی میرے:ترجمہ اوقات۔
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تیری19 بھلائی کتنی عظیم !ہے تُو اُسے اُن کے لئے
تیار رکھتا مانتےخوفتیراجوہے اُنہیںاُسےہیں، دکھاتا
ہے انسانوںجو کے منے سا سے تجھ میں پناہ لیتے ہیں۔

20 تُو اُنہیں چہرےاپنے کی آڑ میں لوگوں کے حملوں
سے چھپا لیتا، اُنہیں خیمے میں لا کر الزام تراش زبانوں
محفوظسے رکھتا ہے۔

رب21 کی تمجید ہو، جبکیونکہ شہر کا محاصرہ ہو
رہا تھا تو اُس نے معجزانہ طور پر مجھ پر مہربانی کی۔

وقتاُس22 مَیں گھبرا کر بولا، ہائے،” تیرےمَیں
حضور سے منقطع ہو گیا “!ہوں لیکن جب مَیں نے
چیختے چلّاتے ہوئے تجھ سے مدد مانگی تو تُو میرینے
التجا سن لی۔

ایمانتمامکےرباے23 اُسدارو، محبتسے !رکھو
رب وفاداروں محفوظکو رکھتا، لیکن مغروروں کو اُن
کے رویے کا پورا دےاجر گا۔

24 چنانچہ مضبوط اور دلیر ہو، تم سب ربجو کے
انتظار میں ہو۔

32
معافی برکتکی توبہ) کا دوسرا (زبور

داؤد1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
مبارک معافجرائمکےجسوہہے جسگئے،کئے

کے گناہ ڈھانپے گئے ہیں۔
مبارک2 ہے جسوہ کا گناہ حسابرب میں نہیں

لائے گا روحکیجساور فریبمیں نہیں ہے۔
چپمَیںجب3 رہا تو دن بھر آہیں بھرنے میریسے

ہڈیاں گلنے لـگیں۔
4 کیونکہ راتدن تیرےمَیں ہاتھ کے بوجھ تلے پِستا

طاقتمیریرہا، یا گو موسِم گرما کی تپشُجھلستی میں
جاتی رہی۔ (سِلاہ)

تب5 مَیں تیرےنے منے سا اپنا گناہ تسلیم کیا، مَیں اپنا
گناہ چھپانے سے باز آیا۔ مَیں بولا، ربمَیں” کے منے سا
اپنے جرائم تب“گا۔کروںاقرارکا تُو میرےنے گناہ کو
معاف کر دیا۔ (سِلاہ)

اِس6 لئے تمام ایمان دار اُس وقت تجھ سے دعا کریں
جب تُو مل سکتا ًہے۔ یقینا جب بڑا سیلاب آئے تو اُن
تک نہیں پہنچے گا۔

7 تُو میری چھپنے کی جگہ ہے، تُو مجھے پریشانی سے
محفوظ نجاتمجھےرکھتا، نغموںکے سے گھیر لیتا ہے۔
(سِلاہ)

8 مَیں” تجھے تعلیم دوں گا، تجھے وہ راہ دکھاؤں گا
جس پر تجھے جانا ہے۔ مَیں تجھے دےمشورہ تیریکر
دیکھ بھال کروں گا۔

گھوڑےناسمجھ9 یا خچر کی مانند نہ ہو، جن پر قابو
پانے لئےکے لگام اور ورنہہے،ضرورتکیدہانے وہ
پاستیرے نہیں آئیں “گے۔

10 بےدین کی متعدد پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جو
رب پر بھروسا رکھے اُسے وہ اپنی شفقت گھیرےسے
رکھتا ہے۔

راستاے11 رببازو، خوشیکی میں جشن !مناؤ
تماماے دیانت دارو، شادمانی نعرےکے !لگاؤ

33
الله حکومتکی اور مدد تعریفکی

اے1 راست بازو، رب کی خوشی !مناؤ کیونکہ
مناسب ہے سیدھیکہ راہ پر چلنے والے اُس ستائشکی
کریں۔

2 سرود بجا کر رب کی حمد و ثنا کرو۔ اُس کی تمجید
تاروںدسمیں والا ساز بجاؤ۔

اُس3 کی تمجید میں نیا گیت مہارتگاؤ، سے ساز بجا
خوشیکر نعرےکے لگاؤ۔

4 کیونکہ رب کا کلام سچا ہے، اور وہ ہر کام
وفاداری سے کرتا ہے۔

بازیراستاُسے5 پیارےانصافاور ہیں، ربدنیا
شفقتکی بھریسے ہوئی ہے۔

رب6 کے کہنے پر آسمان خلق ہوا، اُس کے منہ کے
دم ستاروںسے کا پورا لشکر وجود میں آیا۔

7 وہ سمندر کے پانی کا بڑا ڈھیر جمع کرتا، پانی کی
گہرائیوں کو گوداموں محفوظمیں رکھتا ہے۔

8 کُل دنیا رب کا خوف مانے، زمین کے تمام
باشندے اُس دہشتسے کھائیں۔
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9 اُسکیونکہ نے فرمایا ًتو فورا میںوجود آیا، اُس نے

حکم دیا تو وقتاُسی قائم ہوا۔
رب10 اقوام کا منصوبہ ناکام ہونے دیتا، وہ اُمّتوں

کے ارادوں شکستکو دیتا ہے۔
11 لیکن رب کا منصوبہ ہمیشہ تک کامیاب رہتا،

اُس دلکے پشتارادےکے پشتدر قائم ہتے ر ہیں۔
مبارک12 ہے وہ جسقوم کا ربخدا وہہے، قوم

جسے اُس چننے کر میراثاپنی بنا لیا ہے۔
آسمانرب13 ڈالنظرسے تمامکر انسانوں کا ملاحظہ

کرتا ہے۔
14 تختاپنے سے وہ زمین کے تمام باشندوں کا معائنہ

کرتا ہے۔
جس15 نے اُن سب کے دلوں کو تشکیل دیا وہ اُن

کے تمام کاموں پر دھیان دیتا ہے۔
بادشاہ16 فوجبڑیکی نہیںاُسے اورچھڑاتی، سورمے

طاقتبڑیکی اُسے نہیں بچاتی۔
17 گھوڑا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ جو اُس پر اُمید

وہرکھے طاقتبڑیکیاُسگا۔کھائےدھوکا نہیںچھٹکارا دیتی۔
18ً یقینا رب کی آنکھ اُن پر لـگی رہتی ہے جو اُس

خوفکا مانتے اور اُس کی مہربانی کے انتظار میں ہتے ہیں،ر
19 کہ وہ اُن کی موتجان سے بچائے اور کال میں

محفوظ رکھے۔
ہماری20 جان رب کے انتظار میں ہے۔ وہی ہمارا

سہارا، ہماری ڈھال ہے۔
21 ہمارا دل اُس خوشمیں کیونکہہے، ہم اُس کے

مُقّدس نام پر بھروسا رکھتے ہیں۔
اے22 رب، تیری مہربانی ہم پر رہے، کیونکہ ہم

تجھ پر اُمید رکھتے ہیں۔
34

الله حفاظتکی
داؤد1 کا یہ زبور وقتاُس متعلقسے اُسجبہے

فلستینے بادشاہ ـِکابی مَل منےکے پاگلسا بننے روپکا

بھر لیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اُسےنے بھگا چلےدیا۔ جانے
کے بعد داؤد نے گیتیہ گایا۔
تمجیدکیربمَیںوقتہر کروں اُسگا، حمدکی و ثنا

ہمیشہ میرےہی ہونٹوں پر رہے گی۔
میری2 جان رب پر کرےفخر گی۔ مصیبت زدہ یہ

سن خوشکر ہو جائیں۔
3 میرےآؤ، ربساتھ کی تعظیم کرو۔ آؤ، ہم مل کر

اُس کا نام سربلند کریں۔
مَیں4 ربنے تلاشکو کیا تو اُس نے میری سنی۔

چیزوںجن دہشتمَیںسے کھا رہا تھا اُسسےسباُن
مجھےنے رِہائی دی۔

5 جن کی آنکھیں اُس پر لـگی رہیں وہ خوشی سے
چمکیں گے، اور اُن کے منہ شرمندہ نہیں ہوں گے۔

6 اِس ناچار نے پکارا تو رب نے اُس کی سنی، اُس
نے اُسے اُس کی تمام مصیبتوں نجاتسے دی۔

7 جو رب کا خوف مانیں اُن کے ارد گرد اُس کا
فرشتہ خیمہ زن ہو کر اُن کو بچائے رکھتا ہے۔

رب8 کی بھلائی کا تجربہ مبارککرو۔ ہے وہ جو
اُس میں پناہ لے۔

رباے9 کے مُقّدسین، اُس خوفکا مانو، کیونکہ
جو اُس مانیںخوفکا اُنہیں کمی نہیں۔

مندضرورتکبھیشیرببرجوان10 اور بھوکے ہوتے
ہیں، ربلیکن طالبوںکے بھیکسیکو اچھی چیز کی
کمی نہیں ہو گی۔

اے11 بچو، آؤ، میری باتیں !سنو مَیں تمہیں رب کے
خوف کی تعلیم دوں گا۔

زندگیسےمزےکون12 گزارنا دناچھےاور دیکھنا
چاہتا ہے؟

13 وہ اپنی زبان کو شریر باتیں کرنے سے روکے اور
اپنے ہونٹوں جھوٹکو لنے بو سے۔

14 وہ بُرائی سے منہ پھیر کر نیک کام کرے، صلح
سلامتی طالبکا ہو کر اُس پیچھےکے لگا رہے۔

بازوںراستآنکھیںکیرب15 پر لـگی رہتی ہیں، اور
اُس کانکے اُن کی التجاؤں مائلطرفکی ہیں۔
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لیکن16 رب کا چہرہ اُن خلافکے ہے جو غلط

کام کرتے ہیں۔ اُن کا زمین پر نام و تکنشان نہیں رہے
گا۔

راستجب17 باز یاد فر کریں ربتو اُن کی سنتا، وہ
اُنہیں اُن کی مصیبتتمام سے چھٹکارا دیتا ہے۔

رب18 شکستہ دلوں کے قریب ہوتا ہے، وہ اُنہیں
رِہائی دیتا روحکیجنہے میںخاککو کچلا گیا ہو۔

راست19 باز کی تکالیفمتعدد ہوتی ربلیکنہیں،
اُسے سباُن سے بچا لیتا ہے۔

وہ20 اُس کی تمام ہڈیوں حفاظتکی کرتا ایکہے،
بھی نہیں توڑی جائے گی۔

بُرائی21 بےدین کو مار ڈالے گی، اور راستجو باز
کرےنفرتسے مناسباُسے اجر ملے گا۔

جانکیخادموںاپنےربلیکن22 گا۔دےفدیہکا
جو بھی اُس میں پناہ لے اُسے سزا نہیں ملے گی۔

35
شریروں حملوںکے سے رِہائی کے لئے دعا

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، اُن سے جھگڑ جو میرے ساتھ جھگڑتے

ہیں، اُن سے لڑ میرےجو ساتھ لڑتے ہیں۔
2 لمبی اور چھوٹی ڈھال پکڑ لے اور اُٹھ کر میری مدد

کرنے آ۔
نیزے3 اور برچھی نکالکو کر دےروکاُنہیں جو

میرا تعاقب کر رہے !ہیں میری جان سے فرما، نجاتتیریمَیں” “!ہوں
4 میریجو جان کے لئے کوشاں ہیں اُن کا منہ کالا

ہو جائے، وہ رُسوا ہو جائیں۔ جو مجھے مصیبت میں
لنے ڈا کے منصوبے باندھ رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ شرمندہکر ہوں۔

5 وہ ہَوا میں بھوسے کی طرح اُڑ جائیں ربجب کا
فرشتہ اُنہیں بھگا دے۔

6 اُن کا راستہ تاریک اور پھسلنا ہو جب رب کا
فرشتہ اُن پیچھےکے پڑ جائے۔

7 کیونکہ اُنہوں نے بےسبب اور چپکے میرےسے
راستے میں جال بچھایا، بلاوجہ مجھے پکڑنے کا گڑھا
کھودا ہے۔

اِس8 لئے ہیاچانکتباہی اُن پر آ اُنہیںپہلےپڑے، پتا
اُنہوںجالجوچلے۔نہہی میںاُسبچھایاسےچپکےنے

وہ خود اُلجھ جسجائیں، گڑھے کو اُنہوں نے کھودا
اُس میں وہ خود گر کر تباہ ہو جائیں۔

تب9 میری جان رب کی خوشی منائے گی اور اُس
نجاتکی باعثکے شادمان ہو گی۔

میرے10 تمام اعضا کہہ اُٹھیں گے، اے” رب،
کون تیری مانند ہے؟ کوئی بھی !نہیں کیونکہ تُو ہی
مصیبت زدہ زبردستکو آدمی سے چھٹکارا دیتا، تُو ہی
ناچار اور غریب کو لُوٹنے والے کے ہاتھ سے بچا “ہے۔لیتا

11 ظالم گواہ میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہو رہے
ہیں۔ وہ ایسی باتوں بارےکے میں میری پوچھ گچھ کر
رہے ہیں جن واقفمَیںسے ہی نہیں۔

12 وہ میری نیکی عوضکے مجھے نقصان پہنچا رہے
میریابہیں۔ جان تن تنہا ہے۔

جب13 وہ بیمار ہوئے تو مَیں ٹاٹنے اوڑھ کر اور
روزہ رکھ کر اپنی جان کو دُکھ دیا۔ کاش میری دعا
میری گود واپسمیں !آئے

14 مَیں نے یوں ماتم کیا جیسے میرا کوئی دوست یا
بھائی ہو۔ مَیں لباسماتمی پہن کر جھکمیںخاکیوں
گیا جیسے اپنی ماں کا جنازہ ہو۔

مَیںجبلیکن15 خود ٹھوکر کھانے لگا تو خوشوہ
ہو خلافمیرےکر جمع ہوئے۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے
کے لئے اکٹھے ہوئے، اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ
مجھے پھاڑتے رہے اور باز نہ آئے۔

مسلسل16 کفر بک بک کر وہ میرا مذاق اُڑاتے،
دانتخلافمیرے پیستے تھے۔

اے17 رب، تُو خاموشیتککب سے دیکھتا رہے
میریبچا،سےحرکتوںکنتباہکیاُنکوجانمیریگا؟
زندگی کو جوان شیروں سے چھٹکارا دے۔

تب18 مَیں بڑی جماعت میں تیری ستائش اور بڑے
ہجوم یفتیریمیں تعر کروں گا۔

19 اُنہیں مجھ پر بغلیں بجانے نہ دے جو بےسبب
میرے دشمن ہیں۔ اُنہیں مجھ پر ناک بھوں چڑھانے نہ
دے جو بلاوجہ مجھ سے کینہ رکھتے ہیں۔

20 کیونکہ وہ خیر اور سلامتی کی باتیں نہیں کرتے
بلـکہ اُن خلافکے فریب دہ منصوبے ھتے باند ہیں جو
امن اور سکون ملـکسے میں ہتے ر ہیں۔
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21 وہ منہ پھاڑ کر کہتے ہیں، لو” جی، ہم نے اپنی

آنکھوں سے اُس کی حرکتیں دیکھی “!ہیں
اے22 کچھسبتجھےرب، نظر آیا خاموشہے۔ نہ

اے!رہ رب، مجھ سے دُور نہ ہو۔
اے23 میرےرب جاگخدا، !اُٹھ میرے دفاع

میں اُٹھ کر اُن سے !لڑ
میرےرباے24 خدا، اپنی راستی کے مطابق میرا

انصاف کر۔ اُنہیں مجھ پر بغلیں بجانے نہ دے۔
میںدلوہ25 نہ لو”سوچیں، جی، ہمارا ارادہ پورا ہوا

“!ہے وہ نہ بولیں، ہم” نے ہڑپاُسے کر لیا “ہے۔
26 جو میرا نقصان دیکھ خوشکر ہوئے سباُن کا

منہ کالا ہو جائے، وہ شرمندہ ہو جائیں۔ جو مجھے دبا
کر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رُسوائی
سے ملبّس ہو جائیں۔

27 لیکن جو میرے انصاف کے آرزومند ہیں وہ
ہوںخوش اور شادیانہ بجائیں۔ وہ کہیں، بڑیکیرب”
یف تعر ہو، جو اپنے خادم خیریتکی چاہتا “ہے۔

تب28 میری زبان تیری راستی بیان کرے گی، وہ
سارا تیریدن تمجید کرتی رہے گی۔

36
الله کی مہربانی یفکی تعر

رب1 کے خادم داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما
کے لئے۔
بدکاری بےدین کے دل ہی میں اُس باتسے کرتی

اُسہے۔ آنکھوںکی کے منے سا الله نہیںخوفکا ہوتا،
2 اُسکیونکہ کی نظر میں باتیہ فخر باعثکا کہہے

اُسے قصوروار پایا گیا، کہ نفرتوہ کرتا ہے۔
3 اُس کے منہ سے شرارت اور فریب نکلتا ہے، وہ

سمجھ دار ہونے نیکاور کام کرنے سے باز آیا ہے۔
4 اپنے بستر پر بھی وہ شرارت کے منصوبے باندھتا

ہے۔ وہ مضبوطی بُریسے راہ پر کھڑا رہتا اور بُرائی کو
مسترد نہیں کرتا۔

اے5 تیریرب، شفقت آسمان تک، تیری وفاداری
تکبادلوں پہنچتی ہے۔

تیری6 راستی بلندترین پہاڑوں کی مانند، تیرا انصاف
سمندر کی گہرائیوں جیسا ہے۔ اے رب، تُو انسان و
حیوان کی مدد کرتا ہے۔

اے7 الله، تیری شفقت بیشکتنی قیمت !ہے آدم
تیرےزاد پَروں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔

8 وہ تیرے گھر کے عمدہ کھانے سے تر و تازہ ہو
جاتے ہیں، اور تُو اُنہیں اپنی خوشیوں کی ندی میں سے
پلاتا ہے۔

9 زندگیکیونکہ کا تیرےسرچشمہ پاسہی اورہے،
تیرےہم نور میں رہ کر نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

10 اپنی شفقت اُن پر پھیلائے رکھ جو تجھے جانتے
ہیں، اپنی راستی اُن پر جو دل دیانتسے دار ہیں۔

مغروروں11 پاؤںکا تکمجھ نہ پہنچے، بےدینوں کا
ہاتھ مجھے بےگھر نہ بنائے۔

12 دیکھو، بدکار گر !ہیںگئے اُنہیں زمین پر پٹخ دیا گیا
ہے، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں اُٹھیں گے۔

37
بےدینوں کی خوشبظاہر حالی

داؤد1 کا زبور۔
شریروں کے باعث بےچین نہ ہو جا، بدکاروں پر

رشک نہ کر۔
2 کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد ہی مُرجھا جائیں

گے، یالی ہر طرحکی جلد ہی سوکھ جائیں گے۔
رب3 پر بھروسا رکھ کر بھلائی ملـککر، میں رہ کر

وفاداری پرورشکی کر۔
رب4 سے لطف اندوز ہو تو جو تیرا دل چاہے وہ

دےتجھے گا۔
اپنی5 ربراہ سپردکے کر۔ اُس پر بھروسا رکھ تو وہ

تجھے کامیابی بخشے گا۔
تب6 وہ تیری راست بازی سورج کی طرح طلوع

دےہونے اورگا انصافتیرا طرحکیروشنیکیدوپہر
دےچمکنے گا۔

رب7 کے چپحضور ہو کر صبر سے اُس کا انتظار
کر۔ بےقرار نہ ہو اگر سازشیں کرنے کامیابوالا ہو۔

8 خفا ہونے بازسے آ، غصے رنجیدہدے۔چھوڑکو
نہ ہو، ورنہ بُرا ہی نتیجہ نکلے گا۔

9 کیونکہ شریر مٹ جائیں گے جبکہ رب سے اُمید
رکھنے ملـکوالے میراثکو میں پائیں گے۔
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10 مزید تھوڑی دیر صبر کر تو بےدین کا نام و نشان

مٹ جائے گا۔ تُو اُس کھوجکا لگائے گا، لیکن کہیں
نہیں پائے گا۔

لیکن11 ملـکحلیم کو میراث میں پا بڑےکر امن
اور سکون لطفسے اندوز ہوں گے۔

بےشک12 بےدین پیسپیسدانت کر راست باز
خلافکے سازشیں کرتا رہے۔

لیکن13 رب اُس پر ہنستا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے
کہ اُس کا انجام قریب ہی ہے۔

بےدینوں14 نے تلوار کو کھینچا اور کمان کو تان لیا
ہے تاکہ ناچاروں اور ضرورت مندوں کو گرا دیں اور
سیدھی راہ پر چلنے والوں قتلکو کریں۔

15 لیکن اُن کی تلوار اُن کے اپنے دل میں گھونپی
جائے گی، اُن کی ٹوٹکمان جائے گی۔

راست16 باز کو جو تھوڑا بہت حاصل ہے وہ بہت
بےدینوں دولتکی سے بہتر ہے۔

بےدینوںکیونکہ17 ٹوٹبازوکا جائے راستربجبکہگا بازوں کو سنبھالتا ہے۔
رب18 بےالزاموں کے دن جانتا ہے، اور اُن کی

ملـکیتموروثی ہمیشہ کے لئے قائم رہے گی۔
مصیبت19 وقتکے وہ شرم نہیںسار ہوں کالگے،

پڑےبھی تو سیر ہوں گے۔
لیکن20 ہلاکبےدین ہو جائیں گے، اور رب کے

دشمن چراگاہوں کی شان نیستطرحکی ہو جائیں گے،
دھوئیں غائبطرحکی ہو جائیں گے۔

قرضبےدین21 لیتا اور اُسے نہیں اُتارتا، راستلیکن
باز مہربان ہے اور فیاضی سے دیتا ہے۔

22 کیونکہ جنہیں رب برکت دے وہ ملـک کو
میراث میں پائیں لیکنگے، جن پر لعنتوہ بھیجے اُن کا
نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

23 اگر کسی پاؤںکے جم جائیں تو ربیہ طرفکی
سے شخصایسےہے۔ کی راہ کو وہ پسند کرتا ہے۔

24 اگر گر بھی جائے تو پڑا نہیں رہے گا، ربکیونکہ
اُس کے ہاتھ کا سہارا بنا رہے گا۔

مَیں25 جوان تھا اباور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن مَیں
نے کبھی نہیں دیکھا کہ راست باز ترککو کیا گیا یا
اُس بچوںکے بھیککو مانگنی پڑی۔

وہ26 مہربانہمیشہ قرضاور دینے لئےکے تیار ہے۔
اُس کی برکتاولاد باعثکا ہو گی۔

بُرائی27 سے باز آ کر بھلائی تبکر۔ تُو ہمیشہ کے لئے
ملـک میں آباد رہے گا،

28 کیونکہ رب کو انصاف پیارا ہے، اور وہ اپنے
ایمان داروں کو ترککبھی کرےنہیں گا۔ وہ تکابد
محفوظ رہیں گے کیبےدینوںجبکہ اولاد کا نام و نشان
تک نہیں رہے گا۔

راست29 باز ملـک کو میراث میں پا کر اُس میں
ہمیشہ بسیں گے۔

راست30 باز کا بیانحکمتمنہ کرتا اور اُس زبانکی
انصافسے نکلتا ہے۔

31 الله شریعتکی اُس میںدلکے اورہے، اُس کے
قدم کبھی نہیں ڈگمگائیں گے۔

راستبےدین32 باز تاککی میں بیٹھ کر اُسے مار
لنے ڈا کا موقع ڈھونڈتا ہے۔

33 لیکن رب راست باز کو اُس کے ہاتھ میں نہیں
چھوڑے گا، وہ اُسے عدالت میں مجرم نہیں ٹھہرنے
دے گا۔

رب34 کے انتظار میں رہ اور اُس کی راہ پر چلتا رہ۔
تب وہ تجھے سرفراز کر ملـککے کا وارث بنائے گا،
اور تُو بےدینوں ہلاکتکی دیکھے گا۔

مَیں35 ایکنے بےدین اور ظالم آدمی کو دیکھا جو
پھلتے لتے پھو دیودار درختکے طرحکی آسمان سے باتیں
کرنے لگا۔

36 لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب مَیں دوبارہ وہاں
سے گزرا تو وہ تھا نہیں۔ مَیں نے اُس کا کھوج لگایا،
لیکن کہیں نہ ملا۔

37 بےالزام پر دےدھیان اور دیانت دار پر غور کر،
کیونکہ آخرکار اُسے امن اور حاصلسکون ہو گا۔

لیکن38 ملمجرم کر تباہ ہو جائیں اورگے، بےدینوں
کو آخرکار رُوئے زمین پر سے مٹایا جائے گا۔

راست39 بازوں کی نجات رب کی طرف سے ہے،
مصیبت وقتکے وہی اُن کا قلعہ ہے۔

رب40 ہی اُن کی مدد کر کے اُنہیں دےچھٹکارا
گا، وہی اُنہیں بےدینوں سے بچا کر نجات دے گا۔
کیونکہ اُنہوں نے اُس میں پناہ لی ہے۔
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38
سزا سے بچنے کی التجا توبہ) کا تیسرا (زبور

داؤد1 کا یادداشتزبور۔ کے لئے۔
مجھےمیںغضباپنےرب،اے نہسزا میںقہردے،

مجھے تنبیہ نہ !کر
2 تیرےکیونکہ تیر میرے جسم لـگمیں گئے ہیں،

تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔
لعنتتیری3 باعثکے میرا بیمارجسمپورا میرےہے،

گناہ باعثکے میری تمام ہڈیاں گلنے لـگی ہیں۔
4 کیونکہ مَیں اپنے گناہوں سیلابکے ڈوبمیں گیا

ہوں، وہ ناقابِل برداشت بوجھ بن گئے ہیں۔
حماقتمیری5 میرےباعثکے زخموں سے بدبو آنے

لـگی، وہ گلنے لـگے ہیں۔
6 مَیں ُکبڑا بن خاککر میں دب گیا ہوں، پورا دن

لباسماتمی پہنے پھرتا ہوں۔
میری7 کمر میں شدید سوزش ہے، پورا جسم بیمار

ہے۔
نڈھالمَیں8 پاشپاشاور ہو گیا عذابکےدلہوں۔

باعثکے مَیں چیختا چلّاتا ہوں۔
اے9 میریرب، تمام تیرےآرزو منے سا میریہے،

آہیں تجھ سے پوشیدہ نہیں رہتیں۔
10 میرا دل زور دےجوابطاقتمیریدھڑکتا،سے

گئی بلـکہ میری آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی ہے۔
دوستمیرے11 اور مصیبتمیریساتھی دیکھ کر

مجھ سے گریز کرتے، میرے قریب کے رشتے دار کھڑےدُور ہتے ر ہیں۔
میرے12 جانی دشمن پھندے بچھا رہے ہیں، جو

مجھے نقصان پہنچانا ہتے چا ہیں وہ دےدھمکیاں رہے
اور سارا سارا فریبدن دہ منصوبے باندھ رہے ہیں۔

اور13 مَیں؟ مَیں تو یا گو بہرا مَیںہوں، نہیں مَیںسنتا۔
گونگے کی مانند ہوں جو اپنا منہ نہیں کھولتا۔

14 مَیں ایسا شخص بن گیا ہوں جو نہ سنتا، نہ جواب
اعتراضمیں کرتا ہے۔

15 کیونکہ اے رب، مَیں تیرے انتظار میں ہوں۔
میرےرباے خدا، تُو میریہی سنے گا۔

مَیں16 بولا، ایسا” نہ ہو کہ وہ میرا نقصان دیکھ کر
بغلیں بجائیں، میرےوہ پاؤں کے ڈگمگانے پر مجھے دبا کر
آپاپنے پر فخر “کریں۔

مَیںکیونکہ17 لڑکھڑانے اذیتمیریہوں،کو میرےمتواتر منے سا رہتی ہے۔
مَیںچنانچہ18 اپنا قصور تسلیم کرتا مَیںہوں، اپنے گناہ

باعثکے غمگین ہوں۔
میرے19 دشمن زندہ اور طاقت ور ہیں، اور جو

بلاوجہ مجھ نفرتسے کرتے ہیں بہتوہ ہیں۔
20 وہ نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں۔ وہ اِس لئے

ہیںدشمنمیرے بھلائیمَیںکہ پیچھےکے لگا ہوں۔رہتا
اے21 رب، ترکمجھے نہ !کر اے الله، مجھ سے

دُور نہ !رہ
22 اے رب میری نجات، میری مدد کرنے میں

جلدی !کر
39

انسان کے فانی ہونے پیِشکے نظر التجا
داؤد1 یدوتونزبور۔کا لئے۔کے موسیقی کے راہنما

کے لئے۔
مَیں مَیں”بولا، اپنی راہوں پر دھیان دوں گا تاکہ اپنی

زبان سے گناہ نہ میرےبےدینتکجبکروں۔ منے سا
رہے تکوقتاُس اپنے منہ کو لگام دیئے رہوں “گا۔

چاپچپمَیں2 ہو گیا اور اچھی چیزوں سے دُور رہ
خاموشکر اذیتمیریتبرہا۔ بڑھ گئی۔

3 میرا دل پریشانی سے تپنے میرےلگا، ہتے کرا ہتے کرا
میرے اندر بھڑکسیآگکیبےچینی اُٹھی۔ باتتب
زبان پر آ گئی،

4 اے” رب، مجھے میرا انجام اور میری عمر کی حد
دکھا تاکہ مَیں جان لوں کہ کتنا فانی ہوں۔

5 میریدیکھ، زندگی کا تیرےدورانیہ منے سا لمحہ بھر
کا ہے۔ میری پوری عمر تیرے نزدیک کچھ بھی نہیں
ہے۔ ہر انسان دم بھر کا ہی ہے، خواہ وہ کتنی ہی
مضبوطی سے کھڑا کیوں نہ ہو۔ (سِلاہ)

وہجب6 اِدھر اُدھر پھرےگھومے تو سایہ ہے۔ہی
اُس باطلشرابہشورکا اورہے، کرنےجمعدولتوہگو
میں مصروف رہے توبھی اُسے معلوم نہیں کہ بعد میں
کس قبضےکے میں آئے “گی۔

7 اےچنانچہ رب، کسمَیں کے انتظار میں رہوں؟
تُو میریہی واحد اُمید !ہے
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میرے8 تمام گناہوں سے مجھے چھٹکارا دے۔ احمق

میریکو رُسوائی کرنے نہ دے۔
9 مَیں خاموش ہو گیا ہوں اور کبھی اپنا منہ نہیں

تیرےکچھسبیہکیونکہکھولتا، ہاتھہی سے ہے۔ہوا
10 مجھعذاباپنا دُورسے ہاتھتیرے!کر ضربوںکی

ہلاکمَیںسے ہو رہا ہوں۔
جب11 تُو انسان کو اُس کے قصور کی مناسب سزا

دے کر اُس کو تنبیہ کرتا ہے تو اُس خوبکی صورتی
انسانہرہے۔رہتیجاتیطرحکیکپڑےلـگےکیڑا دم
بھر کا ہی ہے۔ (سِلاہ)

اے12 رب، میری دعا سن اور مدد کے لئے میری
آہوں پر توجہ آنسوؤںمیرےدے۔ دیکھکو خاموشکر
نہ رہ۔ تیرےمَیںکیونکہ حضور ہنے ر والا پردیسی، اپنے
تمام باپ دادا کی تیرےطرح حضور بسنے والا ہوں۔غیرشہری

13 مجھ سے باز آ تاکہ مَیں کوچ کر کے نیست ہو
جانے ایکپہلےسے بار بشاشہشاشپھر ہو جاؤں۔

40
شکر درخواستاور

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مَیں انتظارکےربسےصبر میں رہا تو طرفمیریوہ

مائل ہوا اور مدد کے لئے میری چیخوں پر توجہ دی۔
تباہیمجھےوہ2 کے دلدللایا،کھینچسےگڑھے اور

کیچڑ سے نکال لایا۔ اُس میرےنے پاؤں کو چٹان پر
رکھ دیا، اباور مَیں مضبوطی چلسے پھر سکتا ہوں۔

اُس3 میرےنے منہ میں نیا گیت ڈال ہمارےدیا،
خدا کی حمد و ثنا کا گیت اُبھرنے دیا۔ بہت لوگسے
یہ دیکھیں گے اور خوف کھا ربکر پر بھروسا رکھیں
گے۔

مبارک4 پرربجووہہے پورا بھروسا جوہے،رکھتا
تنگ کرنے والوں اور فریب میں اُلجھے ہوؤں طرفکی
رُخ نہیں کرتا۔

5 اے رب میرے خدا، بار بار تُو نے ہمیں اپنے
معجزے دکھائے، جگہ بہ جگہ اپنے منصوبے وجود
میں لا کر ہماری مدد کی۔ تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔

تیرے عظیم کام بےشمار ہیں، مَیں اُن فہرستپوریکی
بتا بھی نہیں سکتا۔

6 تُو قربانیاں اور نذریں نہیں چاہتا تھا، لیکن تُو نے
میرے کانوں کو کھول دیا۔ تُو نے بھسم ہونے والی
قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کا تقاضا نہ کیا۔

7 پھر مَیں بول اُٹھا، مَیں” حاضر ہوں جس طرح
بارےمیرے میں *مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے۔

میرےاے8 پوریمرضیتیریسےخوشیمَیںخدا،
کرتا “ہے۔گئیٹکمیںدلمیرےشریعتتیریہوں،

مَیں9 بڑےنے اجتماع میں راستی خبریخوشکی
سنائی اےہے۔ ًرب، یقینا تُو جانتا ہے مَیںکہ نے اپنے
ہونٹوں کو بند نہ رکھا۔

10 مَیں نے تیری راستی اپنے دل میں چھپائے نہ
رکھی بلـکہ تیری وفاداری اور نجات بیان کی۔ مَیں نے
باتایککیصداقتاورشفقتتیریمیںاجتماعبڑے
بھی پوشیدہ نہ رکھی۔

رب،اے11 تُو مجھے رکھےنہیںمحرومسےرحماپنے
گا، تیری مہربانی اور وفاداری مسلسل میری نگہبانی
کریں گی۔

تکلیفوںبےشمارکیونکہ12 مجھےنے گھیر ہے،رکھا
میرے گناہوں نے آخرکار مجھے آ پکڑا ابہے۔ مَیں نظر
بھی نہیں اُٹھا سکتا۔ وہ میرے سر کے بالوں سے یادہ ز
ہیں، اِس لئے ہمتمَیں ہار گیا ہوں۔

اے13 رب، مہربانی کر کے مجھے !بچا اے رب،
میری مدد کرنے جلدیمیں !کر

میرے14 جانی سبدشمن شرمندہ ہو جائیں، اُن کی
سخت رُسوائی ہو جائے۔ جو میری مصیبت دیکھنے سے
لطف اُٹھاتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، اُن کا منہ کالا
ہو جائے۔

15 جو میری مصیبت دیکھ کر قہقہہ لگاتے ہیں وہ
شرم مارےکے تباہ ہو جائیں۔

16 لیکن تیرے طالب شادمان ہو کر تیری خوشی
منائیں۔ جنہیں تیری نجات پیاری ہے وہ ہمیشہ رب”کہیں، عظیم “!ہے

* 40:7 :مُقّدسکلاِم لفظی کتاب:ترجمہ کے طومار میں۔
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17 مَیں ناچار اور ضرورت مند ہوں، لیکن رب میرا

خیال رکھتا ہے۔ تُو ہی میرا سہارا اور نجاتمیرا دہندہ
میرےاےہے۔ خدا، دیر نہ !کر

41
مریض کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
مبارک ہے وہ جو پست حال کا خیال رکھتا ہے۔

مصیبت ربدنکے اُسے گا۔دےچھٹکارا
رب2 اُس کی حفاظت کر کے اُس کی زندگی کو

رکھےمحفوظ گا، میںملـکوہ اُسےکردےبرکتاُسے
اُس دشمنوںکے کے لالچ کے حوالے کرےنہیں گا۔

بیماری3 ربوقتکے اُس کو بستر پر سنبھالے گا۔
تُو اُس پوریصحتکی طرح کرےبحال گا۔

4 مَیں بولا، اے” رب، مجھ پر رحم !کر مجھے شفا
دے، کیونکہ مَیں نے تیرا ہی گناہ کیا “ہے۔

میرے5 دشمن میرے بارے میں غلط باتیں کر کے
کہتے ہیں، مرےکبوہ” گا؟ اُس کا نام و کبنشان
مٹے “گا؟

جب6 کبھی کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اُس کا دل
جھوٹ بولتا ہے۔ پِس پردہ وہ ایسی نقصان معلوماتدہ
جمع کرتا ہے جنہیں بعد میں باہر جا کر گلیوں میں پھیلا
سکے۔

7 مجھ نفرتسے کرنے والے آپسسب میرےمیں
خلاف پھسپھساتے ہیں۔ وہ میرے خلاف بُرے
منصوبے باندھ کر کہتے ہیں،

8 اُسے” لـگمرضمہلـک گیا ہے۔ وہ کبھی اپنے
بستر پر سے دوبارہ نہیں اُٹھے “گا۔

9 میرا دوست خلافمیرےبھی اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔
پرجس مَیں اعتماد کرتا تھا اور میریجو روٹی کھاتا تھا،
اُس نے مجھ لاتپر اُٹھائی ہے۔

لیکن10 اےتُو رب، مجھ پر مہربانی !کر مجھے دوبارہ
اُٹھا کھڑا کر تاکہ اُنہیں اُن کے سلوک کا بدلہ دے
سکوں۔

اِس11 سے مَیں جانتا ہوں کہ تُو مجھ خوشسے ہے
کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نعرےکے نہیں لگاتا۔

12 تُو داریدیانتمیریمجھےنے باعثکے قائم رکھا
اور ہمیشہ کے لئے اپنے حضور کھڑا کیا ہے۔

کیرب13 حمد ہو اسرائیلجو کا خدا ازلہے۔ سے
تکابد اُس کی تمجید ہو۔ آمین، پھر آمین۔

دوسری کتاب 42-72
42

پردیس میں الله کا آرزومند
اولادکیقورح1 حکمتزبور۔کا موسیقیگیت۔کا

کے راہنما کے لئے۔
ندیوںہرنیطرحجسالله،اے تازہکے پانی لئےکے

تڑپتی اُسیہے میریطرح تیرےجان لئے تڑپتی ہے۔
میری2 جان خدا، ہاں زندہ خدا پیاسیکی مَیںہے۔

کب جا کر الله کا چہرہ دیکھوں گا؟
میرےراتدن3 آنسو میری غذا رہے ہیں۔ کیونکہ

پورا دن مجھ سے کہا جاتا ہے، تیرا” خدا کہاں “ہے؟
یادحالاتپہلے4 کر مَیںکے اپنے منے سا کیدلاپنے

آہ و *زاری ُنڈیل ا دیتا ہوں۔ کتنا مزہ آتا تھا جب ہمارا
جلوس نکلتا تھا، جب مَیں ہجوم کے بیچ میں خوشی اور
شکرگزاری نعرےکے لگاتے ہوئے الله سکونتکی گاہ
کی جانب بڑھتا جاتا تھا۔ کتنا شور مچ جاتا تھا جب ہم
جشن مناتے ہوئے متے گھو پھرتے تھے۔

5 اے میری جان، تُو غم کیوں کھا رہی ہے،
بےچینی سے تڑپکیوں رہی ہے؟ الله کے انتظار میں
رہ، کیونکہ مَیں دوبارہ اُس ستائشکی کروں گا جو میرا
خدا میرےاورہے دیکھتے دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔

اِسہے۔رہیپگھلمارےکےغمجانمیری6 لئے
مَیں یردنتجھے کے حرمونملـک، پہاڑیکے سلسلے اور
کوہِ مِصعار سے یاد کرتا ہوں۔

جب7 تیرےسے آبشاروں کی آواز بلند ہوئی ایکتو
دوسرےسیلاب کو پکارنے لگا تیریہے۔ تمام موجیں
اور لہریں مجھ پر سے گزر گئی ہیں۔

* 42:4 دل کی آہ :زاریو لفظی :ترجمہ جان



زبور 42:8 601 زبور 44:14
دن8 ربوقتکے شفقتاپنی بھیجے گا، راتاور

کے وقت اُس کا گیت میرے ساتھ ہو گا، مَیں اپنی
حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔

9 مَیں الله اپنی چٹان سے کہوں گا، تُو” مجھے کیوں
بھول گیا ہے؟ مَیں اپنے دشمن کے ظلم باعثکے کیوں
لباسماتمی پہنے “پھروں؟

ٹوٹہڈیاںمیریسےطعنلعنکیدشمنوںمیرے10
رہی ہیں، کیونکہ پورا دن وہ کہتے تیرا”ہیں، کہاںخدا
“ہے؟

11 اے میری جان، تُو غم کیوں کھا رہی ہے،
بےچینی سے تڑپکیوں رہی ہے؟ الله کے انتظار میں
رہ، کیونکہ مَیں دوبارہ اُس ستائشکی کروں گا جو میرا
خدا میرےاورہے دیکھتے دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔

43
اے1 الله، انصافمیرا !کر میرے لئے غیرایمان دار

قوم سے لڑ، مجھے دھوکے باز اور شریر آدمیوں سے بچا۔
2 کیونکہ میریتُو پناہ کا ہے۔خدا تُو کیوںمجھےنے

رد کیا ہے؟ مَیں اپنے دشمن کے ظلم کے باعث کیوں
لباسماتمی پہنے پھروں؟

3 اپنی روشنی اور سچائی کو بھیج تاکہ وہ میری
راہنمائی کر کے مجھے تیرے مُقّدس پہاڑ اور تیری
سکونت گاہ پاسکے پہنچائیں۔

تب4 مَیں الله کی قربان گاہ کے پاس آؤں گا، اُس
خدا پاسکے خوشیمیریجو فرحتاور اےہے۔ الله
میرے خدا، وہاں مَیں سرود بجا کر تیری ستائش کروں
گا۔

5 اے میری جان، تُو غم کیوں کھا رہی ہے،
بےچینی سے تڑپکیوں رہی ہے؟ الله کے انتظار میں
رہ، کیونکہ مَیں دوبارہ اُس ستائشکی کروں گا جو میرا
خدا میرےاورہے دیکھتے دیکھتے نجاتمجھے دیتا ہے۔

44
کیا الله نے اپنی قوم کو رد کیا ہے؟

اولادکیقورح1 حکمتزبور۔کا موسیقیگیت۔کا
کے راہنما کے لئے۔

اے الله، جو کچھ تُو ہمارےنے باپ دادا کے ایام
میں یعنی قدیم زمانے میں کیا وہ ہم نے اپنے کانوں سے
اُن سے سنا ہے۔

2 تُو نے خود اپنے ہاتھ سے دیگر قوموں کو نکال کر
باپہمارے دادا طرحکیپودےمیںملـککو دیا۔لگا
تُو خودنے اُمّتوںدیگر باپہمارےکردےشکستکو
دادا ملـککو میں پھلنے لنے پھو دیا۔

اُنہوں3 نے اپنی ہی تلوار کے یعے ملـکذر پر قبضہ
نہیں کیا، اپنے ہی بازو فتحسے نہیں پائی تیرےبلـکہ ہنے د
تیرےہاتھ، بازو چہرےتیرےاور کے نور نے سبیہ
کچھ کیا۔ کیونکہ وہ تجھے پسند تھے۔

4 تُو میرا بادشاہ، میرا خدا ہے۔ تیرے ہی حکم پر
یعقوب کو مدد حاصل ہوتی ہے۔

5 تیری مدد سے ہم اپنے دشمنوں کو زمین پر پٹخ
دیتے، تیرا نام لے کر اپنے مخالفوں کچلکو دیتے ہیں۔

6 کیونکہ مَیں اپنی کمان پر اعتماد نہیں کرتا، اور میری
تلوار مجھے نہیں بچائے گی

7 بلـکہ تُو دشمنہمیںہی بچاتا،سے تُو اُنہیںہی شرمندہ
ہونے دیتا ہے جو ہم نفرتسے کرتے ہیں۔

8 پورا ہمدن الله پر فخر کرتے ہیں، اور ہم تکہمیشہ
تیرے نام کی تمجید کریں گے۔ (سِلاہ)

ابلیکن9 تُو ہمیںنے رد کر ہمیںدیا، شرمندہ ہونے
دیا ہماریجبہے۔ فوجیں لڑنے کے لئے نکلتی ہیں تو
تُو اُن کا ساتھ نہیں دیتا۔

10 تُو نے ہمیں دشمن کے منے سا پسپا ہونے دیا، اور
جو ہم سے نفرت کرتے ہیں اُنہوں نے ہمیں لُوٹ لیا
ہے۔

11 تُو نے ہمیں یوں بھیڑبکر کی قصابطرح کے ہاتھ
میں چھوڑ دیا، قوموںمختلفہمیں میں منتشر کر دیا ہے۔

12 تُو نے اپنی قوم کو خفیف سی رقم کے لئے بیچ
ڈالا، فروختاُسے کرنے سے نفع حاصل نہ ہوا۔

13 یہ تیری طرف سے ہوا کہ ہمارے پڑوسی ہمیں
رُسوا کرتے، گرد نواحو لوگکے لعنہمیں طعن ہیں۔کرتے

ہم14 اقوام عبرتمیں انگیز مثال بن گئے لوگہیں۔
ہمیں دیکھ کر توبہ توبہ کہتے ہیں۔
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15 دن بھر میری رُسوائی میری آنکھوں کے منے رہتیسا ہے۔ میرا چہرہ شرم سار ہی رہتا ہے،
16 کیونکہ مجھے اُن کی گالیاں اور کفر سننا پڑتا ہے،

دشمن اور انتقام لینے پر ُلے ت ہوئے کو برداشت کرنا پڑتا
ہے۔

17 یہ سب کچھ ہم پر آ گیا ہے، حالانکہ نہ ہم تجھے
بھول گئے اور تیرےنہ عہد سے بےوفا ہوئے ہیں۔

18 نہ ہمارا دل باغی ہو گیا، ہمارےنہ قدم تیری راہ
بھٹکسے گئے ہیں۔

19 تاہم تُو نے ہمیں ُچور ُچور کر کے گیدڑوں کے
درمیان چھوڑ دیا، تُو نے گہریہمیں یکی تار میں ڈوبنے
دیا ہے۔

20 اگر ہم اپنے خدا کا نام بھول کر اپنے ہاتھ کسی
اَور معبود طرفکی اُٹھاتے

21 تو کیا الله کو باتیہ معلوم نہ ہو جاتی؟ !ضرور وہ
تو دل رازوںکے واقفسے ہوتا ہے۔

لیکن22 تیری خاطر ہمیں دن بھر موت کا سامنا کرنا
پڑتا ہے، لوگ ہمیں ذبح ہونے والی بھیڑوں کے سمجھتےبرابر ہیں۔

!اُٹھجاگرب،اے23 تُو کیوں یا سو ہوا ہمیںہے؟
ہمیشہ کے لئے رد نہ کر بلـکہ ہماری مدد کرنے کے کھڑالئے ہو جا۔

24 تُو اپنا چہرہ ہم سے پوشیدہ کیوں رکھتا ہے،
ہماری مصیبت اور ہم پر ہونے والے ظلم کو نظرانداز
کیوں کرتا ہے؟

ہماری25 خاکجان میں دب گئی، ہمارا بدن مٹی
چمٹسے گیا ہے۔

اُٹھ26 ہماریکر مدد !کر شفقتاپنی کی خاطر فدیہ
دے کر ہمیں !چھڑا

45
بادشاہ شادیکی

1 قورح کی اولاد کا زبور۔ حکمت اور محبت کا
گیت۔ :طرز سوسن کے پھول۔ موسیقی کے راہنما کے
لئے۔
میرے دل سے خوب صورت گیت چھلـک رہا

ہے، مَیں اُسے بادشاہ کو پیش کروں گا۔ میری زبان
ماہر کاتب کے قلم کی مانند !ہو

2 تُو آدمیوں سبمیں صورتخوبسے تیرے!ہے
مسحسےشفقتہونٹ کئے ہوئے اِسہیں، لئے الله نے
برکتابدیتجھے دی ہے۔

اے3 سورمے، اپنی تلوار سے کمربستہ ہو، اپنی شان
شوکتو ملبّسسے ہو !جا

4 غلبہ اور کامیابی حاصل کر۔ سچائی، انکساری اور
کیراستی لڑنےخاطر لئےکے آ۔نکل تیرا تجھےہاتھدہنا
حیرت انگیز کام دکھائے۔

تیرے5 تیز تیر بادشاہ دشمنوںکے دلوںکے کو چھید
ڈالیں۔ تیرےقومیں پاؤں میں گر جائیں۔

الله،اے6 ازلتختتیرا تکابدسے قائم و دائم رہے
گا، انصافاور کا شاہی تیریعصا بادشاہی حکومتپر
کرے گا۔

7 تُو نے راست بازی سے محبت اور بےدینی سے
نفرت کی، اِس لئے تیرےالله خدا خوشیتجھےنے کے
تیل سے مسح کر کے تجھے تیرے ساتھیوں سے کہیں
یادہ ز سرفراز کر دیا۔

8 مُر، عود املتاساور بیشکی قیمت تیرےخوشبو
تمام کپڑوں سے پھیلتی ہے۔ ہاتھی دانت کے محلوں میں
تاردار موسیقی تیرا دل بہلاتی ہے۔

بادشاہوں9 کی تیرےبیٹیاں یورات ز سے سجی پھرتی
ہیں۔ ملـکہ اوفیر کا سونا پہنے ہوئے تیرے ہنے د ہاتھ
کھڑی ہے۔

اے10 بیٹی، سن میری !بات غور کر اور کان لگا۔
اپنی قوم اور باپاپنے کا بھولگھر جا۔

11 بادشاہ تیرے ُحسن کا آرزومند ہے، کیونکہ وہ
تیرا آقا ہے۔ جھکچنانچہ کر اُس کا احترام کر۔

12 صور کی بیٹی تحفہ لے کر آئے گی، قوم کے امیر
تیری نظرِ کرم حاصل کرنے کریںکوششکی گے۔

13 بادشاہ کی بیٹی کتنی شاندار چیزوں سے آراستہ
اُسہے۔ لباسکا سونے دھاگوںکے سے بُنا ہوا ہے۔

رنگنفیساُسے14 کپڑےدار پہنے بادشاہ پاسکے
لایا جاتا ہے۔ جو کنواری سہیلیاں اُس کے پیچھے چلتی
ہیں اُنہیں تیرےبھی منے سا لایا جاتا ہے۔

شادمانلوگ15 ہو کر خوشیاور مناتے اُنہیںہوئے
وہاں پہنچاتے ہیں، اور وہ شاہی محل میں داخل ہیں۔ہوتی
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اے16 تیرےبادشاہ، بیٹے تیرے باپ دادا کی جگہ

کھڑے ہو جائیں گے، اور تُو اُنہیں رئیس بنا کر پوری
دنیا میں ذمہ یاں دےدار گا۔

پشت17 در پشت مَیں تیرے نام کی تمجید کروں گا،
اِس لئے قومیں ستائشتیریتکہمیشہ کریں گی۔

46
الله قوتہماری ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے
لئے۔ گیت کا :طرز یاں۔ کنوار
الله ہماری پناہ گاہ قوتاور مصیبتہے۔ وقتکے

وہ مضبوطہمارا ثابتسہارا ہوا ہے۔
2 اِس لئے ہم خوف نہیں کھائیں گے، گو زمین لرز

اُٹھے اور پہاڑ میںگہرائیوںکیسمندرکرجھوم جائیں،گر
سمندرگو3 شور مچا مارےٹھاٹھیںکر اور پہاڑ اُس کی

دہاڑوں کانپسے اُٹھیں۔ (سِلاہ)

4 یا در کی شاخیں الله کے شہر خوشکو کرتی ہیں،
اُس شہر کو جو الله تعالیٰ سکونتمُقّدسکی گاہ ہے۔

الله5 اُس میںبیچکے اِسہے، لئے نہیںشہر ڈگمگائے
گا۔ سویرےصبح ہی الله اُس کی کرےمدد گا۔

6 قومیں شور مچانے، سلطنتیں لڑکھڑانے لـگیں۔ الله
نے آواز دی تو زمین لرز اُٹھی۔

رب7 الافواج ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا
ہمارا قلعہ ہے۔ (سِلاہ)

8 ربآؤ، کے کاموںعظیم پر نظر اُسی!ڈالو زمیننے
پر ناکہول تباہی نازل کی ہے۔

وہی9 دنیا کی تکانتہا روکجنگیں دیتا، وہی کمان
کو توڑ نیزےدیتا، ٹکڑےٹکڑےکو کرتا اور ڈھال جلاکو دیتا ہے۔

وہ10 فرماتا بازسےحرکتوںاپنی”ہے، !آؤ لوجان کہ
مَیں خدا ہوں۔ مَیں اقوام میں سربلند اور دنیا میں سرفراز
ہوں “گا۔

رب11 الافواج ہمارے ساتھ ہے۔ یعقوب کا خدا
ہمارا قلعہ ہے۔ (سِلاہ)

47
الله تمام قوموں کا بادشاہ ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے
لئے۔
تماماے قومو، تالی نعرےکےخوشی!بجاؤ لگا کر الله

کی مدح سرائی !کرو
2 کیونکہ رب تعالیٰ پُرجلال ہے، وہ پوری دنیا کا

عظیم بادشاہ ہے۔
اُس3 نے قوموں تحتہمارےکو کر دیا، اُمّتوں ہمارےکو پاؤں تلے رکھ دیا۔
اُس4 ہمارےنے لئے میراثہماری اُسیلیا،چنکو

کو جو اُس پیارےکے بندے یعقوب کے لئے فخر کا
باعث تھا۔ (سِلاہ)

الله5 صعودنے فرمایا تو خوشیساتھساتھ کا نعرہ بلند
بلندیربہوا، پر چڑھ گیا تو ساتھ ساتھ نرسنگا بجتا رہا۔

مدح6 سرائی کرو، الله کی مدح سرائی !کرو مدح
سرائی ہمارےکرو، بادشاہ کی مدح سرائی !کرو

7 کیونکہ الله پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ حکمت کا
گیت گا کر اُس ستائشکی کرو۔

8 الله قوموں پر حکومت کرتا ہے، الله اپنے مُقّدس
تخت پر بیٹھا ہے۔

9 دیگر قوموں کے شرفا ابراہیم کے خدا کی قوم کے
ساتھ جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے حکمرانوں کا
مالـک ہے۔ نہایتوہ ہی سربلند ہے۔

48
الله کا شہر یروشلم

قورحگیت۔1 کی اولاد کا زبور۔
رب عظیم اور بڑی یف تعر کے لائق ہے۔ اُس کا

مُقّدس ہمارےپہاڑ خدا کے شہر میں ہے۔
2 ِ پوریہے،صورتخوببلندیکیصیونکوہ دنیا

اُس خوشسے ہوتی ہے۔ کوہِ صیون دُورترین شمال کا
الٰہی پہاڑ ہی ہے، وہ عظیم بادشاہ کا شہر ہے۔

الله3 اُس میںمحلوںکے اُسوہہے، کی پناہ ثابتگاہ
ہوا ہے۔
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4 کیونکہ دیکھو، بادشاہ جمع ہو کر یروشلم سے لڑنے

آئے۔
لیکن5 اُسے دیکھتے ہی وہ حیران ہوئے، دہشتوہ

کھا بھاگکر گئے۔
وہاں6 اُن پر طاریکپکپی ہوئی، اور وہ دردِ زہ میں

عورتمبتلا پیچطرحکی تابو کھانے لـگے۔
7 جس طرح مشرقی آندھی ترسیس کے شاندار

جہازوں ٹکڑےٹکڑےکو کر دیتی اُسیہے طرح تُو نے
اُنہیں تباہ کر دیا۔

8 جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمارےوہ دیکھتے دیکھتے
رب ہمارےالافواج خدا کے شہر پر صادق آیا ہے، الله
اُسے تکابد قائم رکھے گا۔ (سِلاہ)

9 اے الله، ہم نے تیری سکونت گاہ میں تیری
شفقت پر غور خوضو کیا ہے۔

اے10 الله، تیرا نام اِس لائق ہے کہ تیری یف تعر
دنیا کی انتہا تک کی جائے۔ تیرا دہنا ہاتھ راستی سے
بھرا رہتا ہے۔

11 ِ کوہ صیون شادمان ہو، یہوداہ کی تیرے*بیٹیاں
منصفانہ فیصلوں باعثکے خوشی منائیں۔

12 صیون کے ارد گرد گھومو پھرو، اُس کی فصیل
کے ساتھ ساتھ چل کر اُس بُرجکے گن لو۔

13 اُس کی قلعہ بندی پر خوب دھیان دو، اُس کے
محلوں کا معائنہ کرو تاکہ آنے والی نسل کو سب کچھ
سنا سکو۔

14ً یقینا الله ہمارا خدا تکہمیشہ ایسا ہی ہے۔ وہ ابد
ہماریتک کرےراہنمائی گا۔

49
امیروں کی سرابشان ہی ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے
لئے۔
اے تمام قومو، !سنو دنیا کے تمام باشندو، دھیان !دو
2 چھوٹے اور بڑے، امیر اور سبغریب توجہ دیں۔
3 میرا کرےبیانحکمتمنہ دلمیرےاورگا غورکا

سمجھخوضو کرےعطا گا۔
مَیں4 اپنا کہاوتایککان طرفکی جھکاؤں گا،

سرود بجا کر اپنی پہیلی کا بتاؤںحل گا۔

مصیبتجبکھاؤںکیوںخوفمَیں5 آئیںدنکے
اور مکاروں کا بُرا کام مجھے گھیر لے؟

ملـکیتاپنیلوگایسے6 پر اعتماد اور دولتبڑیاپنی
پر فخر کرتے ہیں۔

بھیکوئی7 دےفدیہ کر اپنے بھائی جانکی نہیںکو
سکتا۔چھڑا وہ الله قسماِسکو تاوانکا سکتا۔دےنہیں

8 کیونکہ اِتنی بڑی رقم دینا اُس کے بس کی بات
نہیں۔ آخرکار اُسے ہمیشہ کے لئے ایسی کوششوں بازسے
پڑےآنا گا۔

چنانچہ9 بھیکوئی ہمیشہ کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا،
آخرکار موتایکہر کے گڑھے اُترےمیں گا۔

10 کیونکہ ہر ایک دیکھ سکتا ہے کہ دانش مند
وفاتبھی پاتے اور احمق اور ناسمجھ بھی مل ہلاککر
ہو جاتے ہیں۔ سب کو اپنی دولت دوسروں کے لئے
چھوڑنی پڑتی ہے۔

11 اُن کی قبریں ابد تک اُن کے گھر بنی رہیں گی،
پشت پشتدر وہ اُن میں بسے رہیں گے، اُنہیںگو زمینیں
حاصل تھیں جو اُن کے نام پر تھیں۔

12 انسان اپنی شان و شوکت کے باوجود قائم نہیں
رہتا، اُسے جانوروں ہلاکطرحکی ہونا ہے۔

13 یہ اُن سب کی تقدیر ہے جو اپنے آپ پر اعتماد
رکھتے ہیں، اور اُن سب کا انجام جو اُن کی باتیں پسند
کرتے ہیں۔ (سِلاہ)

14 اُنہیں یوں بکر بھیڑ کی طرح پاتال میں لایا جائے
گا، اور موت اُنہیں چَرائے گی۔ کیونکہ صبح وقتکے
دیانت دار اُن پر حکومت کریں تبگے۔ اُن کی شکل و
گھسےصورت سڑگلطرحکیکپڑےپھٹے جائے گی،
پاتال ہی اُن رہائشکی گاہ ہو گا۔

لیکن15 الله میری جان کا دےفدیہ گا، وہ مجھے پکڑ
کر پاتال گرفتکی سے چھڑائے گا۔ (سِلاہ)

مت16 گھبرا جب کوئی امیر ہو جائے، جب اُس
کے گھر کی شان شوکتو بڑھتی جائے۔

* 48:11 یہوداہ کی :بیٹیاں یہاں یہوداہ کی بیٹیوں سے مراد اُس کے شہر بھی ہو سکتے ہیں۔



زبور 49:17 605 زبور 50:23
17 مرتے وقت تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جائے

گا، اُس کی شان شوکتو اُس کے ساتھ پاتال میں نہیں
اُترے گی۔

بےشک18 وہ جیتے جی اپنے آپ مبارککو کہے
گا، بھیدوسرےاور کھاتے پیتے آدمی یفکی تعر کریں
گے۔

19 پھر بھی وہ آخرکار باپاپنے دادا نسلکی پاسکے
اُترے گا، اُن کے پاس جو دوبارہ کبھی روشنی نہیں
دیکھیں گے۔

20 جو انسان اپنی شان و شوکت کے باوجود ناسمجھ
ہے، اُسے جانوروں ہلاکطرحکی ہونا ہے۔

50
عبادتصحیح

آسف1 کا زبور۔
رب مطلققادرِ بولخدا اُٹھا اُسہے، صبحطلوِعنے

سے لے کر پوریتکآفتابغروِب دنیا کو بُلایا ہے۔
2 الله کا نور صیون چمکسے اُٹھا ہے، اُس پہاڑ سے

کاملجو ُحسن کا اظہار ہے۔
3 ہمارا خدا آ رہا نہیںخاموشوہہے، رہے گا۔ اُس

کے آگے آگے سب کچھ بھسم ہو رہا ہے، اُس کے ارد
گرد تیز آندھی چل رہی ہے۔

4 وہ آسمان و زمین کو آواز دیتا ہے، اب” مَیں اپنی
قوم عدالتکی کروں گا۔

میرے5 ایمان داروں کو میرے حضور جمع کرو،
اُنہیں جنہوں نے پیشقربانیاں کر میرےکے ساتھ عہد
باندھا “ہے۔

6 آسمان اُس کی راستی کا اعلان کریں گے، کیونکہ
الله انصافخود کرنے والا ہے۔ (سِلاہ)

7 اے” میری قوم، !سن مجھے بات کرنے دے۔
اے اسرائیل، تیرےمَیں خلاف گواہی دوں گا۔ مَیں
الله تیرا خدا ہوں۔

مَیں8 تجھے تیری ذبح کی قربانیوں باعثکے ملامت
نہیں کر رہا۔ تیری بھسم ہونے والی قربانیاں تو مسلسل
میرے منے سا ہیں۔

9 نہ تیرےمَیں گھر سے بَیل لوں گا، تیرےنہ باڑوں
سے بکرے۔

10 کیونکہ جنگل کے تمام جاندار میرے ہی ہیں،
ہزاروں یوں پہاڑ پر بسنے والے میرےجانور ہی ہیں۔

مَیں11 پہاڑوں کے پرندےہر کو جانتا ہوں، اور جو
بھی میدانوں حرکتمیں کرتا ہے وہ میرا ہے۔

12 اگر بھوکمجھے لـگتی تو مَیں تجھے نہ بتاتا، کیونکہ
زمین اور جو کچھ اُس پر ہے میرا ہے۔

13 کیا تُو سمجھتا سانڈوںمَیںکہہے گوشتکا کھانا
یا بکروں کا خون پینا چاہتا ہوں؟

الله14 پیشقربانیکیشکرگزاریکو کر، اور مَنتوہ
پوری کر جو تُو نے الله تعالیٰ کے حضور مانی ہے۔

مصیبت15 کے دن مجھے پکار۔ تب مَیں تجھے نجات
دوں گا اور تُو میری کرےتمجید “گا۔

لیکن16 بےدین سے الله فرماتا ہے، میرے” احکام
سنانے میرےاور عہد کا ذکر کرنے کا تیرا ہے؟حقکیا

17 تُو تو تربیت سے نفرت کرتا اور میرے فرمان
کچرے طرحکی اپنے پھینکپیچھے دیتا ہے۔

چورکسی18 کو دیکھتے ہی تُو اُس ساتھکا دیتا ہے،
تُو زناکاروں رفاقتسے رکھتا ہے۔

19 تُو اپنے منہ بُرےکو کام کے لئے استعمال کرتا،
اپنی زبان کو دھوکا دینے کے لئے تیار رکھتا ہے۔

20 تُو دوسروں بیٹھپاسکے کر اپنے بھائی خلافکے
بولتا ہے، اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔

21 یہ کچھ تُو نے کیا ہے، اور مَیں خاموش رہا۔ تب
تُو سمجھا کہ مَیں بالکل تجھ جیسا ہوں۔ لیکن مَیں تجھے
ملامت کروں گا، تیرے منے سا ہی معاملہ ترتیب سے
سناؤں گا۔

22 تم اللهجو بھولےکو لو،سمجھباتہو،ہوئے ورنہ
مَیں تمہیں پھاڑ ڈالوں گا۔ وقتاُس کوئی نہیں ہو گا جو
تمہیں بچائے۔

23 جو شکرگزاری کی قربانی پیش کرے وہ میری
تعظیم کرتا ہے۔ جو ارادےمصمم ایسیسے راہ پر چلے
اُسے مَیں الله نجاتکی دکھاؤں “گا۔

51
مجھ جیسے گناہ گار پر رحم !کر توبہ) کا

چوتھا (زبور
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1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یہ

گیت اُس وقت سے متعلق جبہے داؤد بتکے سبع
ساتھکے زنا کرنے کے بعد ناتن نبی اُس پاسکے آیا۔
اے الله، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر مہربانی کر،

اپنے بڑے رحم کے مطابق میری سرکشی کے داغ مٹا
دے۔

مجھے2 دےدھو تاکہ میرا قصور دُور ہو جائے، جو
گناہ مجھ سے سرزد ہوا اُسہے پاکمجھےسے کر۔

3 مَیںکیونکہ سرکشیاپنی کو مانتا ہوں، اور میرا گناہ
میرےہمیشہ منے سا رہتا ہے۔

مَیں4 نے تیرے، تیرےصرف خلافہی گناہ کیا،
مَیں کچھوہنے کیا تیریجو میںنظر بُرا لازمکیونکہہے۔
ہے کہ تُو لتے بو ٹھہرےراستوقت عدالتاور کرتے
وقت پاکیزہ ثابت ہو جائے۔

5ً یقینا مَیں گناہ میںحالتآلودہ پیدا مَیںہیجوںہوا۔
ماں پیٹکے میں وجود میں آیا تو گناہ گار تھا۔

6ً یقینا تُو باطن کی سچائی پسند کرتا اور پوشیدگی میں
حکمتمجھے کی تعلیم دیتا ہے۔

7 زوفا لے کر مجھ سے گناہ دُور کر صافپاکتاکہ
ہو مجھےجاؤں۔ دےدھو برفتاکہ سے یادہ ز سفید جاؤں۔ہو

8 مجھے دوبارہ خوشی اور شادمانی سننے دے تاکہ
ہڈیوںجن کو تُو کچلنے دیا وہ شادیانہ بجائیں۔

9 چہرےاپنے میرےکو گناہوں سے پھیر لے، میرا
تمام قصور مٹا دے۔

اے10 الله، میرے پاکاندر دل پیدا کر، مجھ میں
سرےنئے ثابتسے قدم روح قائم کر۔

مجھے11 اپنے خارجسےحضور نہ کر، نہ مُقّدساپنے
روح کو مجھ سے دُور کر۔

12 مجھے دوبارہ اپنی نجات کی خوشی دلا، مجھے
مستعد روح عطا کر کے سنبھالے رکھ۔

مَیںتب13 اُنہیں تیری راہوں کی تعلیم دوں گا تجھجو
سے بےوفا ہو گئے ہیں، اور گناہ تیرےگار پاس واپس
آئیں گے۔

اے14 الله، نجاتمیری کے قتلخدا، کا قصور مجھ
سے دُور کر کے مجھے بچا۔ تب میری زبان تیری راستی
کی حمد و کرےثنا گی۔

اے15 میرےرب، ہونٹوں کو کھول تاکہ میرا منہ
ستائشتیری کرے۔

16 کیونکہ تُو ذبح کی قربانی نہیں چاہتا، ورنہ مَیں وہ
پیش کرتا۔ بھسم ہونے والی قربانیاں تجھے پسند نہیں۔

17 الله کو منظور قربانی روحشکستہ اےہے۔ الله،
تُو شکستہ اور کچلے ہوئے دل کو حقیر نہیں جانے گا۔

18 اپنی مہربانی کا اظہار کر کے صیون کو خوش
حالی بخش، یروشلم کی فصیل تعمیر کر۔

19 تب تجھے ہماری صحیح قربانیاں، ہماری بھسم
ہونے والی اور مکمل قربانیاں پسند آئیں گی۔ تب تیری
قربان گاہ پر بَیل چڑھائے جائیں گے۔

52
ظلم کے باوجود تسلی

داؤد1 موسیقیزبور۔کا راہنماکے لئے۔کے حکمت
کا یہ گیت اُس وقت سے متعلق ہے جب دو ئیگ
ادومی ساؤل بادشاہ کے پاس گیا اور اُسے بتایا، داؤد”
ـِکاخی مَل امام کے گھر میں گیا “ہے۔
اے سورمے، تُو اپنی بدی پر کیوں فخر کرتا ہے؟ الله

شفقتکی دن بھر قائم رہتی ہے۔
اے2 دھوکے باز، تیری زبان تیز اُسترے کی طرح

چلتی ہوئی تباہی کے منصوبے باندھتی ہے۔
3 تجھے بھلائی کی نسبت بُرائی یادہ ز پیاری ہے، سچ

لنے بو جھوٹنسبتکی یادہ ز پسند ہے۔ (سِلاہ)
اے4 فریب دہ زبان، تُو ہر تباہ کن بات سے پیار

کرتی ہے۔
لیکن5 الله تجھے ہمیشہ کے لئے خاک میں ملائے

گا۔ تجھےوہ مار مار تیرےکر خیمے گا،دےنکالسے
تجھے جڑ سے اُکھاڑ کر زندوں ملـککے سے خارج کر
گا۔دے (سِلاہ)

راست6 باز یہ دیکھ خوفکر کھائیں گے۔ وہ اُس
ہنسپر کر کہیں گے،
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لو،”7 یہ وہ آدمی اللهنےجسہے میں پناہ نہ لی بلـکہ

اپنی دولتبڑی پر اعتماد کیا، جو اپنے تباہ منصوبوںکن
طاقتسے ور ہو گیا “تھا۔

لیکن8 مَیں الله کے گھر میں زیتون کے پھلتے لتے پھو
درخت کی مانند ہوں۔ مَیں ہمیشہ کے لئے الله کی
شفقت پر بھروسا رکھوں گا۔

مَیں9 تکابد اُس کے لئے ستائشتیری کروں گا جو
تُو نے کیا ہے۔ مَیں تیرے ایمان داروں کے منے سا ہی
تیرے نام کے انتظار میں رہوں گا، کیونکہ وہ بھلا ہے۔

53
بےدین حماقتکی

داؤد1 موسیقیزبور۔کا راہنماکے لئے۔کے حکمت
کا گیت۔ :طرز محلت۔
احمق دل میں کہتا ہے، الله” ہے ہی “!نہیں ایسے

لوگ بدچلن ہیں، اُن کی حرکتیں قابِل گھن ایکہیں۔
بھی نہیں ہے جو اچھا کام کرے۔

2 الله آسماننے انسانسے پر نظر ڈالی تاکہ دیکھے کہ
کیا کوئی سمجھ دار ہے؟ کیا کوئی الله طالبکا ہے؟

3 افسوس، سب صحیح راہ بھٹکسے سبگئے، کے
سب بگڑ گئے ہیں۔ کوئی نہیں جو بھلائی کرتا بھیایکہو، نہیں۔

4 کیا بدیجو کر میریکے قوم طرحکیروٹیکو کھا
لیتے ہیں اُنہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو الله کو پکارتے نہیں۔ہی

تب5 اُن پر سخت دہشت وہاں چھا گئی جہاں پہلے
دہشت کا سبب نہیں تھا۔ جنہوں نے تجھے گھیر رکھا
تھا الله نے اُن کی ہڈیاں بکھیر دیں۔ تُو نے اُن کو رُسوا
کیا، کیونکہ الله نے اُنہیں رد کیا ہے۔

اسرائیلسےصیونکوہِکاش6 جب!نکلےنجاتکی
رب اپنی قوم کو بحال کرے گا تو یعقوب خوشی کے
نعرے لگائے گا، اسرائیل باغ باغ ہو گا۔

54
میںخطرے پھنسے شخصہوئے کی التجا

1 داؤد کا زبور۔ حکمت کا یہ گیت تاردار سازوں
کے ساتھ گانا ہے۔ یہ اُس وقت سے متعلق ہے جب

زیف کے باشندوں نے ساؤل کے پاس جا کر پاسہمارےداؤد”کہا، چھپا ہوا “ہے۔
اے الله، اپنے نام کے یعے ذر سے مجھے چھٹکارا

!دے قدرتاپنی یعےکے ذر سے انصافمیرا !کر
اے2 الله، میری التجا میرےسن، منہ الفاظکے پر

دھیان دے۔
3 کیونکہ پردیسی میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے

ہیں، ظالم جو الله لحاظکا نہیں میریکرتے جان لینے کے
درپَے ہیں۔ (سِلاہ)

لیکن4 الله میرا سہارا زندگیمیریربہے، قائم رکھتا
ہے۔

شرارتکیدشمنوںمیرےوہ5 اُن واپسپر گا۔لائے
چنانچہ اپنی وفاداری دکھا کر اُنہیں تباہ !دےکر

6 مَیں تجھے رضاکارانہ قربانی پیش کروں اےگا۔
تیرےمَیںرب، نام کروںستائشکی گا، کیونکہ بھلاوہ
ہے۔

7 کیونکہ اُس نے مجھے ساری مصیبت سے رِہائی
دی، اور اب مَیں اپنے دشمنوں کی شکست دیکھ کر
ہوںخوش گا۔

55
جھوٹے بھائیوں پر شکایت

داؤد1 موسیقیزبور۔کا راہنماکے لئے۔کے حکمت
کا گیتیہ تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
میریالله،اے دعا دھیانپر آپاپنےدے، میریکو

التجا سے چھپائے نہ رکھ۔
مجھ2 پر غور کر، میری سن۔ مَیں بےچینی سے اِدھر

اُدھر متے گھو ہوئے آہیں بھر رہا ہوں۔
3 کیونکہ دشمن شور مچا رہا، بےدین تنگمجھے کر

رہا ہے۔ وہ مجھ پر آفت لانے پر ُلے ت ہوئے ہیں، غصے
مخالفتمیریمیں کر رہے ہیں۔

4 میرےدلمیرا تڑپاندر رہا دہشتکیموتہے،
مجھ پر چھا گئی ہے۔

خوف5 اور لرزش مجھ پر طاری ہوئی، ہیبت مجھ پر
غالب آ گئی ہے۔

مَیں6 میرےکاش”بولا، کبوتر سےکے پَر ہوں تاکہ
اُڑ کر آرام و سکون پا !سکوں

7 تب مَیں دُور تک بھاگ کر یگستان ر میں بسیرا
کرتا،
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8 مَیں جلدی سے کہیں پناہ لیتا جہاں تیز آندھی اور

طوفان محفوظسے “رہتا۔ (سِلاہ)

اے9 رب، اُن میں ابتری پیدا کر، اُن کی زبان میں
اختلاف !ڈال کیونکہ مجھے شہر میں ہر طرف ظلم اور
جھگڑے نظر آتے ہیں۔

فصیلوہراتدن10 پر چکر اورہیں،کاٹتے فسادشہر
اور خرابی سے بھرا رہتا ہے۔

اُس11 کے بیچ میں تباہی حکومتکی ہے، اور ظلم
اور فریب اُس چوککے کو نہیں چھوڑتے۔

12 اگر میریدشمنکوئی رُسوائی کرتا تو برداشتقابِل
ہوتا۔ مجھاگر نفرتسے مجھےوالاکرنے دبا کر آپاپنے
کو سرفراز کرتا تو مَیں اُس چھپسے جاتا۔

لیکن13 تُو ہی نے یہ کیا، تُو جو مجھ جیسا ہے، جو
میرا دوستقریبی اور ہم راز ہے۔

تیرےمیری14 ساتھ ہمجبتھیرفاقتاچھیکتنی
ہجوم کے ساتھ الله کے گھر طرفکی چلتے !گئے

اچانکموت15 ہی اُنہیں اپنی گرفت میں لے لے۔
زندہ ہی وہ پاتال میں اُتر جائیں، کیونکہ بُرائی نے اُن میں
اپنا گھر بنا لیا ہے۔

لیکن16 مَیں پکار کر الله مددسے مانگتا ہوں، رباور
دےنجاتمجھے گا۔

مَیں17 وقتہر آہ و زاری کرتا اور کراہتا رہتا ہوں،
صبحخواہ ہو، خواہ دوپہر یا شام۔ اور میریوہ سنے گا۔

18 وہ دےفدیہ کر میری جان کو اُن سے چھڑائے
گا خلافمیرےجو لڑ رہے ہیں۔ گو اُن کی بڑیتعداد
ہے وہ مجھے آرام و گا۔دےسکون

19 الله جو ازل تختسے نشین میریہے سن کر اُنہیں
دےجوابمناسب گا۔ (سِلاہ) کیونکہ نہ وہ تبدیل
ہو جائیں گے، نہ کبھی الله مانیںخوفکا گے۔

شخصاُس20 نے اپنا ہاتھ اپنے دوستوں خلافکے
اُٹھایا، اُس نے اپنا عہد توڑ لیا ہے۔

21 اُس کی زبان پر مکھن کی سی ِچکنی چپڑی باتیں
اور دل میں جنگ ہے۔ اُس کے تیل سے یادہ ز نرم
حقیقتالفاظ میں کھینچی ہوئی تلواریں ہیں۔

22 اپنا بوجھ رب پر ڈال تو وہ تجھے سنبھالے گا۔ وہ
راست باز کو کبھی ڈگمگانے دےنہیں گا۔

23 لیکن اے الله، تُو اُنہیں تباہی کے گڑھے میں
اُترنے دے گا۔ خوں خوار اور دھوکے باز آدھی عمر
بھی نہیں پائیں گے بلـکہ جلدی مریں لیکنگے۔ مَیں تجھ
پر بھروسا رکھتا ہوں۔

56
مصیبت میں بھروسا

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز
جزیروںدُوردراز یہکبوتر۔کا وقتاُسگیتسنہرا سے
متعلق فلستیوںجبہے نے جاتاُسے میں پکڑ لیا۔
اے الله، مجھ پر مہربانی !کر لوگکیونکہ تنگمجھے

کر رہے ہیں، لڑنے والا دن بھر مجھے ستا رہا ہے۔
لـگےپیچھےمیرےدشمنمیرےبھردن2 ہیں، کیونکہ

بہتوہ ہیں اور غرور سے مجھ سے لڑ رہے ہیں۔
لیکن3 خوفجب مجھے اپنی گرفت میں لے لے تو

مَیں تجھ پر ہی بھروسا رکھتا ہوں۔
الله4 کلامکے پر میرا فخر اللهہے، پر میرا بھروسا ہے۔

مَیں ڈروں گا نہیں، کیونکہ فانی انسان مجھے کیا پہنچانقصان سکتا ہے؟
دن5 بھر میرےوہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر غلط معنی

لتے، نکا اپنے تمام منصوبوں مجھےسے ضرر پہنچانا ہتے ہیں۔چا
6 وہ حملہ آور ہو تاککر میں بیٹھ جاتے میرےاور

ہر قدم پر غور کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ مجھے مار لنے ڈا پر
ُلے ت ہوئے ہیں۔

7 جو ایسی شریر حرکتیں کرتے ہیں، کیا اُنہیں بچنا
ہئے؟ چا ہرگز اے!نہیں الله، اقوام کو غصے خاکمیں
میں ملا دے۔

8 بھیجتنے مَیںدن بےگھر پھرا ہوں اُن کا تُو نے پورا
حساب میرےالله،اےہے۔رکھا آنسو مشکیزےاپنے
میں ڈال !لے کیا وہ پہلے کتابتیریسے میں قلم بند نہیں
ہیں؟ !ضرور

9 پھر جب مَیں تجھے پکاروں گا تو میرے دشمن مجھ
سے باز آئیں گے۔ یہ مَیں نے جان لیا ہے کہ ساتھمیرےالله !ہے

10 الله کلامکے پر میرا فخر ربہے، کلامکے پر میرا
فخر ہے۔
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11 الله پر میرا بھروسا مَیںہے۔ ڈروں گا نہیں، فانیکیونکہ انسان مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟
اے12 الله، تیرے حضور مَیں نے مَنتیں مانی ہیں،

گا۔کروںپیشقربانیاںکیشکرگزاریتجھےمَیںاباور
13 کیونکہ تُو نے میری جان کو موت سے بچایا اور

میرے پاؤں کو ٹھوکر کھانے سے محفوظ رکھا تاکہ
زندگی کی روشنی میں الله کے حضور چلوں۔

57
آزمائش میں الله پر اعتماد

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز
تباہ نہ کر۔ یہ گیتسنہرا وقتاُس متعلقسے جبہے
وہ ساؤل بھاگسے کر غار چھپمیں گیا۔
اے الله، مجھ پر مہربانی کر، مجھ پر مہربانی !کر کیونکہ

میری جان تجھ میں پناہ لیتی آفتتکجبہے۔ مجھ پر
نہگزرسے پَروںتیرےمَیںجائے میںسائےکے پناہ لوں
گا۔

مَیں2 الله تعالیٰ کو پکارتا ہوں، الله سے جو میرا معاملہ
کرےٹھیک گا۔

3 وہ آسمان سے مدد بھیج کر مجھے دےچھٹکارا گا
اور اُن کی رُسوائی کرے گا جو مجھے تنگ کر رہے
ہیں۔ (سِلاہ) الله اپنا کرم اور وفاداری بھیجے گا۔

مَیں4 انسان ہڑپکو کرنے والے ببروں شیر بیچکے
میں لیٹا ہوا ہوں، اُن کے درمیان جن کے نیزےدانت
اور تیر ہیں اور جن کی زبان تیز تلوار ہے۔

اے5 الله، آسمان پر سربلند ہو !جا تیرا جلال پوری
دنیا پر چھا !جائے

اُنہوں6 قدموںمیرےنے آگےکے پھندا بچھا دیا، اور
میری خاکجان دبمیں گئی ہے۔ اُنہوں میرےنے
منے سا گڑھا کھود لیا، لیکن وہ خود اُس میں گر گئے
ہیں۔ (سِلاہ)

اے7 الله، میرا دل مضبوط، میرا ثابتدل قدم ہے۔
مَیں ساز بجا تیریکر مدح سرائی کروں گا۔

میریاے8 جاگجان، !اُٹھ اے ستار اور سرود،
جاگ !اُٹھو آؤ، مَیں طلوِع صبح کو جگاؤں۔

اے9 رب، قوموں میں مَیں تیری ستائش، اُمّتوں میں
تیری مدح سرائی کروں گا۔

10 کیونکہ تیری عظیم شفقت آسمان جتنی بلند ہے،
تیری وفاداری تکبادلوں پہنچتی ہے۔

اے11 الله، آسمان پر سرفراز !ہو تیرا پوریجلال دنیا
پر چھا جائے۔

58
انتقام کی دعا

داؤد1 کا سنہرا موسیقیگیت۔ کے راہنما لئے۔کے
:طرز تباہ نہ کر۔
اے حکمرانو، کیا تم واقعی منصفانہ فیصلہ کرتے، کیا

دیانت داری سے آدم زادوں عدالتکی کرتے ہو؟
2 نہیں،ہرگز بدیمیںدلتم میںملـکاورکرتے اپنے

ظالم ہاتھوں کے لئے راستہ بناتے ہو۔
پیدائشبےدین3 سے ہی صحیح راہ سے دُور ہو گئے

ہیں، جھوٹ لنے بو والے ماں کے پیٹ سے بھٹکہی
گئے ہیں۔

4 سانپوہ طرحکی زہر اُگلتے ہیں، ناگبہرےاُس
کی طرح جو اپنے کانوں کو بند کر رکھتا ہے

5 تاکہ نہ جادوگر کی آواز سنے، نہ ماہر سپیرے منتر۔کے
الله،اے6 اُن کے منہ دانتکے توڑ رب،اے!ڈال

جوان ببروں شیر جبڑےکے پاشپاشکو !کر
وہ7 اُس پانی ضائعطرحکی جائیںہو بہہجو غائبکر

ہو جاتا ہے۔ اُن کے چلائے ہوئے تیر بےاثر رہیں۔
8 دھوپوہ میں گھونگے کی مانند ہوں جو چلتا چلتا

پگھل جاتا ہے۔ اُن کا انجام اُس بچے کا سا ہو جو ماں
پیٹکے میں ضائع ہو کر سورجکبھی نہیں دیکھے گا۔

اِس9 پہلےسے دیگیںتمہاریکہ ٹہنیوںکانٹےدار کی
محسوسآگ کریں الله سباُن آندھیکو میں اُڑا کر لے
جائے گا۔

10 آخرکار دشمن کو سزا ملے گی۔ یہ دیکھ راستکر
اورگا،ہوخوشباز وہ پاؤںاپنے خونکےبےدینوںکو
میں دھو لے گا۔
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بازراستواقعی”گے،کہیںلوگتب11 کو اجر ملتا
ہے، واقعی الله ہے جو دنیا میں لوگوں کی عدالت “!ہےکرتا

59
دشمن درمیانکے دعا

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز
تباہ نہ کر۔ یہ سنہرا گیت اُس وقت سے متعلق ہے
جب ساؤل نے اپنے آدمیوں کو داؤد کے گھر کی پہرا
داری کرنے لئےکے بھیجا ملےموقعجبتاکہ قتلاُسے
کریں۔
میرےاے خدا، مجھے میرے دشمنوں سے بچا۔ اُن

حفاظتمیریسے کر خلافمیرےجو اُٹھے ہیں۔
2 مجھے بدکاروں سے چھٹکارا دے، خوں خواروں

سے رِہا کر۔
3 دیکھ، وہ میری تاک میں بیٹھے ہیں۔ اے رب،

زبردست آدمی مجھ پر حملہ آور ہیں، حالانکہ مجھ سے نہ
خطا ہوئی نہ گناہ۔

4 مَیں بےقصور ہوں، تاہم وہ دوڑ دوڑ کر مجھ سے
لڑنے یاںکی تیار کر ہیں۔رہے میریاُٹھ،جاگچنانچہ
مدد کرنے آ، جو کچھ ہو رہا اُسہے پر نظر ڈال۔

اے5 رب، لشکروں اور اسرائیل کے خدا، دیگر تمام
قوموں کو سزا دینے کے لئے جاگ !اُٹھ اُن سب پر کرم
نہ فرما جو شریر اور غدار ہیں۔ (سِلاہ)

6 ہر شام کو وہ واپس آ جاتے اور ُکتوں کی طرح
بھونکتے ہوئے شہر کی گلیوں میں متے گھو پھرتے ہیں۔

7 دیکھ، اُن کے منہ ٹپکرالسے رہی ہے، اُن کے
ہونٹوں سے تلواریں نکل رہی ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے
ہیں، کون” سنے “گا؟

لیکن8 اےتُو رب، اُن پر ہنستا ہے، تُو تمام قوموں کا
مذاق اُڑاتا ہے۔

میریاے9 تجھآنکھیںمیریقوت، پر رہیںلـگی گی،
کیونکہ الله میرا قلعہ ہے۔

10 میرا خدا اپنی مہربانی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے
گا، دےبخشالله گا کہ مَیں اپنے دشمنوں شکستکی
دیکھ ہوںخوشکر گا۔

اے11 الله ہماری ڈھال، اُنہیں ہلاک نہ کر، ورنہ
میری قوم تیرا بھولکام قدرتاپنیگی۔جائے کا اظہار
یوں کر کہ وہ اِدھر اُدھر لڑکھڑا کر گر جائیں۔

12 جو کچھ بھی اُن کے منہ سے نکلتا ہے وہ گناہ ہے،
وہ لعنتیں اور جھوٹ ہی سناتے ہیں۔ چنانچہ اُنہیں اُن
کے تکبر جالکے میں پھنسنے دے۔

اُنہیںمیںغصے13 تباہ !کر اُنہیں یوں تباہ کر کہ اُن کا
نام و تکنشان نہ لوگتبرہے۔ دنیا کی تکانتہا جان
لیں گے کہ الله یعقوب کی اولاد پر حکومت کرتا ہے۔
(سِلاہ)

14 ہر شام کو وہ واپس آ جاتے اور ُکتوں کی طرح
بھونکتے ہوئے شہر کی گلیوں میں متے گھو پھرتے ہیں۔

15 وہ اِدھر اُدھر گشت لگا کر کھانے کی چیزیں
ڈھونڈتے ہیں۔ پیٹاگر بھرےنہ تو غُراتے ہتے ر ہیں۔

لیکن16 مَیں تیری قدرت کی مدح سرائی کروں گا،
صبح کو خوشی کے نعرے لگا کر تیری شفقت کی
ستائش کروں گا۔ کیونکہ تُو میرا قلعہ اور مصیبت کے
میریوقت پناہ گاہ ہے۔

میریاے17 قوت، مَیں تیری مدح سرائی کروں گا،
کیونکہ الله میرا قلعہ اور میرا مہربان خدا ہے۔

60
مردود قوم کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ :طرز عہد کا سوسن۔ تعلیم کے لئے
یہ سنہرا گیت اُس وقت سے متعلق جبہے داؤد نے
مسوپتامیہ اَرامیوںکے اور اَرامیوںکےضوباہ جنگسے
کی۔ واپسی پر یوآب نمکنے کی وادی میں 12,000
ادومیوں کو مار ڈالا۔
اے الله، تُو نے ہمیں رد کیا، ہماری قلعہ بندی میں

رخنہ ڈال دیا ہے۔ لیکن اب اپنے غضب سے باز آ کر
ہمیں بحال کر۔

2 تُو نے زمین کو ایسے جھٹکے دیئے کہ اُس میں
دراڑیں پڑ گئیں۔ اب اُس کے شگافوں کو شفا دے،
کیونکہ وہ تکابھی تھرتھرا رہی ہے۔

3 تُو اپنینے قوم دیا،ہونےدوچارسےتجربوںتلخکو
ہمیں ایسی تیز َمے پلا دی کہ ہم ڈگمگانے لـگے ہیں۔
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لیکن4 جو تیرا خوف مانتے ہیں اُن کے لئے تُو نے
جھنڈا گاڑ دیا جس کے ارد گرد وہ جمع ہو کر تیروں
سے پناہ لے سکتے ہیں۔ (سِلاہ)

5 اپنے ہنے د ہاتھ سے مدد کر میریکے سن تاکہ جو
پیارےتجھے ہیں نجاتوہ پائیں۔

6 الله نے اپنے مقدِس میں فرمایا ہے، مَیں” فتح
مناتے ہوئے ِسکم کو تقسیم کروں گا اور وادٔی ُسکات
ناپکو بانٹکر دوں گا۔

ِجلعاد7 میرا ہے اور منسّی میرا ہے۔ افرائیم میرا خود
اور یہوداہ میرا شاہی عصا ہے۔

موآب8 میرا غسل کا برتن ہے، اور ادوم پر مَیں اپنا
پھینکجوتا دوں اےگا۔ فلستی ملـک، مجھے دیکھ کر
نعرےزوردار “!لگا

کون9 مجھے قلعہ بند شہر میں لائے گا؟ کون میری
راہنمائی کر مجھےکے تکادوم پہنچائے گا؟

اے10 الله، تُو ہی یہ کر سکتا ہے، گو تُو نے ہمیں
رد کیا اےہے۔ الله، تُو ہماری فوجوں کا ساتھ نہیں دیتا
جب وہ لڑنے کے لئے نکلتی ہیں۔

مصیبت11 میں ہمیں سہارا دے، کیونکہ اِس وقت
انسانی مدد بےکار ہے۔

12 الله کے ساتھ زبردستہم کام کریں گے، کیونکہ
ہمارےوہی دشمنوں گا۔دےکچلکو

61
دُور درخواستسے

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار
ساز کے ساتھ گانا ہے۔
اے الله، میری آہ و زاری سن، میری دعا پر دے۔توجہ
2 مَیں تجھے دنیا کی انتہا سے پکار رہا ہوں، کیونکہ

میرا دل نڈھال ہو گیا میریہے۔ راہنمائی کر کے مجھے
اُس چٹان پر دےپہنچا جو مجھ سے بلند ہے۔

3 کیونکہ میریتُو پناہ گاہ رہا بُرجمضبوطایکہے،
میںجس مَیں دشمن محفوظسے ہوں۔

4 مَیں ہمیشہ کے لئے تیرے خیمے میں تیرےرہنا،
پَروں تلے پناہ لینا چاہتا ہوں۔ (سِلاہ)

5 اےکیونکہ الله، تُو میرینے مَنتوں پر دھیان دیا، تُو
نے مجھے وہ میراث بخشی جو اُن سب کو ملتی ہے جو
خوفتیرا مانتے ہیں۔

6 بادشاہ کو عمر بخشدرازیکی دے۔ پشتوہ در
پشت جیتا رہے۔

7 وہ ہمیشہ تک الله کے حضور تخت نشین رہے۔
شفقت اور وفاداری اُس حفاظتکی کریں۔

مَیںتب8 تیرےتکہمیشہ نام مدحکی سرائی کروں
گا، روز بہ روز اپنی مَنتیں پوری کروں گا۔

62
خاموشی سے الله کا انتظار کر

داؤد1 زبور۔کا موسیقی کے راہنما لئے۔کے یدوتون
کے لئے۔
میری جان خاموشی سے الله ہی کے انتظار میں ہے۔

اُسی مجھےسے مدد ملتی ہے۔
2 وہی میری چٹان، میری نجات اور میرا قلعہ ہے،

اِس لئے مَیں یادہ ز نہیں ڈگمگاؤں گا۔
3 اُستککبتم پر حملہ کرو گے پہلےجو ہی جھکی

ہوئی دیوار کی مانند ہے؟ تم سب تککب اُسے قتل
کرنے ُلےپر ت رہو پہلےجوگے ہی چاردیواریوالیگرنے
جیسا ہے؟

4 اُن کے منصوبوں ایککا ہی مقصد ہے، کہ اُسے
اُس کے اونچے عُہدے سے اُتاریں۔ اُنہیں جھوٹ سے
مزہ آتا ہے۔ منہ سے برکتوہ دیتے، لیکن اندر ہی اندر
لعنت کرتے ہیں۔ (سِلاہ)

لیکن5 اےتُو میری جان، خاموشی سے الله ہی کے
انتظار میں رہ۔ اُسیکیونکہ سے مجھے اُمید ہے۔

صرف6 وہی میری جان کی چٹان، میری نجات اور
میرا قلعہ اِسہے، لئے مَیں نہیں ڈگمگاؤں گا۔

میری7 نجات اور عزت الله پر مبنی ہے، وہی میری
محفوظ چٹان ہے۔ الله میں مَیں پناہ لیتا ہوں۔

اے8 اُمّت، ہر وقت اُس پر بھروسا !رکھ اُس کے
حضور اپنے دل کا رنج و الم پانی کی طرح ُنڈیل ا دے۔
الله ہماریہی پناہ گاہ ہے۔ (سِلاہ)
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انسان9 دم بھر کا ہی ہے، لوگبڑےاور فریب ہی

ہیں۔ اگر اُنہیں ترازو میں تولا جائے تو مل کر اُن وزنکا
پھونکایک بھیسے کم ہے۔

10 ظلم پر اعتماد نہ چوریکرو، کرنے پر فضول اُمید
نہ رکھو۔ اور دولتاگر بڑھ جائے تو تمہارا دل اُس سے
لپٹ نہ جائے۔

11 الله باتایکنے فرمائی بلـکہ دو بار مَیں نے سنی
ہے کہ الله ہی قادر ہے۔

اے12 ًرب، یقینا تُو مہربان ہے، کیونکہ تُو ایکہر
کو اُس اعمالکے کا بدلہ دیتا ہے۔

63
الله کے لئے آرزو

داؤد1 کا زبور۔ یہ وقتاُس متعلقسے جبہے وہ
یہوداہ یگستانکے ر میں تھا۔
اے الله، تُو میرا خدا ہے جسے مَیں ڈھونڈتا میریہوں۔ جان تیری پیاسی ہے، میرا پورا جسم تیرے لئے

ترستا ہے۔ مَیں خشکاُس اور نڈھال ملـک کی میںجسہوںمانند پانی نہیں ہے۔
مَیںچنانچہ2 مقدِس میں تجھے دیکھنے کے انتظار میں

رہا تاکہ قدرتتیری اور جلال کا مشاہدہ کروں۔
3 کیونکہ تیری شفقت زندگی سے کہیں بہتر ہے،

تیریہونٹمیرے مدح سرائی کریں گے۔
چنانچہ4 مَیں جیتے ستائشتیریجی کروں گا، تیرا نام

لے کر اپنے ہاتھ اُٹھاؤں گا۔
میری5 جان عمدہ غذا سے سیر ہو جائے گی، میرا منہ

خوشی نعرےکے لگا تیریکر حمد و کرےثنا گا۔
6 بستر پر مَیں تجھے یاد کرتا، پوری رات کے دوران

بارےتیرے میں سوچتا رہتا ہوں۔
7 کیونکہ تُو میری مدد کرنے آیا، اور تیرےمَیں پَروں

کے سائے میں خوشی نعرےکے لگاتا ہوں۔
میری8 تیرےجان ساتھ لپٹی رہتی، اور تیرا دہنا ہاتھ

مجھے سنبھالتا ہے۔
لیکن9 میریجو جان لینے پر ُلے ت ہوئے ہیں وہ تباہ ہو

جائیں گے، وہ زمین کی گہرائیوں میں اُتر جائیں گے۔
10 اُنہیں تلوار کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ

گیدڑوں خوراککی بن جائیں گے۔

11 لیکن بادشاہ الله کی خوشی منائے گا۔ جو بھی
الله کی قَسم کھاتا ہے وہ کرےفخر گا، جھوٹکیونکہ
لنے بو والوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔

64
شریعت کے پوشیدہ حملوں حفاظتسے کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے الله، سن جب مَیں اپنی آہ و زاری پیش کرتا

میریہوں۔ زندگی دشمن دہشتکی محفوظسے رکھ۔
بدمعاشوںمجھے2 سازشوںکی سے چھپائے رکھ، اُن

کی چلہل سے غلطجو کام کرتے ہیں۔
3 وہ اپنی زبان کو تلوار کی طرح تیز کرتے اور اپنے

یلے الفاظزہر کو تیروں کی طرح تیار رکھتے ہیں
4 تاکہ تاک میں بیٹھ کر اُنہیں بےقصور پر چلائیں۔

اچانکوہ اور بےباکی اُنہیںسے اُس پر برسا دیتے ہیں۔
5 وہ بُرا کام کرنے میں ایک دوسرے کی حوصلہ

افزائی دوسرےایککرتے، سے مشورہ لیتے ہیں ہمکہ
طرحکسپھندےاپنے چھپا کر لگائیں؟ وہ کہتے ہیں،
یہ” کسی بھیکو نظر نہیں آئیں “گے۔

6 وہ بڑی یکی بار سے بُرے منصوبوں کی یاں تیار
کرتے، پھر کہتے ہیں، باتچلو،” بن گئی ہے، منصوبہ
سوچ بچار کے بعد تیار ہوا “ہے۔ ً یقینا انسان کے باطن
اور دل کی تکتہہ پہنچنا مشکل ہی ہے۔

لیکن7 الله اُن پر تیر برسائے گا، اور اچانک ہی وہ
زخمی ہو جائیں گے۔

8 وہ اپنی ہی زبان سے ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔
بھیجو اُنہیں دیکھے گا وہ توبہ” کہے“توبہ گا۔

تب9 تمام لوگ خوف کھا کر کہیں گے، الله” ہی
یہنے اُنہیں“!کیا سمجھ آئے گی اُسییہکہ کا ہے۔کام

راست10 باز الله کی خوشی منا کر اُس میں پناہ لے
گا، اور جو دل سے دیانت دار ہیں وہ سب فخر کریں
گے۔

65
روحانی اور برکتوںجسمانی کے لئے شکرگزاری

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے گیت۔
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اے الله، تُو ہی اِس لائق ہے کہ انسان کوہِ صیون
خاموشیپر تیرےسے انتظار میں تیریرہے، کرےتمجید
تیرےاور حضور اپنی مَنتیں پوری کرے۔

2 تُو دعاؤں کو سنتا ہے، اِس لئے تمام انسان تیرے
حضور آتے ہیں۔

3 گناہ مجھ پر غالب آ گئے ہیں، تُو ہی ہماری سرکش
حرکتوں معافکو کر۔

مبارک4 جسےوہہے چنتُو قریبکر آنے دیتا ہے،
تیریجو بارگاہوں بسمیں ہمکہدےبخشہے۔سکتا
تیرے سکونتمُقّدستیریگھر، گاہ کی اچھی چیزوں
سے سیر ہو جائیں۔

نجاتہماریاے5 کاموںناکہیبتخدا،کے سے
اپنی راستی قائم کر کے ہماری !سن کیونکہ تُو زمین کی
تمام اورحدود اُمیدکیسبتکسمندروںدُوردراز ہے۔

6 تُو اپنی قدرت سے پہاڑوں کی مضبوط بنیادیں ڈالتا
قوتاور سے کمربستہ رہتا ہے۔

7 تُو متلاطم سمندروں کو تھما دیتا ہے، تُو اُن کی
گرجتی لہروں اور اُمّتوں کا شور شرابہ ختم کر دیتا ہے۔

8 دنیا کی انتہا نشاناتتیرےباشندےکے خوفسے
کھاتے ہیں، اور تُو طلوِع صبح اور غروِب آفتاب کو
خوشی منانے دیتا ہے۔

9 تُو زمین کی دیکھ بھال کر کے اُسے پانی کثرتکی
زرخیزیاور سے نوازتا چنانچہہے، الله ندیکی پانی سے
بھری رہتی ہے۔ زمین کو یوں تیار کر کے تُو انسان کو
اناج کی اچھی فصل مہیا کرتا ہے۔

10 تُو کھیت کی یوں یگھار ر کو شرابور کر کے اُس
کے ڈھیلوں کو ہموار کرتا ہے۔ تُو بارش کی بوچھاڑوں
سے زمین کو نرم کر کے اُس کی فصلوں برکتکو دیتا
ہے۔

11 تُو سال کو اپنی بھلائی کا تاج پہنا دیتا ہے، اور
تیرے نقِش قدم تیل کی فراوانی سے ٹپکتے ہیں۔

12 بیابان کی چراگاہیں *تیل کی کثرت سے ٹپکتی
ہیں، اور یاں پہاڑ خوشیبھرپور ملبّسسے ہو جاتی ہیں۔

13 سبزہ زار یوں بھیڑبکر سے آراستہ ہیں، وادیاں اناج
سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ سب خوشی نعرےکے لگا رہے
گیتسبہیں، گا رہے !ہیں

66
الله کی معجزانہ مدد یفکی تعر

موسیقی1 کے راہنما کے لئے۔ زبور۔ گیت۔
اے ساری زمین، خوشی نعرےکے لگا کر الله کی

مدح سرائی !کر
اُس2 نامکے تمجیدکیجلالکے ستائشکیاُسکرو،

تکعروج لے !جاؤ
3 الله سے کہو، تیرے” کام کتنے پُرجلال ہیں۔

تیری قدرتبڑی کے منے تیرےسا دبکدشمن تیریکر
خوشامد کرنے لـگتے ہیں۔

4 تمام دنیا تجھے سجدہ !کرے وہ تیری یف تعر میں
گیت تیرےگائے، نام ستائشکی “کرے۔ (سِلاہ)

5 آؤ، الله کے کام !دیکھو آدم زاد کی خاطر اُس نے
کتنے معجزےپُرجلال کئے !ہیں

اُس6 سمندرنے جہاںدیا۔بدلمیںزمینخشککو
پہلے پانی کا تیز بہاؤ تھا وہاں پیدللوگسے گزرے۔ہی
چنانچہ آؤ، ہم اُس خوشیکی منائیں۔

قدرتاپنی7 سے وہ حکومتتکابد کرتا اُسہے۔
آنکھیںکی قوموں پر لـگی ہیںرہتی اُسسرکشتاکہ کے
خلاف نہ اُٹھیں۔ (سِلاہ)

8 اے اُمّتو، ہمارے خدا کی حمد کرو۔ اُس کی
ستائش تکدُور سنائی دے۔

9 کیونکہ وہ ہماری زندگی قائم رکھتا، ہمارے پاؤں
کو ڈگمگانے نہیں دیتا۔

10 اےکیونکہ الله، تُو نے ہمیں آزمایا۔ جس طرح
چاندی کو پگھلا صافکر کیا جاتا اُسیہے طرح تُو نے
صافپاکہمیں کر دیا ہے۔

11 تُو میںجالہمیںنے پھنسا ہماریدیا، کمر اذیتپر
ناک بوجھ ڈال دیا۔

12 تُو نے لوگوں کے رتھوں ہمارےکو سروں پر سے
گزرنے دیا، اور اورآگہم پانی کی میںزد آ لیکنگئے۔

* 65:12 :تیل لفظی :ترجمہ چربی جو فراوانی کا نشان تھا۔
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پھر تُو نے ہمیں مصیبت سے نکال کر فراوانی کی جگہ
پہنچایا۔

مَیں13 بھسم ہونے والی قربانیاں لے تیرےکر گھر
میں آؤں گا تیرےاور حضور اپنی مَنتیں پوری کروں گا،

مَنتیںوہ14 میرےجو منہ تھیں۔مانیوقتکےمصیبتنے
بھسم15 ہونے والی قربانی کے طور پر مَیں تجھے موٹی

تازی بھیڑیں اور مینڈھوں کروںپیشدھواںکا ساتھگا،
ساتھ بَیل بکرےاور بھی چڑھاؤں گا۔ (سِلاہ)

اللهاے16 خوفکا ماننے والو، آؤ اور !سنو جو کچھ
الله میرینے جان کے لئے کیا وہ تمہیں سناؤں گا۔

مَیں17 نے اپنے منہ سے اُسے پکارا، لیکن میری زبان
اُس یفکی تعر کرنے کے لئے تیار تھی۔

18 اگر مَیں دل میں گناہ پرورشکی کرتا نہمیریربتو سنتا۔
ًلیکن19 میرینےربیقینا اُسسنی، میرینے پرالتجا توجہ دی۔
20 الله کی حمد جسہو، نے نہ میری دعا رد کی، نہ

شفقتاپنی مجھ سے باز رکھی۔
67

تمام قومیں الله یفکی تعر کریں
1 زبور۔ تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔ موسیقی

کے راہنما کے لئے۔
الله ہم پر برکتہمیںاورکرےمہربانی وہدے۔ اپنے

چہرے کا نور ہم پر چمکائے (سِلاہ)
تاکہ2 زمین تیریپر راہ اور تمام قوموں نجاتتیریمیں

معلوم ہو جائے۔
الله،اے3 ستائشتیریقومیں کریں، تمام تیریقومیں

ستائش کریں۔
4 اُمّتیں شادمان ہو کر خوشی کے نعرے لگائیں،

کیونکہ تُو انصاف سے قوموں کی عدالت کرے گا اور
زمین پر اُمّتوں کرےقیادتکی گا۔ (سِلاہ)

الله،اے5 ستائشتیریقومیں کریں، تمام تیریقومیں
ستائش کریں۔

6 زمین اپنی فصلیں دیتی ہے۔ الله ہمارا خدا ہمیں
!دےبرکت

7 الله برکتہمیں دے، اور دنیا کی انتہائیں سب اُس
خوفکا مانیں۔

68
الله کی فتح

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے گیت۔
الله اُٹھے تو اُس کے دشمن تتر بتر ہو جائیں گے، اُس

نفرتسے کرنے والے اُس کے منے سا بھاگسے جائیں
گے۔

2 وہ دھوئیں کی طرح بکھر جائیں جسگے۔ طرح
موم آگ کے منے سا پگھل جاتا ہے اُسی طرح بےدین
الله کے ہلاکحضور ہو جائیں گے۔

راستلیکن3 خوشباز و خرم ہوں گے، وہ الله کے
جشنحضور منا کر پھولے نہ سمائیں گے۔

4 الله کی تعظیم میں گیت گاؤ، اُس کے نام کی مدح
سرائی !کرو جو رتھ پر سوار بیابان میں سے گزر رہا ہے
اُس کے لئے راستہ تیار ربکرو۔ اُس کا نام ہے، اُس
کے خوشیحضور !مناؤ

الله5 سکونتمُقّدساپنی یتیموںمیںگاہ باپکا اور
بیواؤں کا حامی ہے۔

6 الله بےگھروں کو گھروں میں بسا دیتا اور قیدیوں
قیدکو نکالسے حالیخوشکر عطا لیکنہے۔کرتا جو
سرکش ہیں وہ ُجھلسے ملـکہوئے میں رہیں گے۔

جبالله،اے7 تُو اپنی قوم کے آگے آگے جبنکلا،
تُو یگستان ر میں قدم بہ قدم آگے بڑھا (سِلاہ)

8 تو زمین لرز اُٹھی اور آسمان سے بارش ٹپکنے لـگی۔
ہاں، الله کے حضور جو کوہِ سینا اور اسرائیل کا خدا
ہے ایسا ہی ہوا۔

اے9 الله، تُو کثرتنے بارشکی برسنے جبدی۔
کبھی تیرا ملـکموروثی نڈھال ہوا تو تُو نے اُسے تازہ دم
کیا۔

10 یوں تیری قوم اُس میں آباد ہوئی۔ اے الله، اپنی
بھلائی سے تُو نے مندوںضرورتاُسے کے لئے تیار کیا۔
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فرمانرب11 صادر کرتا ہے خبریخوشتو سنانے

والی عورتوں کا بڑا لشکر نکلتا ہے،
12 فوجوں” کے بھاگبادشاہ رہے ہیں۔ بھاگوہ

رہے ہیں اور لُوٹعورتیں کا مال تقسیم کر رہی ہیں۔
13 تم کیوں اپنے ین زِ کے بوروںدو درمیانکے بیٹھے

ہتے ر ہو؟ دیکھو، کبوتر پَروںکے پر چاندی اور اُس کے
شاہ پَروں پر پیلا سونا چڑھایا گیا “ہے۔

14 جب قادرِ مطلق نے وہاں کے بادشاہوں کو
منتشر کر دیا تو کوہِ ضلمون برفپر پڑی۔

15 ِ کوہ بسن الٰہی پہاڑ ہے، کوہِ بسن کی متعدد
چوٹیاں ہیں۔

اے16 پہاڑ کی متعدد چوٹیو، تم اُس پہاڑ کو کیوں
رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہو جسے الله نے اپنی
سکونت گاہ کے لئے پسند کیا ًہے؟ وہاںربیقینا ہمیشہ
کے لئے کرےسکونت گا۔

17 الله کے بےشمار رتھ اور اَن گنت فوجی ہیں۔
خداوند اُن کے درمیان ہے، سینا کا خدا مقدِس میں
ہے۔

18 تُو بلندینے پر چڑھ کر قیدیوں کا ہجوم گرفتار کر
لیا، تجھے انسانوں تحفےسے ملے، اُن بھیسے سرکشجو
ہو گئے تھے۔ یوں ربہی خدا سکونتوہاں پذیر ہوا۔

تمجیدکیرب19 ہو جو روز بہ روز ہمارا بوجھ اُٹھائے
چلتا ہے۔ الله نجاتہماری ہے۔ (سِلاہ)

20 ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہمیں بار بار نجات دیتا
ربہے، ہمیںمطلققادرِ بار بچنےسےموتبار راستےکے
مہیا کرتا ہے۔

21ً یقینا الله دشمنوںاپنے سروںکے گا۔دےکچلکو
جو اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا اُس کھوپڑیکی پاشوہ
کرےپاش گا۔

رب22 نے فرمایا، مَیں” اُنہیں بسن واپسسے لاؤں
گا، سمندر کی گہرائیوں واپسسے پہنچاؤں گا۔

تب23 تُو اپنے پاؤں کو دشمن کے خون میں دھو لے
گا، تیرےاور ُکتے چاٹاُسے لیں “گے۔

جلوستیرےالله،اے24 نظر آ گئے میرےہیں، خدا
اور بادشاہ جلوسکے مقدِس میں داخل ہوتے ہوئے
نظر آ گئے ہیں۔

آگے25 گلوکار، پھر ساز بجانے چلوالے ہیں۔رہے
اُن آسکے پاس یاں کنوار دف بجاتے ہوئے پھر ہیں۔رہی

26 جماعتوں” میں الله کی ستائش !کرو جتنے بھی
اسرائیل سرچشمےکے نکلےسے ہوئے ربہو کی تمجید
“!کرو

وہاں27 سب سے چھوٹا بھائی بن یمین آگے چل رہا
ہے، پھر یہوداہ کے بزرگوں کا پُرشور ہجوم زبولون اور
نفتالی کے بزرگوں کے ساتھ چل رہا ہے۔

الله،اے28 قدرتاپنی برُوئے کار الله،اے!لا جو
قدرت تُو پہلےنے بھی ہماری خاطر دکھائی اُسے دوبارہ
!دکھا

29 اُسے یروشلم کے اوپر اپنی سکونت گاہ سے دکھا۔
تب تیرےبادشاہ تحفےحضور لائیں گے۔

30 سرکنڈوں میں چھپے ہوئے درندے کو ملامت
!کر سانڈوں کا جو غول بچھڑوں جیسی قوموں میں رہتا
ہے اُسے !ڈانٹ اُنہیں کچل دے جو چاندی کو پیار
کرتے ہیں۔ اُن قوموں کو منتشر کر جنگجو کرنے
لطفسے اندوز ہوتی ہیں۔

مصر31 سے سفیر آئیں گے، ایتھوپیا اپنے ہاتھ الله کی
طرف اُٹھائے گا۔

اے32 دنیا کی سلطنتو، الله کی تعظیم گیتمیں !گاؤ
مدحکیرب سرائی کرو (سِلاہ)

33 جو اپنے رتھ پر سوار ہو کر قدیم زمانے کے
بلندترین آسمانوں میں سے اُسسنوہے۔گزرتا کی آواز جو
زور گرجسے رہا ہے۔

34 الله کی قدرت کو تسلیم !کرو اُس کی عظمت
اسرائیل پر چھائی رہتی اور اُس قدرتکی آسمان پر ہے۔

اے35 الله، تُو اپنے مقدِس سے ظاہر ہوتے وقت
کتنا مہیب ہے۔ اسرائیل کا خدا ہی قوم کو قوت اور
طاقت عطا کرتا ہے۔ الله کی تمجید !ہو

69
آزمائش نجاتسے کی دعا

داؤد1 زبور۔کا :طرز پھول۔کےسوسن موسیقی کے
راہنما کے لئے۔



زبور 69:2 616 زبور 69:30

الله،اے مجھے !بچا پہنچتکگلےمیرےپانیکیونکہ
گیا ہے۔

مَیں2 گہری دلدل دھنسمیں گیا ہوں، کہیں پاؤں
جمانے کی جگہ نہیں ملتی۔ مَیں پانی کی گہرائیوں میں آ
گیا سیلابہوں، مجھ غالبپر آ گیا ہے۔

مَیں3 چلّاتے تھکچلّاتے گیا ہوں۔ میرا گلا بیٹھ
گیا ہے۔ اپنے خدا کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں
دُھندلا گئیں۔

4 جو بلاوجہ مجھ سے کینہ رکھتے ہیں میرےوہ سر
بالوںکے سے یادہ ز ہیں، ہیںدشمنمیرےبےسببجو
اور مجھے تباہ کرنا ہتے چا ہیں طاقتوہ ور ہیں۔ کچھجو
مَیں نے نہیں لُوٹا اُسے مجھ طلبسے کیا جاتا ہے۔

الله،اے5 حماقتمیریتُو واقفسے ہے، میرا قصور
تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔

اے6 قادرِ ربمطلق الافواج، تیرےجو انتظار میں
ہتے ر ہیں باعثمیرےوہ شرمندہ نہ اسرائیلاےہوں۔
کے طالبتیرےباعثمیرےخدا، کی رُسوائی نہ ہو۔

7 کیونکہ تیری خاطر مَیں شرمندگی برداشت کر رہا
تیریہوں، خاطر میرا چہرہ شرم سار ہی رہتا ہے۔

مَیں8 اپنے سگے بھائیوں نزدیککے اجنبی اور اپنی
ماں بیٹوںکے نزدیککے پردیسی بن گیا ہوں۔

9 تیرےکیونکہ گھر غیرتکی مجھے کھا گئی ہے،
جو تجھے گالیاں دیتے ہیں اُن کی گالیاں مجھ پر آ ہیں۔گئی

مَیںجب10 روزہ رکھ کر روتا تھا لوگتو میرا مذاق
اُڑاتے تھے۔

لباسماتمیجب11 پہنے پھرتا تھا تو اُن کے لئے عبرت
انگیز مثال بن گیا۔

12 جو بزرگ شہر کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ
میرے بارے میں گپیں ہانکتے ہیں۔ شرابی مجھے اپنے
بھرےطنز گیتوں کا نشانہ بناتے ہیں۔

لیکن13 اے رب، میری تجھ سے دعا ہے کہ مَیں
تجھے دوبارہ منظور ہو جاؤں۔ اے الله، اپنی عظیم
میریمطابقکےشفقت اپنیسن، مطابقکےنجاتیقینی
مجھے بچا۔

دلدلمجھے14 نکالسے نہغرقتاکہ مجھےجاؤں۔ہو
اُن سے نفرتسےمجھجودےچھٹکارا پانیہیں۔کرتے
کی گہرائیوں مجھےسے بچا۔

سیلاب15 مجھ پر غالب نہ آئے، سمندر کی گہرائی
ہڑپمجھے نہ کر لے، میرےگڑھا اوپر اپنا منہ بند نہ کر
لے۔

اے16 رب، میری سن، کیونکہ تیری شفقت بھلی
اپنےہے۔ کر۔رجوعطرفمیریمطابقکےرحمعظیم

17 اپنا چہرہ اپنے نہچھپائےسےخادم رکھ، کیونکہ
مصیبتمَیں میں جلدیہوں۔ میریسے !سن

18 قریب آ کر میری جان کا فدیہ دے، میرے
دشمنوں سببکے سے دےعوضانہ کر مجھے چھڑا۔

19 تُو میری رُسوائی، میری شرمندگی اور تذلیل سے
واقف تیریہے۔ میرےآنکھیں تمام دشمنوں پر لـگی ہیں۔رہتی

20 اُن کے طعنوں سے میرا ٹوٹدل گیا ہے، مَیں بیمار
پڑ گیا ہوں۔ مَیں ہم دردی کے انتظار میں رہا، لیکن
مَیںبےفائدہ۔ توقعنے کی مجھےکوئیکہ دلاسا دے،
ایکلیکن بھی نہ ملا۔

21 اُنہوں نے میری خوراک میں کڑوا زہر ملایا،
مجھے سرکہ جبپلایا پیاسا تھا۔

22 اُن کی میز اُن لئےکے پھندا اور اُن ساتھیوںکے کے
لئے جال بن جائے۔

23 اُن کی آنکھیں تاریک ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ
سکیں۔ اُن کی کمر تکہمیشہ ڈگمگاتی رہے۔

24 اپنا پورا غصہ اُن پر اُتار، تیرا سخت غضب اُن پر پڑے۔آ
25 اُن رہائشکی گاہ سنسان ہو جائے اور کوئی اُن

خیموںکے میں آباد نہ ہو،
26 کیونکہ جسے تُو ہی نے سزا دی اُسے وہ ستاتے

جسےہیں، تُو ہی زخمینے کیا اُس کا دوسروںدُکھ کو
سنا خوشکر ہوتے ہیں۔

27 اُن کے قصور کا سختی سے حساب کتاب کر، وہ
تیرے منے راستسا باز نہ ٹھہریں۔

28 اُنہیں کتاِب حیات سے مٹایا جائے، اُن کا نام
راست بازوں فہرستکی میں درج نہ ہو۔

میںمصیبتمَیںہائے،29 پھنسا ہوا بہتمجھےہوں،
درد اےہے۔ الله، نجاتتیری محفوظمجھے رکھے۔

30 مَیں الله کے نام کی مدح سرائی کروں گا،
شکرگزاری سے اُس کی تعظیم کروں گا۔
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ربیہ31 بَیلکو سینگیا اور ُکھر رکھنے والے سانڈ
سے کہیں یادہ ز پسند آئے گا۔

32 حلیم الله کا کام دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔
اے الله کے طالبو، تسلی !پاؤ

33 ربکیونکہ محتاجوں کی سنتا اور اپنے قیدیوں کو
حقیر نہیں جانتا۔

34 آسمان و زمین اُس کی تمجید کریں، سمندر اور جو
کچھ اُس حرکتمیں کرتا اُسہے ستائشکی کرے۔

35 کیونکہ الله صیون کو نجات دے کر یہوداہ کے
شہروں کو گا،کرےتعمیر اور اُس خادمکے اُن پر قبضہ
کر کے اُن میں آباد ہو جائیں گے۔

36 اُن کی ملـکاولاد میراثکو میں پائے گی، اور
اُس کے نام سے محبت رکھنے والے اُس میں بسے رہیں
گے۔

70
دشمن نجاتسے کی دعا

1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
یادداشت کے لئے۔
اے الله، جلدی سے آ کر مجھے اے!بچا میریرب،

مدد کرنے جلدیمیں !کر
میرے2 جانی دشمن شرمندہ ہو جائیں، اُن کی سخت

رُسوائی ہو جائے۔ جو میری مصیبت دیکھنے لطفسے
اُٹھاتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، اُن کا منہ کالا ہو
جائے۔

3 جو میری مصیبت دیکھ کر قہقہہ لگاتے ہیں وہ
شرم پشتمارےکے دکھائیں۔

4 لیکن تیرے طالب شادمان ہو کر تیری خوشی
منائیں۔ جنہیں تیری نجات پیاری ہے وہ ہمیشہ الله”کہیں، عظیم “!ہے

لیکن5 مَیں ناچار اور محتاج ہوں۔ اے الله، جلدی
پاسمیرےسے !آ تُو ہی میرا سہارا اور نجاتمیرا دہندہ
اےہے۔ رب، دیر نہ !کر

71
حفاظت کے لئے دعا

مَیںرب،اے1 میںتجھنے پناہ لی کبھیمجھےہے۔
شرمندہ نہ ہونے دے۔

اپنی2 راستی مجھےسے بچا کر دے۔چھٹکارا اپنا کان
طرفمیری جھکا کر نجاتمجھے دے۔

میرے3 لئے چٹان محفوظپر مَیںمیںجسہوگھر ہر
وقت پناہ لے سکوں۔ تُو نے فرمایا ہے کہ مجھے نجات
دے گا، کیونکہ تُو میریہی چٹان اور میرا قلعہ ہے۔

میرےاے4 خدا، مجھے بےدین کے ہاتھ سے بچا،
اُس قبضےکے سے بےانصافجو اور ظالم ہے۔

کیونکہ5 تُو اُمیدمیریہی رباےہے۔ قادرِ مطلق،
تُو میری جوانی ہی سے میرا بھروسا رہا ہے۔

پیدائش6 سے ہی مَیں نے تجھ پر تکیہ کیا ہے، ماں
پیٹکے سے تُو نے مجھے سنبھالا مَیںہے۔ ہمیشہ تیری
حمد و ثنا کروں گا۔

بہتوں7 مَیںنزدیککے بدشگونی لیکنہوں، میریتُو
مضبوط پناہ گاہ ہے۔

دن8 بھر میرا منہ تیری تمجید اور تعظیم سے لبریز رہتا
ہے۔

9 بُڑھاپے میں مجھے رد نہ طاقتکر، کے ختم ہونے
پر ترکمجھے نہ کر۔

10 کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کر
رہے ہیں، میریجو جان تاککی لگائے بیٹھے ہیں وہ
دوسرےایک صلاحسے مشورہ کر رہے ہیں۔

وہ11 الله”ہیں،کہتے ترکاُسےنے کر اُسہے۔دیا
کے پیچھے پڑ کر اُسے پکڑو، کیونکہ کوئی نہیں جو اُسے
“بچائے۔

اے12 الله، مجھ سے دُور نہ میرےاےہو۔ خدا،
میری مدد کرنے جلدیمیں کر۔

میرے13 یف حر شرمندہ ہو کر فنا ہو جائیں، جو
مجھے نقصان پہنچانے کے درپَے ہیں وہ لعن طعن اور
رُسوائی دبتلے جائیں۔

لیکن14 مَیں تیرےہمیشہ انتظار رہوںمیں گا، ہمیشہ
ستائشتیری کرتا رہوں گا۔

15 میرا تیریمنہ راستی سناتا رہے گا، تیرےدنسارا
بخشنجات کاموں کا ذکر کرتا رہے گا، گو مَیں اُن کی
پوری تعداد بھیگن نہیں سکتا۔

مَیں16 رب قادرِ مطلق کے عظیم کام سناتے ہوئے
آؤں گا، مَیں تیریصرفتیری، ہی راستی یاد کروں گا۔
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اے17 الله، تُو میری جوانی سے مجھے تعلیم دیتا رہا
ہے، اور تکآج تیرےمَیں معجزات کا اعلان کرتا ہوں۔آیا

اے18 الله، خواہ مَیں بوڑھا ہو جاؤں میرےاور بال
سفید ہو جائیں ترکمجھے نہ مَیںتکجبکر آنے والی
پشت لوگوںتمامکے قوتتیریکو قدرتاور بارےکے
میں بتا نہ لوں۔

اے19 الله، تیری راستی آسمان سے باتیں کرتی ہے۔
اے الله، تجھ جیسا کون جسہے نے اِتنے عظیم کام
کئے ہیں؟

20 تُو مجھےنے متعدد تلخ تجربوں میں سے گزرنے دیا
ہے، لیکن تُو مجھے دوبارہ زندہ کرےبھی گا، تُو مجھے
زمین کی گہرائیوں میں واپسسے لائے گا۔

21 میرا رُتبہ بڑھا مجھےدے، دوبارہ تسلی دے۔
میرےاے22 خدا، مَیں ستار بجا کر تیری ستائش

اور تیری وفاداری کی تمجید کروں اےگا۔ اسرائیل کے
قدوس، مَیں سرود بجا کر تیری یف تعر میں گیت گاؤں
گا۔

جب23 مَیں تیری مدح سرائی کروں گا تو میرے
ہونٹ خوشی کے نعرے لگائیں گے، اور میری جان
جسے تُو نے فدیہ دے کر چھڑایا ہے شادیانہ بجائے
گی۔

دنبھیزبانمیری24 تیریبھر گی،کرےبیانراستی
کیونکہ جو مجھے نقصان پہنچانا ہتے چا تھے وہ شرم سار
اور رُسوا ہو گئے ہیں۔

72
سلامتی کا بادشاہ

سلیمان1 کا زبور۔
اے الله، بادشاہ کو اپنا انصاف عطا کر، بادشاہ کے

بیٹے کو اپنی دےبخشراستی
2 تاکہ وہ راستی تیریسے قوم انصافاور تیرےسے

مصیبت زدوں عدالتکی کرے۔
3 پہاڑ قوم کو سلامتی اور یاں پہاڑ راستی پہنچائیں۔
4 وہ قوم کے مصیبت زدوں کا انصاف کرے اور

محتاجوں کی مدد کر ظالموںکے کچلکو دے۔
لوگتب5 پشت در پشت تیرا خوف مانیں جبگے

سورجتک چمکے اور چاند روشنی دے۔

وہ6 گھاسہوئیکٹی کھیتکے پر برسنے بارشوالی
طرحکی اُتر آئے، زمین کو تر کرنے والی بوچھاڑوں کی
طرح نازل ہو جائے۔

7 اُس کے دورِ حکومت میں راست باز پھلے پھولے
گا، اور تکجب چاند نیست نہ ہو جائے سلامتی کا
غلبہ ہو گا۔

ایکوہ8 اورتکسمندردوسرےسےسمندر یائے در
فرات سے دنیا کی حکومتتکانتہا کرے۔

9 یگستان ر کے باشندے اُس کے منے سا جھک
جائیں، اُس خاکدشمنکے چاٹیں۔

ترسیس10 اور ساحلی علاقوں کے بادشاہ اُسے خراج
پہنچائیں، سبا اور ِسبا اُسے پیشباج کریں۔

11 تمام بادشاہ اُسے سجدہ کریں، سب اقوام اُس کی
خدمت کریں۔

12 کیونکہ جو ضرورت مند مدد کے لئے پکارے
اُسے وہ گا،دےچھٹکارا میںمصیبتجو جساورہے
کی مدد کوئی نہیں کرتا اُسے وہ دےرِہائی گا۔

13 وہ پست حالوں اور غریبوں پر ترس کھائے گا،
محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔

وہ14 دےعوضانہ اُنہیںکر ظلم و تشدد سے چھڑائے
گا، کیونکہ اُن کا خون اُس کی نظر میں قیمتی ہے۔

بادشاہ15 زندہ !باد سبا کا سونا اُسے دیا لوگجائے۔
ہمیشہ اُس کے لئے دعا دنکریں، بھر اُس کے لئے چاہیں۔برکت

ملـک16 اناجمیں کثرتکی ہو، پہاڑوں چوٹیوںکی
پر بھی اُس فصلیںکی لہلہائیں۔ اُس پھلکا لبنان پھلکے
جیسا عمدہ ہو، شہروں کے باشندے یالی ہر کی طرح
پھلیں پھولیں۔

17 بادشاہ کا نام تکابد قائم سورجتکجبرہے،
چمکے اُس کا نام پھلے پھولے۔ تمام اقوام اُس برکتسے
پائیں، اور وہ مبارکاُسے کہیں۔

رب18 خدا کی تمجید ہو جو اسرائیل کا خدا ہے۔
صرف معجزےوہی کرتا !ہے

اُس19 کے جلالی نام کی تکابد تمجید پوریہو، دنیا
اُس جلالکے سے بھر جائے۔ آمین، پھر آمین۔
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یہاں20 داؤد بن یسّی کی دعائیں ختم ہوتی ہیں۔

تیسری کتاب 73-89
73

بےدینوں کی کامیابی کے باوجود تسلی
آسف1 کا زبور۔
ً یقینا اسرائیلالله مہربانپر اُنہے، ہیں۔پاکدلکےجنپر
لیکن2 مَیں پھسلنے کو میرےتھا، لغزشقدم کھانے

کو تھے۔
3 کیونکہ شیخی بازوں کو دیکھ کر مَیں بےچین ہو

گیا، اِس لئے کہ بےدین حالخوشاِتنے ہیں۔
4 وقتمرتے اُن کو تکلیفکوئی نہیں ہوتی، اور اُن

کے جسم تازےموٹے ہتے ر ہیں۔
5 عام لوگوں کے مسائل سے اُن کا واسطہ نہیں پڑتا۔

دردجس دوسرےمیںکربو مبتلا ہتے ہیںر اُس سے
وہ آزاد ہوتے ہیں۔

اِس6 لئے اُن میںگلےکے تکبر کا ہار وہہے، ظلم کا
لباس پہنے پھرتے ہیں۔

چربی7 باعثکے اُن کی آنکھیں اُبھر آئی ہیں۔ اُن کے
دل وہموںبےلگام گرفتکی میں ہتے ر ہیں۔

8 وہ مذاق اُڑا کر بُری باتیں کرتے ہیں، اپنے غرور
میں ظلم کی دھمکیاں دیتے ہیں۔

9 وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارےکچھ منہ سے نکلتا
آسمانوہہے سے ہماریباتجوہے، زبان پر آ جاتی ہے
پوریوہ زمین کے لئے اہمیت رکھتی ہے۔

10 چنانچہ عوام اُن کی طرف رجوع ہوتے ہیں،
کیونکہ اُن کثرتہاںکے کا پانی پیا جاتا ہے۔

وہ11 کہتے الله”ہیں، کو کیا پتا اللهہے؟ تعالیٰ کو ہیعلم “نہیں۔
12 دیکھو، یہی ہے بےدینوں کا حال۔ وہ ہمیشہ

سکون سے ہتے، ر ہمیشہ اپنی دولت میں اضافہ ہیں۔کرتے
13ً یقینا مَیں نے بےفائدہ اپنا پاکدل رکھا عبثاور

اپنے ہاتھ غلط کام کرنے سے باز رکھے۔
14 کیونکہ دن بھر مَیں درد و کرب میں مبتلا ہوں،رہتا ہر صبح مجھے دیسزا جاتی ہے۔

15 اگر مَیں کہتا، مَیں” بھی اُن کی طرح بولوں “گا،
تیرےتو فرزندوں کی نسل غداریسے کرتا۔

مَیں16 سوچ بچار میں پڑ گیا باتتاکہ سمجھوں، لیکن
سوچتے تھکسوچتے گیا، اذیت صرفمیں اضافہ ہوا۔

مَیںتب17 الله مقدِسکے داخلمیں ہو سمجھکر گیا
کہ اُن کا انجام کیا ہو گا۔

18ً یقینا تُو اُنہیں پھسلنی جگہ پر رکھے گا، اُنہیں فریب
میں پھنسا کر زمین پر دےپٹخ گا۔

اچانک19 ہی وہ تباہ ہو جائیں گے، ناکدہشت
مصیبت پھنسمیں کر مکمل طور پر فنا ہو جائیں گے۔

اے20 رب، جس طرح خواب جاگ اُٹھتے وقت
ثابتغیرحقیقی ہوتا طرحاُسیہے تُو اُنہیںوقتاُٹھتے وہم
دےقرار کر حقیر جانے گا۔

میرےجب21 دل میں تلخی پیدا ہوئی اور میرے
باطن سختمیں درد تھا

22 تو مَیں احمق تھا۔ مَیں کچھ نہیں سمجھتا تھا بلـکہ
تیرے منے مویشیسا کی مانند تھا۔

توبھی23 مَیں تیرےہمیشہ ساتھ لپٹا رہوں گا، کیونکہ
تُو میرا دہنا ہاتھ تھامے رکھتا ہے۔

24 تُو مشورےاپنے قیادتمیریسے کر کے آخر میں
عزت ساتھکے میرا کرےخیرمقدم گا۔

جب25 میرےتُو ساتھ ہے تو مجھے آسمان پر کیا کمی
ہو گی؟ جب میرےتُو ساتھ ہے تو مَیں زمین کی کوئی
بھی چیز نہیں چاہوں گا۔

26 خواہ میرا جسم اور میرا دل دےجواب جائیں،
لیکن الله ہمیشہ تک میرے دل کی چٹان اور میری
میراث ہے۔

27ً یقینا ہیںدُورسےتجھجو ہلاکوہ جائیںہو گے،
جو تجھ سے ہیںبےوفا اُنہیں تُو تباہ دےکر گا۔

میرےلیکن28 لئے الله مَیںہے۔کچھسبقربتکی
ربنے قادرِ مطلق کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے، اور مَیں
لوگوں تیرےکو تمام کام سناؤں گا۔

74
رب کے گھر کی بےحرمتی افسوسپر

آسف1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
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الله،اے تُو ہمیشہہمیںنے لئےکے ردکیوں کیا ہے؟
اپنی چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑکتا رہتا ہے؟

جماعتاپنی2 یادکو جسےکر تُو نے قدیم میںزمانے
خریدا اور دےعوضانہ کر چھڑایا تاکہ تیری میراث کا
قبیلہ ہو۔ کوہِ صیون کو یاد جسکر پر تُو سکونت پذیر
رہا ہے۔

3 اپنے قدم اِن بڑھا۔طرفکیکھنڈراتدائمی دشمن
نے مقدِس سبمیں کچھ تباہ کر دیا ہے۔

مخالفوںتیرے4 تیریہوئےگرجتےنے میںگاہجلسہ
اپنے نشان گاڑ دیئے ہیں۔

5 اُنہوں نے گنجان جنگل میں لـکڑہاروں کی طرح
کلہاڑےاپنے چلائے،

6 اپنے کلہاڑوں اور کدالوں سے اُس کی تمام کندہ
کاری ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا ہے۔

اُنہوں7 تیرےنے مقدِس بھسمکو کر تکفرشدیا،
تیرے نام سکونتکی گاہ کی بےحرمتی کی ہے۔

8 اپنے دل میں وہ بولے، آؤ،” ہم سباُن خاککو
اُنہوں“!ملائیںمیں میںملـکنے الله کی عبادتہر گاہ
آتشنذرِ دیکر ہے۔

ہماب9 پر الٰہیکوئی نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ نہ کوئی
پاسہمارےنبی رہ گیا، نہ اَورکوئی موجود جانتاجوہے
ہو کہ تککبحالاتایسے رہیں گے۔

اے10 الله، یف حر تککب لعن کرےطعن گا،
تیرےتککبدشمن نام کی کرےتکفیر گا؟

11 تُو اپنا ہاتھ کیوں ہٹاتا، اپنا دہنا ہاتھ دُور کیوں
رکھتا ہے؟ اُسے اپنی چادر سے نکال کر اُنہیں تباہ کر
!دے

12 الله قدیم زمانے سے میرا بادشاہ وہیہے، دنیا میں
بخشنجات کام انجام دیتا ہے۔

13 تُو ہی نے اپنی قدرت سے سمندر کو چیر کر پانی
میں اژدہاؤں سروںکے کو توڑ ڈالا۔

14 تُو ہی یاتاننے لِو کے سروں کو ُچور ُچور کر کے
اُسے جنگلی جانوروں کو کھلا دیا۔

ایک15 جگہ تُو نے چشمے اور ندیاں پھوٹنے دیں،
دوسری نہکبھیجگہ والےسوکھنے یا در دیئے۔سوکھنے

بھیدن16 تیرا تیریبھیراتہے، چاندہے۔ہی اور
تیرےسورج ہی ہاتھ سے قائم ہوئے۔

17 تُو ہی نے زمین کی حدود مقرر کیں، تُو ہی نے
گرمیوں اور سردیوں موسمکے بنائے۔

اے18 رب، دشمن کی لعن طعن یاد کر۔ خیال کر
احمقکہ تیرےقوم نام پر کفر بکتی ہے۔

19 اپنے کبوتر کی جان کو وحشی جانوروں کے
حوالے نہ کر، تکہمیشہ مصیبتاپنے زدوں کی زندگی
کو نہ بھول۔

20 اپنے عہد لحاظکا کر، ملـککیونکہ تاریککے
کونے ظلم میدانوںکے سے بھر گئے ہیں۔

21 ہونے نہ دے کہ مظلوموں کو شرمندہ ہو کر
پیچھے ہٹنا پڑے بلـکہ بخش دے کہ مصیبت زدہ اور
تیرےغریب نام پر فخر کر سکیں۔

اے22 الله، اُٹھ کر عدالت میں اپنے معاملے کا دفاع
کر۔ یاد رہے احمقکہ دن بھر تجھے لعن طعن کرتا ہے۔

23 اپنے دشمنوں نعرےکے نہ بھول بلـکہ اپنے مخالفوں
کا مسلسل بڑھتا ہوا شور شرابہ یاد کر۔

75
الله مغروروں عدالتکی کرتا ہے

آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز
تباہ نہ کر۔
اے الله، تیرا شکر ہو، تیرا !شکر تیرا نام اُن قریبکے

ہے معجزےتیرےجو بیان کرتے ہیں۔
2 الله فرماتا ہے، جب” میرا وقت آئے گا تو مَیں

انصاف عدالتسے کروں گا۔
3 زمینگو اپنے سمیتباشندوں ڈگمگانے لـگے، لیکن

مَیں ہی نے اُس کے ستونوں کو مضبوط کر دیا ہے۔
(سِلاہ)

بازوںشیخی4 مَیںسے کہا،نے ‘مارو،متڈینگیں’
اور بےدینوں سے، آپاپنے’ پر متفخر *کرو۔

5 نہ اپنی طاقت پر شیخی †مارو، نہ اکڑ کر کفر
“۔‘بکو

6 کیونکہ سرفرازی نہ مشرق سے، نہ مغرب سے اور
نہ بیابان سے آتی ہے

* 75:4 متفخر :کرو لفظی متسینگ:ترجمہ اُٹھاؤ۔ † 75:5 شیخی :مارو :مطلبلفظی سینگاپنا اُٹھاؤ۔
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7 بلـکہ الله سے منصفجو ہے۔ ایکوہی پستکو

کر دیتا ہے دوسرےاور کو سرفراز۔
8 ربکیونکہ کے ہاتھ جھاگمیں دار اور مسالے

دار َمے کا پیالہ ہے جسے وہ لوگوں کو پلا دیتا ہے۔
ً یقینا دنیا کے تمام بےدینوں کو اِسے تکقطرےآخری
پینا ہے۔

لیکن9 مَیں ہمیشہ الله کے سناؤںکامعظیم گا، ہمیشہ
یعقوب کے خدا مدحکی سرائی کروں گا۔

الله10 فرماتا دوںتوڑکمرکیبےدینوںتماممَیں”ہے،
گا راستجبکہ باز سرفراز ہو ‡“گا۔

76
منصفالله ہے

آسف1 زبور۔کا موسیقی کے راہنما لئے۔کے تاردار
سازوں کے ساتھ گانا ہے۔
الله یہوداہ میں مشہور ہے، اُس کا نام اسرائیل میں

عظیم ہے۔
اُس2 اپنینے ماند میں*سالم اور بھٹاپنا صیونکوہِ

پر بنا لیا ہے۔
3 وہاں اُس نے جلتے ہوئے تیروں کو توڑ ڈالا اور

ڈھال، تلوار اور جنگ کے ہتھیاروں کو ُچور ُچور کر
دیا ہے۔ (سِلاہ)

اے4 الله، تُو درخشاں ہے، تُو شکار پہاڑوںکے سے
آیا ہوا عظیم الشان سورما ہے۔

بہادروں5 کو لُوٹ لیا گیا ہے، وہ موت کی نیند سو
فوجیوںہیں۔گئے میں بھیایکسے ہاتھ نہیں اُٹھا سکتا۔

یعقوباے6 کے تیرےخدا، ڈانٹنے گھوڑےپر اور
رتھ بےحسبان حرکتو ہو گئے ہیں۔

7 تُو ہی مہیب ہے۔ جب تُو جھڑکے تو تیرےکون
حضور قائم رہے گا؟

8 تُو آسماننے فیصلےسے کا اعلان کیا۔ زمین سہم کر
چپ ہو گئی

جب9 الله عدالت کرنے کے لئے اُٹھا، جب وہ تمام
مصیبت زدوں نجاتکو دینے کے لئے آیا۔ (سِلاہ)

10 کیونکہ انسان کا طیش بھی تیری تمجید کا باعث
اُسہے۔ طیشکے آخریکا نتیجہ تیرا †ہے۔ہیجلال

رب11 اپنے خدا کے حضور مَنتیں مان کر اُنہیں پورا
کرو۔ بھیجتنے اُس اردکے ہیںگرد پُرجلالوہ خدا کے
حضور ہدیئے لائیں۔

12 وہ حکمرانوں کو شکستہ روح کر دیتا ہے، اُسی
سے دنیا کے دہشتبادشاہ کھاتے ہیں۔

77
الله کے عظیم کاموں سے تسلی ملتی ہے

1 آسف کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
یدوتون کے لئے۔
مَیں الله سے یاد فر کر کے مدد کے لئے چلّاتا ہوں،

مَیں الله کو پکارتا ہوں کہ مجھ پر دھیان دے۔
اپنی2 مصیبت میں مَیں ربنے تلاشکو راتکیا۔

میرےوقتکے ہاتھ بلاناغہ اُس اُٹھےطرفکی رہے۔
میری جان نے تسلی پانے سے انکار کیا۔

مَیں3 الله یادکو آہیںتوہوںکرتا بھرنے لگتا مَیںہوں،
سوچ بچار میں پڑ جاتا ہوں تو روح نڈھال ہو جاتی ہے۔
(سِلاہ)

4 تُو میری آنکھوں کو بند ہونے نہیں دیتا۔ مَیں اِتنا
ہوںبےچین بولکہ بھی نہیں سکتا۔

5 مَیں قدیم زمانے پر غور کرتا ہوں، اُن سالوں پر جو
بڑی دیر ہوئے گزر گئے ہیں۔

رات6 کو مَیں اپنا گیت یاد کرتا ہوں۔ میرا دل محوِ
خیال رہتا اور میری تفتیشروح کرتی رہتی ہے۔

ہمیشہربکیا”7 لئےکے گا،کرےرد کیا آئندہ ہمیں
کبھی پسند کرےنہیں گا؟

8 کیا اُس شفقتکی ہمیشہ کے لئے جاتی رہی ہے؟
کیا اُس ابوعدےکے دےجوابسے گئے ہیں؟

9 کیا الله مہربانی کرنا بھول گیا ہے؟ کیا اُس نے غصے
میں اپنا رحم باز رکھا “ہے؟ (سِلاہ)

مَیں10 اِس”بولا، مجھےسے دُکھ کہہے الله تعالیٰ دہناکا ہاتھ بدل گیا “ہے۔
‡ 75:10 تمام بےدینوں … ہو :گا لفظی :ترجمہ بےدینوں کے تمام سینگوں کاٹکو ڈالوں گا راستجبکہ بازوں سینگکا سرفراز ہو جائے گا۔
* 76:2 :سالم سالم سے مراد یروشلم ہے۔ † 76:10 طیش آخریکا نتیجہ تیرا جلال ہی :ہے لفظی :ترجمہ تُو بچے طیشہوئے سے کمربستہ ہو
جاتا ہے۔
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مَیں11 رب کے کام یاد کروں گا، ہاں قدیم زمانے

معجزےتیرےکے یاد کروں گا۔
12 جو کچھ تُو نے کیا اُس کے ہر پہلو پر غور خوضو

کروں تیرےگا، عظیم کاموں میں محوِ خیال رہوں گا۔
اے13 الله، تیری راہ قدوس ہے۔ کون سا ہمارےمعبود خدا جیسا عظیم ہے؟
14 تُو ہی معجزے کرنے والا خدا ہے۔ اقوام کے

درمیان تُو نے قدرتاپنی کا اظہار کیا ہے۔
بڑی15 قوت سے تُو نے دےعوضانہ کر اپنی قوم،

یعقوب اور یوسف کی اولاد کو رِہا کر دیا ہے۔
(سِلاہ)

اے16 الله، پانی نے تجھے دیکھا، پانی نے تجھے
دیکھا تو تڑپنے لگا، تکگہرائیوں لرزنے لگا۔

بارشموسلادھار17 اُٹھےگرجبادلبرسی، تیرےاور
تیر اِدھر اُدھر چلنے لـگے۔

آندھی18 میں تیری آواز کڑکتی رہی، دنیا بجلیوں سے
روشن ہوئی، زمین کانپتی کانپتی اُچھل پڑی۔

تیری19 راہ سمندر میں سے، تیرا راستہ گہرے پانی
میں سے گزرا، توبھی تیرے نقِش قدم کسی کو نظر نہ
آئے۔

20 موسٰی اور ہارون کے ہاتھ سے تُو نے یوڑ ر کی
طرح اپنی قوم کی راہنمائی کی۔

78
اسرائیل کی تاریخ میں الٰہی سزا اور رحم

آسف1 کا حکمتزبور۔ کا گیت۔
میریاے قوم، میری ہدایت پر دھیان میرےدے،

منہ کی باتوں پر کان لگا۔
2 مَیں تمثیلوں میں بات کروں گا، قدیم زمانے کے

معمے بیان کروں گا۔
3 جو کچھ ہم سننے لیا اور ہمیں معلوم ہوا ہے، جو

باپہمارےکچھ دادا نے ہمیں سنایا ہے
4 اُسے ہم اُن کی اولاد سے نہیں چھپائیں گے۔ ہم

آنے پشتوالی ربکو کے یفقابِل تعر کام بتائیں گے،
اُس قدرتکی معجزاتاور بیان یں کر گے۔

5 کیونکہ اُس یعقوبنے کی اولاد شریعتکو دی،
اسرائیل میں احکام قائم کئے۔ اُس نے فرمایا ہمارےکہ
باپ دادا یہ احکام اپنی اولاد کو سکھائیں

6 تاکہ آنے والی پشت بھی اُنہیں اپنائے، وہ بچے جو
ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پھر اُنہیں بھی اپنے بچوں کو
سنانا تھا۔

کیونکہ7 الله مرضیکی طرحاِسکہہے پشتہر الله
پر اعتماد رکھ کر اُس کے عظیم کام نہ بھولے بلـکہ اُس
کے احکام پر عمل کرے۔

8 وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے باپ دادا کی مانند ہوں
ضدیجو نسلسرکشاور تھے، ایسی جسنسل دلکا
ثابت نہیںقدم تھا وفاداریروحکیجساور اللهسے سے
لپٹی نہ رہی۔

9 چنانچہ افرائیم کے مرد گو کمانوں سے لیس تھے
جنگ وقتکے فرار ہوئے۔

10 وہ الله کے عہد کے وفادار نہ رہے، اُس کی
شریعت پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔

11 جو کچھ اُس نے کیا تھا، جو معجزے اُس نے
اُنہیں دکھائے تھے، افرائیمی سبوہ کچھ بھول گئے۔

ملـِک12 مصر کے علاقے ُضعن میں اُس نے اُن کے
باپ دادا کے دیکھتے معجزےدیکھتے کئے تھے۔

13 سمندر کو چیر کر اُس نے اُنہیں اُس میں سے
دیا،گزرنے طرحکیدیوارمضبوطپانیطرفدونوںاور
کھڑا رہا۔

14 دن کو اُس نے بادل کے یعے ذر اور رات بھر
چمک آگدار سے اُن قیادتکی کی۔

یگستان15 ر میں اُس نے پتھروں چاککو کر کے
اُنہیں سمندر کثرتسیکی کا پانی پلایا۔

اُس16 ہونےنے دیا پھوٹندیاںسےچٹانکہ نکلیں
اور پانی یاؤں در طرحکی بہنے لـگے۔

لیکن17 وہ اُس کا گناہ کرنے سے باز نہ آئے بلـکہ
یگستان ر میں الله تعالیٰ سرکشسے رہے۔

18 جان بوجھ کر اُنہوں نے الله کو آزما کر وہ
خوراک جسمانگی کا لالچ کرتے تھے۔

19 الله کے خلاف کفر بک کر وہ بولے، کیا” الله
یگستان ر ہمارےمیں لئے میز بچھا سکتا ہے؟
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اُسجببےشک20 چٹاننے کو مارا تو پھوٹپانی

نکلا اور ندیاں بہنے لـگیں۔ لیکن کیا وہ روٹی بھی دے
سکتا ہے، اپنی قوم گوشتکو بھی مہیا کر سکتا ہے؟ یہ
تو ناممکن “ہے۔

سنیہ21 میںطیشربکر آ یعقوبگیا۔ خلافکے
بھڑکآگ اُٹھی، اور اُس اسرائیلغضبکا نازلپر ہوا۔

22 کیوں؟ اِس لئے کہ اُنہیں الله پر یقین نہیں تھا، وہ
اُس نجاتکی پر بھروسا نہیں رکھتے تھے۔

اِس23 باوجودکے الله نے اُن بادلوںاوپرکے کو حکم
دے کر آسمان دروازےکے کھول دیئے۔

24 اُس نے کھانے کے لئے اُن پر مَن برسایا، اُنہیں
آسمان سے روٹی کھلائی۔

25 ایکہر نے فرشتوں کی یہ روٹی کھائی بلـکہ الله
نے اِتنا کھانا بھیجا کہ اُن پیٹکے بھر گئے۔

26 پھر اُس نے آسمان پر مشرقی ہَوا چلائی اور اپنی
قدرت سے جنوبی ہَوا پہنچائی۔

اُس27 نے گرد طرحکی اُن پر گوشت برسایا، سمندر
ریتکی جیسے پرندےبےشمار اُن پر گرنے دیئے۔

28 خیمہ گاہ کے بیچ میں ہی وہ گر پڑے، اُن کے
گھروں کے ارد گرد ہی زمین پر آ گرے۔

تب29 وہ کھا کھا کر خوب سیر ہو گئے، کیونکہ
جس کا لالچ وہ کرتے تھے وہ الله نے اُنہیں مہیا کیا تھا۔

لیکن30 اُن کا لالچ ابھی پورا نہیں ہوا تھا گوشتاور
ابھی اُن کے منہ میں تھا

31 کہ الله غضبکا اُن پر نازل ہوا۔ قوم کے کھاتے
ہلاکلوگپیتے ہوئے، اسرائیل کے خاکجوان میں
مل گئے۔

32 اِن تمام باتوں باوجودکے وہ گناہوںاپنے میں اضافہ
کرتے گئے اور اُس معجزاتکے پر ایمان نہ لائے۔

33 اِس لئے اُس نے اُن کے دن ناکامی میں گزرنے
دیئے، اور اُن میںحالتکیدہشتسالکے اختتام پذیر
ہوئے۔

اللهکبھیجب34 قتلمیںاُننے غارتو دیہونے
تو وہ اُسے ڈھونڈنے لـگے، وہ مُڑ کر الله تلاشکو کرنے
لـگے۔

اُنہیںتب35 یاد آیا ہماریاللهکہ اللهچٹان، تعالیٰ چھڑانےہمارا والا ہے۔
لیکن36 وہ منہ سے اُسے دھوکا دیتے، زبان سے اُسے

پیشجھوٹ کرتے تھے۔
37 نہ اُن کے دل ثابت قدمی سے اُس کے ساتھ لپٹے

رہے، نہ وہ اُس کے عہد کے وفادار رہے۔
توبھی38 الله رحم دل رہا۔ اُس نے اُنہیں تباہ نہ کیا

بلـکہ اُن کا معافقصور کرتا رہا۔ بار بار وہ غضباپنے
سے باز آیا، بار بار اپنا پورا قہر اُن پر اُتارنے سے گریز کیا۔

39 کیونکہ اُسے یاد رہا کہ وہ فانی انسان ہیں، ہَوا کا
ایک جھونکا جو گزر کر واپسکبھی نہیں آتا۔

40 یگستان ر میں وہ کتنی دفعہ اُس سے سرکش
ہوئے، کتنی مرتبہ اُسے دُکھ پہنچایا۔

41 بار بار اُنہوں نے الله کو آزمایا، بار بار اسرائیل کے
قدوس کو رنجیدہ کیا۔

اُنہیں42 اُس قدرتکی یاد نہ رہی، وہ جبدن اُس
نے دےفدیہ کر اُنہیں دشمن سے چھڑایا،

43 وہ دن جب اُس نے مصر میں اپنے الٰہی نشان
دکھائے، ُضعن کے علاقے میں معجزےاپنے کئے۔

44 اُس نے اُن کی نہروں کا پانی خون میں بدل دیا،
اور وہ اپنی ندیوں کا پانی پی نہ سکے۔

اُس45 نے اُن جوؤںدرمیانکے بھیجےغولکے جو
اُنہیں کھا مینڈکگئیں، جو اُن پر تباہی لائے۔

46 اُن کی پیداوار اُس نے جوان ٹڈیوں کے حوالے
کی، اُن محنتکی کا پھل بالغ ٹڈیوں کے سپرد کیا۔

47 اُن کی انگور کی بیلیں اُس نے اولوں سے، اُن کے
انجـیرتوت سیلابدرختکے سے تباہ کر دیئے۔

48 اُن مویشیکے اُس اولوںنے کے حوالے کئے، اُن
کے یوڑ ر بجلی کے سپرد کئے۔

49 اُس نے اُن پر اپنا شعلہ زن غضب نازل کیا۔ قہر،
خفگی اور مصیبت یعنی تباہی لانے والے فرشتوں کا
پورا دستہ اُن پر حملہ آور ہوا۔

50 اُس نے اپنے غضب کے لئے راستہ تیار کر کے
اُنہیں موت سے نہ بچایا بلـکہ مہلـک وبا کی زد میں آنے
دیا۔
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51 مصر میں اُس نے تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا اور

حام خیموںکے میں مردانگی کا پہلا پھل تمام کر دیا۔
52 پھر وہ اپنی قوم کو یوں بھیڑبکر کی طرح مصر سے

باہر لا کر یگستان ر میں یوڑ ر کی طرح لئے پھرا۔
53 وہ حفاظت سے اُن کی قیادت کرتا رہا۔ اُنہیں

کوئی ڈر نہیں تھا جبکہ اُن کے دشمن سمندر میں ڈوب
گئے۔

یوں54 الله نے اُنہیں تکملـکمُقّدس پہنچایا، اُس
تکپہاڑ جسے اُس کے ہنے د ہاتھ حاصلنے کیا تھا۔

55 اُن کے آگے آگے وہ دیگر قومیں نکالتا گیا۔ اُن کی
زمین اُس نے تقسیم کر کے اسرائیلیوں کو میراث میں
دی، اور اُن کے خیموں میں اُس نے اسرائیلی قبیلے
بسائے۔

56 اِس کے باوجود وہ الله تعالیٰ کو آزمانے سے باز
نہ آئے بلـکہ اُس سرکشسے ہوئے اور اُس کے احکام
کے تابع نہ رہے۔

57 اپنے باپ دادا کی طرح وہ غدار بن کر بےوفا
ہوئے۔ وہ ڈھیلی کمان طرحکی ناکام ہو گئے۔

اُنہوں58 سےگاہوںقربانغلطکیجگہوںاونچینے
الله کو غصہ دلایا اور اپنے بُتوں سے اُسے رنجیدہ کیا۔

جب59 الله کو خبر ملی تو وہ ناکغضب ہوا اور
اسرائیل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔

اُس60 َسیلانے میں سکونتاپنی گاہ چھوڑ دی، وہ
میںجسخیمہ وہ انسان سکونتدرمیانکے کرتا تھا۔

61 عہد کا صندوق اُس کی قدرت اور جلال کا
نشان تھا، لیکن اُس نے اُسے دشمن کے حوالے کر کے
جلاوطنی میں جانے دیا۔

62 اپنی قوم کو اُس نے تلوار کی زد میں آنے دیا،
کیونکہ وہ اپنی ملـکیتموروثی ناراضنہایتسے تھا۔

63 قوم کے جوان نذرِ آتش ہوئے، اور اُس کی
یوں کنوار کے لئے شادی گیتکے گائے نہ گئے۔

64 اُس کے امام تلوار سے قتل ہوئے، اور اُس کی
بیواؤں نے ماتم نہ کیا۔

جاگربتب65 اُٹھا، اُس آدمی کی کیجسطرح
نیند اُچاٹ ہو گئی ہو، اُس سورمے کی جسمانند سے
نشے کا اثر اُتر گیا ہو۔

66 اُس نے اپنے دشمنوں کو مار مار کر بھگا دیا اور
اُنہیں ہمیشہ کے لئے شرمندہ کر دیا۔

67 اُس وقت اُس نے یوسف کا خیمہ رد کیا اور
افرائیم کے قبیلے کو نہ چنا

بلـکہ68 یہوداہ قبیلےکے اور لیاچنکوصیونکوہِ جو
اُسے پیارا تھا۔

اُس69 نے اپنا بلندیوںمقدِس مانندکی بنایا، زمین کی
مانند جسے اُس نے ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے۔

70 اُس نے اپنے خادم داؤد کو چن کر یوں بھیڑبکر
باڑوںکے سے بُلایا۔

71 ہاں، اُس نے اُسے *بھیڑوں کی دیکھ بھال سے
بُلایا تاکہ اُسوہ قومکی یعقوب، اُس اسرائیلمیراثکی
کی گلہ بانی کرے۔

داؤد72 دلیخلوصنے سے اُن کی بانیگلہ بڑیکی،
مہارت سے اُس نے اُن کی راہنمائی کی۔

79
مصیبتکیجنگ میں قوم کی دعا

آسف1 کا زبور۔
اے الله، اجنبی قومیں تیری موروثی زمین گھسمیں

آئی ہیں۔ اُنہوں نے تیری مُقّدس سکونت گاہ کی
بےحرمتی کر کے یروشلم کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔

اُنہوں2 تیرےنے خادموں کی لاشیں پرندوں کو اور
تیرے ایمان داروں جانوروںجنگلیگوشتکا کھلاکو
دیا ہے۔

3 یروشلم کے طرفچاروں اُنہوں نے خون کی ندیاں
بہائیں، اور کوئی باقی نہ رہا جو مُردوں کو دفناتا۔

پڑوسیوںہمارے4 مذاقہمیںنے کا نشانہ بنا لیا ہے،
ارد گرد ہنسیہماریقومیںکی اُڑاتی اور لعن طعن ہیں۔کرتی

تک؟کبرب،اے5 کیا تُو گا؟ہوغصےتکہمیشہ
آگتککبغیرتتیری طرحکی بھڑکتی رہے گی؟

* 78:71 :بھیڑوں عبرانی متن سے مراد وہ بھیڑ ہے ابھیجو اپنے بچوں دودھکو پلاتی ہے۔
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6 اپنا غضب اُن اقوام پر نازل کر جو تجھے تسلیم نہیں

کرتیں، اُن سلطنتوں پر تیرےجو نام کو نہیں پکارتیں۔
7 کیونکہ اُنہوں یعقوبنے ہڑپکو کر کے اُس کی

رہائش گاہ تباہ دیکر ہے۔
8 ہمیں اُن گناہوں کے قصوروار نہ ٹھہرا ہمارےجو

باپ دادا سے سرزد ہوئے۔ ہم پر رحم کرنے میں
جلدی کر، کیونکہ پستبہتہم حال ہو گئے ہیں۔

اے9 ہماری نجات کے خدا، ہماری مدد کر تاکہ
تیرے نام کو جلال ملے۔ ہمیں بچا، اپنے نام کی خاطر
ہمارے گناہوں معافکو کر۔

10 دیگر اقوام کیوں کہیں، اُن” کا کہاںخدا “ہے؟
ہمارے دیکھتے دیکھتے اُنہیں دکھا کہ تُو اپنے خادموں
خونکے کا بدلہ لیتا ہے۔

11 قیدیوں کی آہیں تجھ تک پہنچیں، جو مرنے کو
ہیں اُنہیں اپنی قدرتعظیم محفوظسے رکھ۔

رب،اے12 لعنجو ہمارےطعن پڑوسیوں تجھنے
پر برسائی ہے ساتاُسے گُنا اُن کے سروں واپسپر لا۔

تب13 ہم جو تیری قوم اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں
ہیں ستائشتیریتکابد کریں پشتگے، تیریپشتدر
حمد و ثنا یں کر گے۔

80
انگور کی بیل کی بحالی کے لئے دعا

آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز
عہد کے سوسن۔
اے اسرائیل کے گلہ بان، ہم پر !دےدھیان تُو جو

یوسف کی یوڑ ر کی طرح راہنمائی کرتا ہمہے، پر توجہ
!کر تُو جو کروبی فرشتوں کے درمیان تخت نشین ہے،
اپنا نور !چمکا

2 افرائیم، بن یمین اور منسّی کے منے سا قدرتاپنی کو
حرکت میں لا۔ ہمیں بچانے !آ

اے3 الله، ہمیں بحال کر۔ چہرےاپنے کا نور چمکا
تو نجاتہم پائیں گے۔

اے4 رب، لشکروں کے خدا، تیرا تککبغضب
بھڑکتا رہے گا، حالانکہ تیری قوم تجھ سے التجا کر رہی
ہے؟

5 تُو اُنہیںنے آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور آنسوؤں خوبپیالہکا پلایا۔
6 تُو نے ہمیں پڑوسیوں کے جھگڑوں کا نشانہ بنایا۔

ہمارے دشمن ہمارا مذاق اُڑاتے ہیں۔
لشکروںاے7 کر۔بحالہمیںخدا،کے چہرےاپنے

کا نور چمکا تو نجاتہم پائیں گے۔
8 انگور کی جو بیل مصر میں اُگ رہی تھی اُسے تُو

اُکھاڑ کر ملـِک کنعان لایا۔ تُو نے وہاں کی اقوام کو
بھگا کر یہ بیل اُن کی جگہ لگائی۔

9 تُو نے اُس کے لئے زمین تیار کی تو وہ جڑ پکڑ کر
ملـکپورے میں پھیل گئی۔

اُس10 کا پہاڑوںسایہ پر چھا گیا، اور اُس شاخوںکی
نے دیودار کے عظیم درختوں ڈھانککو لیا۔

اُس11 کی ٹہنیاں مغرب میں تکسمندر پھیل گئیں،
اُس کی ڈالیاں مشرق میں یائے در فرات تک پہنچ
گئیں۔

12 تُو نے اُس چاردیواریکی کیوں گرا ابدی؟ ہر
گزرنے والا اُس کے انگور توڑ لیتا ہے۔

13 جنگل کے سؤر اُسے کھا کھا کر تباہ کرتے،
کھلے میدان کے جانور وہاں چرتے ہیں۔

لشکروںاے14 رجوعدوبارہطرفہماریخدا،کے
!فرما آسمان سے نظر ڈال حالاتکر پر دھیان اِسدے۔
بیل کی دیکھ بھال کر۔

تیرےجسےرکھمحفوظاُسے15 ہنے ہاتھد زمیننے
میں لگایا، اُس بیٹے کو جسے تُو نے اپنے لئے پالا ہے۔

16 اِس وقت وہ کٹ کر نذرِ آتش ہوا تیرےہے۔
ہیں۔جاتےہوہلاکلوگسےڈپٹڈانٹکیچہرے

17 تیرا ہاتھ اپنے ہنے د ہاتھ بندےکے کو پناہ دے،
اُس آدم زاد کو جسے تُو نے اپنے لئے پالا تھا۔

تب18 ہم تجھ سے دُور نہیں ہو جائیں گے۔ بخش
دے ہماریکہ جان میں جان آئے تو ہم تیرا نام پکاریں
گے۔
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اے19 رب، لشکروں کے خدا، ہمیں بحال کر۔ اپنے

چہرے کا نور چمکا تو نجاتہم پائیں گے۔
81

عبادتحقیقی کیا ہے؟
آسف1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ :طرز

گتّیت۔
الله ہماری قوت ہے۔ اُس کی خوشی میں شادیانہ

بجاؤ، یعقوب کے خدا کی تعظیم میں خوشی نعرےکے
لگاؤ۔

گیت2 گانا شروع کرو۔ دف بجاؤ، سرود اور ستار
کی یلی سُر آواز نکالو۔

3 نئے چاند کے دن نرسنگا پورےپھونکو، چاند کے
ہماریدنجس عید ہوتی ہے اُسے پھونکو۔

اسرائیلیہکیونکہ4 فرضکا یعقوبیہہے، کے خدا
کا فرمان ہے۔

یوسفجب5 مصر خلافکے نکلا تو الله نے خود
یہ مقرر کیا۔
مَیں ایکنے زبان سنی، جو مَیں تکاب نہیں جانتا

تھا،
مَیں”6 اُسنے کے کندھے پر بوجھسے اُتارا اور اُس

کے بھاریہاتھ ٹوکری اُٹھانے سے آزاد کئے۔
مصیبت7 میں تُو نے آواز دی تو مَیں نے تجھے بچایا۔

گرجتے بادل میں سے مَیں نے جوابتجھے دیا اور تجھے
مریبہ کے پانی پر آزمایا۔ (سِلاہ)

میریاے8 قوم، سن، تو مَیں تجھے آگاہ کروں گا۔
اے کاشاسرائیل، تُو میری !سنے

تیرے9 درمیان کوئی اَور خدا نہ ہو، کسی اجنبی
معبود کو سجدہ نہ کر۔

ربہیمَیں10 تیرا سےمصرملـِکتجھےجوہوںخدا
نکال لایا۔ اپنا کھولخوبمنہ تو مَیں اُسے بھر دوں گا۔

لیکن11 میری قوم نے میری نہ سنی، اسرائیل میری
بات ماننے کے لئے تیار نہ تھا۔

12 چنانچہ مَیں نے اُنہیں اُن کے دلوں کی ضد کے
حوالے کر دیا، اور وہ اپنے ذاتی مشوروں کے مطابق
زندگی گزارنے لـگے۔

قوممیریکاش13 سنے، راہوںمیریاسرائیل پر !چلے

تب14 مَیں جلدی سے اُس کے دشمنوں کو زیر کرتا،
اپنا ہاتھ اُس مخالفوںکے خلافکے اُٹھاتا۔

ربتب15 نفرتسے کرنے دبکوالے کر اُس کی
خوشامد کرتے، اُن ابدیشکستکی ہوتی۔

لیکن16 اسرائیل کو مَیں بہترین گندم کھلاتا، مَیں
چٹان میں سے شہد نکال کر اُسے سیر “کرتا۔

82
سےسب منصفاعلٰی

آسف1 کا زبور۔
الله مجلسالٰہی میں کھڑا ہے، معبودوں کے درمیان

عدالتوہ کرتا ہے،
2 تم” کب تک عدالت میں غلط فیصلے کر کے

بےدینوں داریجانبکی کرو گے؟ (سِلاہ)
پست3 حالوں اور یتیموں کا انصاف کرو، مصیبت

زدوں ضرورتاور مندوں حقوقکے قائم رکھو۔
پست4 حالوں اور غریبوں کو بچا کر بےدینوں کے

ہاتھ سے “چھڑاؤ۔
لیکن5 وہ کچھ نہیں جانتے، اُنہیں سمجھ نہیںہی آتی۔

وہ یکی تار میں ٹٹول ٹٹول کر متے گھو پھرتے ہیں جبکہ
زمین کی تمام بنیادیں منے جھو لـگی ہیں۔

مَیںبےشک6 نے کہا، تم” خدا سبہو، الله تعالیٰ
کے فرزند ہو۔

7 لیکن تم فانی انسان کی طرح مر جاؤ گے، تم دیگر
حکمرانوں طرحکی گر جاؤ “گے۔

اے8 الله، اُٹھ کر زمین کی عدالت !کر کیونکہ تمام
اقوام تیری ہی ملـکیتموروثی ہیں۔

83
قوم دشمنوںکے خلافکے دعا

آسفگیت۔1 کا زبور۔
اے خاموشالله، نہ اے!رہ الله، چپ نہ !رہ
2 دیکھ، تیرے دشمن شور مچا رہے ہیں، تجھ سے

نفرت کرنے والے اپنا خلافتیرےسر اُٹھا رہے ہیں۔
تیری3 قوم کے خلاف چالاکوہ منصوبے باندھ

ہیں،رہے تیریجو آڑ ہیںگئےچھپمیں اُن خلافکے
سازشیں کر رہے ہیں۔
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4 وہ کہتے آؤ،”ہیں، ہم اُنہیں مٹا دیں تاکہ نیستقوم

ہو جائے اور اسرائیل کا نام و نشان باقی نہ “رہے۔
5 کیونکہ وہ آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد

دلی طور پر متحد ہو گئے ہیں، اُنہوں نے تیرے خلافہی عہد باندھا ہے۔
6 اُن میں ادوم کے خیمے، اسماعیلی، موآب، ہاجری،
جبال،7 عمون، عمالیق، فلستیہ اور صور باشندےکے

شامل ہو گئے ہیں۔
8 اسور بھی اُن شریکمیں ہو کر لوط کی اولاد کو

دےسہارا رہا ہے۔ (سِلاہ)

9 اُن ساتھکے سلوکوہی کر جو تُو مِدیانیوںنے سے
یعنی قیسون ندی پر سیسرا اور یابین سے کیا۔

10 کیونکہ وہ عین دور ہلاکپاسکے ہو کھیتکر
میں گوبر بن گئے۔

11 اُن کے شرفا کے ساتھ وہی برتاؤ کر جو تُو نے
عوریب اور زئیب سے کیا۔ اُن کے تمام سردار زبح اور
ضلمُنّع کی مانند بن جائیں،

12 جنہوں نے کہا، آؤ،” ہم الله کی چراگاہوں پر
قبضہ “کریں۔

میرےاے13 خدا، اُنہیں لُڑھک بوٹی اور ہَوا میں
اُڑتے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دے۔

پورےآگطرحجس14 جنگل میں پھیل جاتی اور
ایک ہی شعلہ پہاڑوں کو ُجھلسا دیتا ہے،

اُسی15 طرح اپنی آندھی سے اُن کا تعاقب کر، اپنے
طوفان سے اُن دہشتکو زدہ کر دے۔

رب،اے16 اُن کا منہ کالا کر تاکہ وہ تیرا تلاشنام
کریں۔

17 وہ تکہمیشہ شرمندہ حواساور باختہ رہیں، وہ
شرم سار ہو ہلاککر ہو جائیں۔

ہیتب18 لیںجانوہ گے کہ تُو جسہی ربنامکا
ہے الله تعالیٰ یعنی پوری دنیا مالـککا ہے۔

84
رب کے گھر پر خوشی

1 قورح خاندان کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے
لئے۔ :طرز گتّیت۔

اے رب الافواج، تیری سکونت گاہ کتنی پیاری
!ہے

میری2 جان رب کی بارگاہوں کے لئے تڑپتی ہوئی
نڈھال ہے۔ میرا دل بلـکہ پورا جسم زندہ خدا کو زور
سے پکار رہا ہے۔

اے3 رب الافواج، اے میرے بادشاہ اور خدا،
تیری قربان گاہوں پرندےپاسکے بھیکو ملگھر گیا،
ابابیل کو بھی اپنے بچوں کو لنے پا کا گھونسلا مل گیا
ہے۔

مبارک4 ہیں وہ جو تیرے گھر میں بستے ہیں، وہ
ہمیشہ ستائشتیریہی کریں گے۔ (سِلاہ)

مبارک5 ہیں وہ جو تجھ میں اپنی طاقت پاتے، جو
دل تیریسے راہوں میں چلتے ہیں۔

6 وہ بکا خشککی *وادی میں سے گزرتے ہوئے
جگہشاداباُسے بنا لیتے بارشیںاورہیں، برکتوںاُسے سے
ڈھانپ دیتی ہیں۔

7 وہ قدم بہ قدم تقویت پاتے ہوئے آگے ھتے، بڑ سب
کوہِ صیون پر الله کے منے سا حاضر ہو جاتے ہیں۔

اے8 اےرب، لشکروں کے خدا، میری دعا !سن
یعقوباے کے خدا، !دےدھیان (سِلاہ)

اے9 الله، ہماری ڈھال پر کرم کی نگاہ ڈال۔ اپنے
مسح کئے ہوئے خادم چہرےکے پر نظر کر۔

10 تیری بارگاہوں میں ایک دن کسی اَور جگہ پر
ہزار دنوں سے بہتر ہے۔ مجھے اپنے خدا کے گھر کے
دروازے پر حاضر رہنا بےدینوں کے گھروں میں بسنے
سے کہیں یادہ ز پسند ہے۔

11 ربکیونکہ آفتابخدا اور ڈھال ہے، وہی فضلہمیں اور عزت سے نوازتا ہے۔ جو دیانت داری سے
چلیں اُنہیں وہ کسی بھی اچھی چیز سے محروم نہیں
رکھتا۔

12 اے رب الافواج، مبارک ہے وہ جو تجھ پر
بھروسا رکھتا !ہے

85
سرےنئے برکتسے پانے کے لئے دعا

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے
لئے۔

* 84:6 بکا :وادیخشککی یا رونے والی یعنی آنسوؤں کی وادی۔
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اے رب، پہلے تُو نے ملـکاپنے کو پسند کیا، پہلے
یعقوب کو بحال کیا۔

پہلے2 تُو نے اپنی قوم کا معافقصور کیا، اُس کا تمام
گناہ ڈھانپ دیا۔ (سِلاہ)

ہمغضبجو3 نازلپر ہو رہا تھا اُس کا سلسلہ تُو نے
روک دیا، جو قہر ہمارے بھڑکخلاف رہا تھا چھوڑاُسے دیا۔

نجاتہماریاے4 کے خدا، ہمیں دوبارہ بحال کر۔
ہم ناراضسے ہونے سے باز آ۔

5 کیا تُو تکہمیشہ ہم سے غصے رہے گا؟ کیا تُو اپنا
پشتقہر پشتدر قائم رکھے گا؟

6 کیا تُو ہماریدوبارہ جان کو تازہ دم کرےنہیں گا
تاکہ تیری قوم تجھ خوشسے ہو جائے؟

اے7 رب، اپنی شفقت ہم پر ظاہر کر، اپنی نجات
ہمیں عطا فرما۔

8 مَیں وہ کچھ سنوں گا جو خدا رب فرمائے گا۔
کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے ایمان داروں سے سلامتی کا
کرےوعدہ گا، البتہ لازم کہہے وہ حماقتدوبارہ میں
اُلجھ نہ جائیں۔

9ً یقینا اُس کی نجات اُن کے قریب ہے جو اُس کا
ہیںمانتےخوف سکونتمیںملـکہمارےجلالتاکہ
کرے۔

دوسرےایکوفاداریاورشفقت10 لـگگلےکے
گئے ہیں، راستی اور سلامتی دوسرےایکنے بوسہکو
دیا ہے۔

11 سچائی زمین سے پھوٹ نکلے گی اور راستی آسمان
سے زمین پر نظر ڈالے گی۔

12 الله ضرور وہ دےکچھ گا جو اچھا ہے، ہماری
زمین ضرور اپنی فصلیں کرےپیدا گی۔

13 راستی اُس کے آگے آگے چل کر اُس کے قدموں
کے لئے راستہ کرےتیار گی۔

86
مصیبت میں دعا

داؤد1 کی دعا۔
اے رب، اپنا کان جھکا کر میری سن، کیونکہ مَیں

مصیبت زدہ اور محتاج ہوں۔

میری2 جان کو محفوظ رکھ، کیونکہ مَیں ایمان دار
ہوں۔ اپنے خادم کو بچا جو تجھ پر بھروسا رکھتا ہے۔ تُو
ہی میرا خدا !ہے

اے3 رب، مجھ پر مہربانی کر، کیونکہ دن بھر مَیں
تجھے پکارتا ہوں۔

4 اپنے خادم کی جان خوشکو کر، کیونکہ مَیں تیرا
آرزومند ہوں۔

5 کیونکہ رباےتُو بھلا ہے، تُو معاف کرنے کے
لئے تیار ہے۔ جو بھی تجھے پکارتے ہیں اُن پر تُو بڑی
شفقت کرتا ہے۔

اے6 رب، میری دعا سن، میری التجاؤں پر توجہ
کر۔

مصیبت7 کے دن مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ تُو
میری سنتا ہے۔

اے8 رب، معبودوں میں سے کوئی تیری مانند نہیں
ہے۔ جو کچھ تُو کرتا کوئیہے اَور نہیں کر سکتا۔

اے9 رب، جتنی بھی قومیں تُو نے بنائیں وہ آ کر
تیرے تیرےاورگیکریںسجدہحضور نام دیںجلالکو
گی۔

10 کیونکہ تُو ہی عظیم ہے معجزےاور کرتا ہے۔ تُو
ہی خدا ہے۔

مجھےرب،اے11 اپنی راہ سکھا وفاداریتیریتاکہ
خوفتیراسےدلپورےمَیںکہدےبخشچلوں۔میں
مانوں۔

میرےرباے12 پورےمَیںخدا، دل سے تیرا شکر
کروں گا، تیرےتکہمیشہ نام کی تعظیم کروں گا۔

13 تیریکیونکہ مجھ شفقتپر عظیم ہے، تُو میرینے
جان پاتالکو کی گہرائیوں سے چھڑایا ہے۔

الله،اے14 ہوئےکھڑےاُٹھخلافمیرےمغرور
ہیں، ظالموں کا جتھا میری جان لینے کے درپَے ہے۔ یہ
لوگ تیرا لحاظ نہیں کرتے۔

لیکن15 اےتُو، رب، رحیم اور مہربان خدا ہے۔ تُو
شفقتتحمل، اور وفا سے بھرپور ہے۔

میری16 طرف رجوع فرما، مجھ پر مہربانی !کر اپنے
خادم قوتاپنیکو عطا اپنیکر، خادمہ بیٹےکے بچا۔کو
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17 مجھے اپنی مہربانی کا کوئی نشان دکھا۔ مجھ سے

نفرت کرنے والے یہ دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں کہ تُو
رب میرینے مدد کر مجھےکے تسلی دی ہے۔

87
صیون اقوام کی ماں ہے

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ گیت۔
اُس کی مُقّدسبنیاد پہاڑوں پر رکھی گئی ہے۔
دروازوںکےصیونرب2 یعقوبکو کی آبادیوںدیگر

سے کہیں یادہ ز پیار کرتا ہے۔
اے3 الله کے شہر، تیرے بارے میں شاندار باتیں

سنائی جاتی ہیں۔ (سِلاہ)
رب4 فرماتا ہے، مَیں” مصر اور بابل کو اُن لوگوں

میں شمار کروں گا جو مجھے جانتے “ہیں۔ فلستیہ، صور
اور ایتھوپیا بارےکے میں بھی کہا جائے گا، اِن” کی
پیدائش یہیں ہوئی “ہے۔

5 لیکن صیون کے بارے میں کہا جائے گا، ہر”
ایک باشندہ اُس میں پیدا ہوا ہے۔ الله تعالیٰ خود اُسے
قائم رکھے “گا۔

ربجب6 اقوام کتابکو میں کرےدرج گا تو وہ
ساتھ ساتھ یہ بھی لـکھے گا، یہ” صیون میں پیدا ہوئی
“ہیں۔ (سِلاہ)

7 اور لوگ ناچتے ہوئے گائیں گے، میرے” تمام
چشمے تجھ میں “ہیں۔

88
ترک کئے شخصگئے کے لئے دعا

قورح1 کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے
لئے۔ :طرز محلت لعنوت۔ ہیمان اِزراحی کا حکمت کا
گیت۔
اے اےرب، میری نجات کے خدا، راتدن مَیں

تیرے حضور چیختا چلّاتا ہوں۔
2 میری دعا تیرے حضور پہنچے، اپنا کان میری

چیخوں طرفکی جھکا۔
3 کیونکہ میری جان دُکھ سے بھری ہے، اور میری

ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں۔
مجھے4 اُن میں شمار کیا جاتا ہے پاتالجو میں اُتر رہے

ہیں۔ مَیں اُس مرد کی مانند ہوں جس کی تمام طاقت
جاتی رہی ہے۔

5 مجھے مُردوں میں تنہا چھوڑا گیا ہے، قبر میں اُن
مقتولوں جنطرحکی کا ابتُو خیال نہیں رکھتا اور جو
تیرے ہاتھ سہارےکے سے منقطع ہو گئے ہیں۔

6 تُو نے مجھے سب گہرےسے گڑھے تاریکمیں،
ترین گہرائیوں میں ڈال دیا ہے۔

تیرے7 غضب کا پورا بوجھ مجھ پر آ پڑا ہے، تُو نے
مجھے اپنی تمام موجوں نیچےکے دبا دیا ہے۔ (سِلاہ)

8 تُو میرےنے قریبی دوستوں مجھکو دُورسے کر دیا
ہے، اور اب وہ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ مَیں پھنسا
ہوا ہوں اور نکل نہیں سکتا۔

میری9 آنکھیں غم مارےکے پژمُردہ ہو گئی ہیں۔
دنرب،اے بھر تجھےمَیں پکارتا، اپنے طرفتیریہاتھ
اُٹھائے رکھتا ہوں۔

10 کیا تُو مُردوں کے لئے گا؟کرےمعجزے پاتالکیا
باشندےکے اُٹھ تیریکر تمجید کریں گے؟ (سِلاہ)

11 لوگکیا قبر میں تیری شفقت یا پاتال میں تیری وفا
بیان یں کر گے؟

12 کیا یکی تار میں تیرے معجزے یا ملـِک فراموش
میں تیری راستی معلوم ہو جائے گی؟

13 لیکن اے رب، مَیں مدد کے لئے تجھے پکارتا
میریہوں، تیرےسویرےصبحدعا منے سا آ جاتی ہے۔

اے14 رب، تُو میری جان کو کیوں رد کرتا، اپنے
چہرے کو مجھ سے پوشیدہ کیوں رکھتا ہے؟

15 مَیں مصیبت زدہ اور جوانی موتسے کے قریب
رہا ہوں۔ تیرے دہشت ناک حملے برداشت کرتے
کرتے مَیں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔

16 تیرا بھڑکتا قہر مجھ پر سے گزر تیرےگیا، ناکہول
کاموں مجھےنے نابود کر دیا ہے۔

دن17 بھر وہ سیلابمجھے کی گھیرےطرح رکھتے
ہیں، طرفہر مجھسے پر حملہ آور ہوتے ہیں۔

18 تُو میرےنے دوستوں اور پڑوسیوں کو مجھ سے
دُور کر رکھا ہے۔ یکی تار ہی میری قریبی دوست بن
گئی ہے۔

89
اسرائیل مصیبتکی اور داؤد سے وعدہ

ایتان1 اِزراحی حکمتکا کا گیت۔
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مَیں ربتکابد کی مہربانیوں کی مدح سرائی کروں
پشتگا، پشتدر منہ تیریسے وفا کا اعلان کروں گا۔

2 کیونکہ مَیں بولا، تیری” شفقت ہمیشہ تک قائم
ہے، تُو نے اپنی وفا مضبوطکی بنیاد آسمان پر ہی “ہے۔رکھی

3 تُو نے فرمایا، مَیں” نے اپنے چنے بندےہوئے سے
عہد باندھا، اپنے خادم داؤد سے قَسم کھا کر وعدہ کیا
ہے،

4 مَیں’ تیری نسل کو تکہمیشہ قائم رکھوں گا، تیرا
تخت مضبوطتکہمیشہ رکھوں “۔‘گا (سِلاہ)

اے5 رب، تیرےآسمان معجزوں کی ستائش کریں
مُقّدسینگے، میںجماعتکی وفاداریتیریہی تمجیدکی
یں کر گے۔

6 کیونکہ بادلوں میں کون رب کی مانند ہے؟ الٰہی
ہستیوں میں ربکونسے کی مانند ہے؟

وہہیںشاملمیںمجلسکیمُقّدسینبھیجو7 الله سے
ہیں۔کھاتےخوف اُسبھیجو ہیںہوتےگرداردکے
اُن پر اُس عظمتکی رُعباور چھایا رہتا ہے۔

اے8 اےرب، لشکروں کے خدا، تیریکون مانند
اےہے؟ رب، تُو قوی اور اپنی وفا سے گھرا رہتا ہے۔

9 تُو ٹھاٹھیں مارتے سمندرہوئے حکومتپر ہے۔کرتا
جب وہ موجزن ہو تو تُو اُسے تھما دیتا ہے۔

10 تُو سمندرینے اژدہے رہب کو کچل دیا، اور وہ
مقتول کی مانند بن گیا۔ اپنے قوی بازو سے تُو نے اپنے
دشمنوں کو تتر بتر کر دیا۔

آسمان11 و تیرےزمین ہی ہیں۔ دنیا اور کچھجو اُس
میں ہے تُو نے قائم کیا۔

12 تُو شمالنے جنوبو کیا۔خلقکو تبور اور حرمون
تیرے نام خوشیکی نعرےمیں لگاتے ہیں۔

13 تیرا بازو قوی اور تیرا طاقتہاتھ ور ہے۔ تیرا دہنا
ہاتھ عظیم کام کرنے کے لئے تیار ہے۔

14 راستی اور انصاف تیرے تخت کی بنیاد ہیں۔
شفقت اور تیرےوفا آگے آگے چلتی ہیں۔

مبارک15 وہہے قوم خوشیتیریجو نعرےکے لگا
اےسکے۔ رب، چہرےتیرےوہ کے نور میں چلیں
گے۔

روزانہ16 تیرےوہ نام منائیںخوشیکی تیریاورگے
راستی سے سرفراز ہوں گے۔

17 کیونکہ تُو ہی اُن کی طاقت کی شان ہے، اور تُو
اپنے کرم ہمیںسے کرےسرفراز گا۔

ہماراہے،کیہیربڈھالہماریکیونکہ18 بادشاہ
اسرائیل قدوسکے ہی کا ہے۔

ماضی19 میں تُو یا رو میں اپنے ایمان داروں سے ہم
کلام ہوا۔ اُس وقت تُو نے فرمایا، مَیں” نے ایک
سورمے طاقتکو سے نوازا ہے، قوم میں ایکسے کو
چن کر سرفراز کیا ہے۔

20 مَیں نے اپنے خادم داؤد کو پا لیا اور اُسے اپنے
مُقّدس تیل مسحسے کیا ہے۔

21 میرا ہاتھ اُسے قائم رکھے گا، میرا بازو اُسے تقویت
دے گا۔

دشمن22 اُس پر غالب نہیں آئے گا، شریر خاکاُسے
میں نہیں ملائیں گے۔

23 اُس کے آگے آگے مَیں اُس کے دشمنوں پاشکو
پاش کروں گا۔ جو اُس نفرتسے رکھتے ہیں اُنہیں زمین
پر پٹخ دوں گا۔

میری24 وفا اُسشفقتمیریاور گی،رہیںساتھکے
میرے نام سے وہ سرفراز ہو گا۔

مَیں25 اُس کے ہاتھ کو سمندر پر اور اُس کے ہنے د
ہاتھ کو یاؤں در حکومتپر کرنے دوں گا۔

26 وہ مجھے پکار کر کہے گا، تُو’ میرا باپ، میرا خدا
اور نجاتمیری کی چٹان ‘ہے۔

مَیں27 اُسے اپنا پہلوٹھا اور دنیا اعلٰیسےسبکا بادشاہ
بناؤں گا۔

مَیں28 اُسے تکہمیشہ اپنی شفقت سے نوازتا رہوں
گا، میرا اُس کے ساتھ عہد کبھی تمام نہیں ہو گا۔

مَیں29 اُس نسلکی تکہمیشہ قائم رکھوں جبگا،
تک آسمان قائم ہے اُس تختکا قائم رکھوں گا۔

30 اُساگر ترکشریعتمیریبیٹےکے میرےکےکر
احکام پر عمل نہ کریں،

31 اگر میرےوہ فرمانوں کی بےحرمتی کر میریکے
ہدایات مطابقکے زندگی نہ گزاریں
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32 تو مَیں لاٹھی لے کر اُن کی تادیب کروں گا اور

مہلـک وباؤں سے اُن گناہوںکے کی سزا دوں گا۔
لیکن33 مَیں اُسے اپنی شفقت سے محروم نہیں کروں

گا، اپنی وفا کا انکار نہیں کروں گا۔
مَیںنہ34 نہگا،کروںبےحرمتیکیعہداپنے کچھوہ

تبدیل کروں گا جو مَیں نے فرمایا ہے۔
35 مَیں ایکنے بار سدا کے لئے اپنی قدوسیت کی

قَسم کھا کر وعدہ کیا اورہے، مَیں داؤد کبھیکو دھوکا
نہیں دوں گا۔

36 اُس کی نسل تکابد قائم رہے گی، اُس کا تخت
آفتاب کی میرےطرح منے سا کھڑا رہے گا۔

37 چاند کی طرح وہ تکہمیشہ برقرار رہے گا، اور
جو گواہ بادلوں میں ہے وہ وفادار “ہے۔ (سِلاہ)

لیکن38 اب تُو نے اپنے مسح کئے ہوئے خادم کو
ٹھکرا کر رد کیا، تُو اُس ناکغضبسے ہو گیا ہے۔

39 تُو نے اپنے خادم کا عہد نامنظور کیا اور اُس کا
خاکتاج میں ملا کر اُس کی بےحرمتی کی ہے۔

40 تُو نے اُس کی تمام فصیلیں ڈھا کر اُس کے قلعوں
کو ملبے کے ڈھیر بنا دیا ہے۔

41 جو بھی وہاں گزرےسے وہ اُسے لُوٹ لیتا ہے۔
وہ اپنے پڑوسیوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہے۔

42 تُو نے اُس کے مخالفوں کا دہنا ہاتھ سرفراز کیا،
اُس کے تمام دشمنوں خوشکو کر دیا ہے۔

43 تُو نے اُس کی تلوار کی تیزی بےاثر کر کے اُسے
جنگ میں فتح پانے روکسے دیا ہے۔

44 تُو نے اُس کی شان ختم کر کے اُس تختکا زمین
پر پٹخ دیا ہے۔

45 تُو نے اُس کی جوانی کے دن مختصر کر کے اُسے
رُسوائی کی چادر میں لپیٹا ہے۔ (سِلاہ)

اے46 رب، کب تک؟ کیا تُو اپنے آپ کو ہمیشہ
گا؟رکھےچھپائےتک کیا تیرا طرحکیآگتکابدقہر
بھڑکتا رہے گا؟

47 یاد رہے میریکہ زندگی کتنی مختصر ہے، کہ تُو
نے تمام انسان کتنے فانی خلق کئے ہیں۔

کون48 نہواسطہسےموتکاجسہے کونپڑے،
ہے جو ہمیشہ زندہ رہے؟ کون اپنی جان موتکو کے
قبضے سے بچائے رکھ سکتا ہے؟ (سِلاہ)

اے49 رب، تیری وہ پرانی مہربانیاں کہاں ہیں جن
کا وعدہ تُو نے اپنی وفا کی قَسم کھا کر داؤد سے کیا؟

اے50 رب، اپنے خادموں کی خجالت یاد کر۔ میرا
سینہ متعدد قوموں کی لعن طعن سے دُکھتا ہے،

51 کیونکہ اے رب، تیرے دشمنوں نے مجھے لعن
طعن کی، اُنہوں تیرےنے مسح کئے ہوئے خادم کو
ہر قدم پر لعن طعن کی !ہے

ربتکابد52 کی حمد !ہو آمین، پھر چوتھیآمین۔ کتاب 90-106
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فانی انسان الله میں پناہ لے
1 مردِ خدا موسٰی کی دعا۔
اے پشترب، پشتدر تُو ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔
اِس2 پہلےسے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور تُو زمین اور دنیا

میںوجودکو لایا تُو الله،اےتھا۔ہی تُو ازل ہے۔تکابدسے
3 تُو انسان کو خاکدوبارہ ہونے دیتا ہے۔ تُو فرماتا

ہے، آدماے’ زادو، خاکدوبارہ میں مل ‘!جاؤ
4 کیونکہ تیری نظر میں ہزار سال کل کے گزرے

ہوئے دن کے برابر راتیا ایککے پہر کی مانند ہیں۔
5 تُو لوگوں سیلابکو کی طرح بہا لے جاتا ہے، وہ

نیند اور اُس گھاس کی مانند ہیں جو صبح کو پھوٹ
نکلتی ہے۔

6 وہ صبح پھوٹکو نکلتی اور اُگتی ہے، لیکن شام
کو مُرجھا کر سوکھ جاتی ہے۔

7 کیونکہ ہم تیرے غضب سے فنا ہو جاتے اور
تیرے قہر حواسسے باختہ ہو جاتے ہیں۔

8 تُو اپنےکوخطاؤںہمارینے منے سا ہمارےرکھا،
پوشیدہ گناہوں کو چہرےاپنے کے نور میں لایا ہے۔

9 ہمارےچنانچہ تمام تیرےدن قہر تحتکے گھٹتے
گھٹتے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے سالوں کے
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اختتام پر پہنچتے ہیں تو زندگی سرد آہ کے برابر ہی ہوتی
ہے۔

ہماری10 عمر 70 سال یا اگر یادہ ز طاقت ہو تو 80
تکسال پہنچتی ہے، اور جو دن فخر کا باعث تھے وہ
تکلیفبھی دہ اور بےکار ہیں۔ جلد ہی وہ گزر جاتے
ہیں، اور ہم پرندوں کی طرح اُڑ کر چلے جاتے ہیں۔

11 کون تیرے غضب کی پوری شدت جانتا ہے؟
کون سمجھتا ہے کہ تیرا قہر ہماری خدا ترسی کی کمی
مطابقکے ہی ہے؟

12 چنانچہ ہمارےہمیں دنوں کا صحیح حساب کرنا
سکھا ہمارےتاکہ دانشدل مند ہو جائیں۔

اے13 رب، دوبارہ ہماری طرف رجوع !فرما تُو
تککب دُور رہے گا؟ اپنے خادموں ترسپر !کھا

صبح14 کو ہمیں اپنی شفقت سے سیر !کر تب ہم
زندگی بھر باغ باغ ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔

ہمیں15 اُتنے دلاخوشیدنہی جتنے تُو پستہمیںنے
کیا ہے، اُتنے ہی سال جتنے ہمیں دُکھ سہنا پڑا ہے۔

16 اپنے خادموں پر اپنے کام اور اُن کی اولاد پر اپنی
عظمت ظاہر کر۔

ہمارارب17 اپنیہمیںخدا مہربانی ہمارےدکھائے۔
ہاتھوں کا مضبوطکام کر، ہمارےہاں ہاتھوں کا کام
مضبوط !کر

91
الله کی پناہ میں

1 جو الله تعالیٰ کی پناہ میں رہے وہ قادرِ مطلق کے
سائے کرےسکونتمیں گا۔

رب،اے”گا،کہوںمَیں2 میریتُو پناہ اور میرا قلعہ
ہے، میرا جسخدا پر مَیں بھروسا رکھتا “ہوں۔

3 کیونکہ وہ تجھے چڑی مار پھندےکے اور مہلـک
مرض سے چھڑائے گا۔

4 وہ تجھے اپنے شاہ پَروں ڈھانپنیچےکے لے گا، اور
تُو اُس پَروںکے تلے پناہ لے سکے گا۔ اُس وفاداریکی
تیری ڈھال اور پُشتہ رہے گی۔

رات5 کی دہشتوں متخوفسے کھا، نہ اُس تیر
سے جو دن وقتکے چلے۔

مرضمہلـکاُس6 متدہشتسے کھا جو یکی تار
میں گھومے پھرے، نہ اُس وبائی بیماری سے جو دوپہر
وقتکے تباہی پھیلائے۔

تیرےگو7 ہزارکھڑےساتھ ہلاکافراد جائیںہو
اور تیرے ہنے د ہاتھ دس ہزار مر جائیں، لیکن تُو اُس
کی زد میں نہیں آئے گا۔

8 تُو اپنی آنکھوں سے اِس کا ملاحظہ کرے گا، تُو
خود بےدینوں کی سزا دیکھے گا۔

9 کیونکہ تُو نے کہا میریرب”ہے، پناہ گاہ “ہے،
تُو الله تعالیٰ کے سائے چھپمیں گیا ہے۔

10 اِس لئے تیرا کسی بلا سے واسطہ پڑےنہیں گا،
آفتکوئی تیرےبھی خیمے قریبکے پھٹکنے نہیں پائے
گی۔

کیونکہ11 وہ فرشتوںاپنے کو ہر راہ حفاظتتیریپر
کرنے کا دےحکم گا،

اور12 وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے تیرےتاکہ
پاؤں کو پتھر ٹھیسسے نہ لـگے۔

13 تُو ببروں شیر اور یلے سانپوںزہر پر رکھےقدم گا، تُو
جوان شیروں اور اژدہاؤں گا۔دےکچلکو

رب14 فرماتا ہے، چونکہ” وہ مجھ سے لپٹا رہتا ہے
اِس لئے مَیں اُسے بچاؤں گا۔ چونکہ وہ میرا نام جانتا ہے
اِس لئے مَیں اُسے محفوظ رکھوں گا۔

15 وہ مجھے پکارے گا تو مَیں اُس کی سنوں گا۔
مصیبت میں مَیں اُس کے ساتھ ہوں گا۔ مَیں اُسے چھڑا
کر اُس عزتکی کروں گا۔

مَیں16 اُسے عمر درازیکی بخشوں گا اور اُس پر اپنی
نجات ظاہر کروں “گا۔

92
الله ستائشکی کرنے خوشیکی

سبتزبور۔1 کے لئے گیت۔
رب کا شکر کرنا بھلا اےہے۔ الله تیرےتعالیٰ، نام

کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے۔
2 صبح کو تیری شفقت اور رات کو تیری وفا کا

اعلان کرنا بھلا ہے،
خاص3 کر جب ساتھ ساتھ دس تاروں والا ستارساز، اور سرود بجتے ہیں۔
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4 کیونکہ اے رب، تُو نے مجھے اپنے کاموں سے
خوش کیا ہے، تیرےاور ہاتھوں کے کام دیکھ کر مَیں
خوشی نعرےکے لگاتا ہوں۔

اے5 تیرےرب، کام کتنے تیرےعظیم، خیالات
گہرےکتنے ہیں۔

6 نادان یہ نہیں جانتا، احمق کو اِس کی سمجھ نہیں
آتی۔

7 گو گھاسبےدین کی پھوٹطرح نکلتے اور بدکار
سب پھلتے لتے پھو ہیں، لیکن آخرکار وہ ہمیشہ کے لئے
ہلاک ہو جائیں گے۔

8 مگر اےتُو، رب، تکابد سربلند رہے گا۔
9 تیرےکیونکہ اےدشمن، تیرےرب، ًدشمن یقینا

تباہ ہو جائیں گے، سببدکار تتر بتر ہو جائیں گے۔
10 تُو مجھےنے بَیلجنگلی تازہکردےطاقتسیکی

تیل مسحسے کیا ہے۔
11 میری آنکھ اپنے دشمنوں کی شکست سے اور

میرے کان اُن شریروں کے انجام لطفسے اندوز ہوئے
ہیں خلافمیرےجو کھڑےاُٹھ ہوئے ہیں۔

12 راست باز کھجور کے درخت کی طرح پھلے
پھولے گا، وہ لبنان کے دیودار کے درخت کی طرح
بڑھے گا۔

13 پودےجو رب کی سکونت گاہ میں لگائے گئے
ہیں ہمارےوہ خدا کی بارگاہوں میں پھلیں پھولیں گے۔

14 وہ بُڑھاپے میں بھی پھل لائیں گے اور تر و تازہ اور
بھرےہرے رہیں گے۔

15 اُس وقت بھی وہ اعلان کریں گے، راسترب”
ہے۔ وہ میری چٹان ہے، اور اُس میں ناراستی نہیں
“ہوتی۔

93
الله ابدی بادشاہ ہے

رب1 بادشاہ ہے، وہ جلال سے ملبّس ہے۔ رب
جلال ملبّسسے قدرتاور سے کمربستہ ًہے۔ یقینا دنیا
مضبوط بنیاد پر قائم ہے، اور وہ نہیں ڈگمگائے گی۔

2 تیرا تخت قدیم زمانے سے قائم ہے، تُو ازل سے
موجود ہے۔

اے3 سیلابرب، گرج اُٹھے، سیلاب شور مچا کر
گرج سیلاباُٹھے، ٹھاٹھیں مار کر گرج اُٹھے۔

ایکلیکن4 ہے پانیگہرےجو کے شور سے یادہ ز
زورآور، جو سمندر ٹھاٹھوںکی سے یادہ طاقتز ور ہے۔
رب بلندیوںجو پر رہتا کہیںہے یادہ ز عظیم ہے۔

اے5 تیرےرب، احکام ہر طرح سے قابِل اعتماد
ہیں۔ تیرا قدوسیتتکہمیشہگھر آراستہسے گا۔رہے

94
قوم پر ظلم کرنے والوں سے رِہائی کے لئے دعا

انتقاماےرب،اے1 لینے والے انتقاماے!خدا لینے
والے خدا، اپنا نور چمکا۔

اے2 دنیا کے منصف، اُٹھ کر مغروروں کو اُن کے
اعمال مناسبکی سزا دے۔

اے3 رب، بےدین کب تک، ہاں تککب فتح
نعرےکے لگائیں گے؟

4 وہ کفر کی باتیں اُگلتے ہتے، ر تمام بدکار شیخی
مارتے ہتے ر ہیں۔

رب،اے5 تیریوہ قوم کچلکو تیریرہے، موروثی
ملـکیت پر ظلم کر رہے ہیں۔

6 بیواؤں اور اجنبیوں کو وہ موت کے گھاٹ اُتار
رہے، یتیموں قتلکو کر رہے ہیں۔

7 وہ کہتے ہیں، یہ” رب کو نظر نہیں آتا، یعقوب خداکا دھیان ہی نہیں “دیتا۔
اے8 قوم کے نادانو، دھیان !دو اے احمقو، تمہیں

سمجھکب آئے گی؟
بنایا،کاننےجس9 کیا نہیںوہ آنکھنےجسسنتا؟

تشکیلکو دیا کیا وہ نہیں دیکھتا؟
10 جو اقوام کو تنبیہ کرتا اور انسان کو تعلیم دیتا ہے

کیا وہ سزا نہیں دیتا؟
رب11 انسان کے خیالات جانتا ہے، وہ جانتا ہے

کہ وہ دم بھر کے ہی ہیں۔
مبارکرب،اے12 تربیتتُوجسےوہہے دیتا ہے،

جسے تُو شریعتاپنی کی تعلیم دیتا ہے
13 تاکہ وہ مصیبت کے دنوں سے آرام پائے اور

اُس وقت تک سکون سے زندگی گزارے جب تک
بےدینوں کے لئے گڑھا تیار نہ ہو۔
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اپنیربکیونکہ14 قوم اپنیوہگا،کرےنہیںردکو

ملـکیتموروثی ترککو کرےنہیں گا۔
15 فیصلے دوبارہ انصاف پر مبنی ہوں گے، اور تمام

دیانت دار دل اُس پیرویکی کریں گے۔
16 کون شریروں کے منے سا میرا دفاع کرے گا؟

میرےکون لئے بدکاروں کا کرےسامنا گا؟
17 اگر رب میرا سہارا نہ ہوتا تو میری جان جلد ہی

خاموشی ملـککے میں جا بستی۔
اے18 مَیںجبرب، بولا، میرا” پاؤں ڈگمگانے لگا

“ہے تو شفقتتیری مجھےنے سنبھالا۔
خیالاتناکتشویشجب19 مجھے بےچین کرنے

لـگے تو تیری تسلیوں میرینے جان کو تازہ دم کیا۔
اے20 الله، کیا تباہی تیرےحکومتکی ساتھ متحد

ہو سکتی ہے، ایسی حکومت جو اپنے فرمانوں سے ظلم
کرتی ہے؟ ہرگز !نہیں

21 وہ راست باز کی جان لینے کے لئے آپس میں مل
جاتے اور بےقصوروں قاتلکو ٹھہراتے ہیں۔

ربلیکن22 میرا قلعہ بن گیا ہے، اور میرا میریخدا
پناہ کی ثابتچٹان ہوا ہے۔

23 وہ اُن کی ناانصافی اُن واپسپر دےآنے گا اور اُن
کی شریر حرکتوں جوابکے میں اُنہیں تباہ کرے گا۔
رب ہمارا خدا اُنہیں کرےنیست گا۔

95
پرستش اور فرماں برداری دعوتکی

1 آؤ، ہم شادیانہ بجا کر رب کی مدح سرائی کریں،
خوشی نعرےکے لگا کر اپنی نجات کی چٹان کی تمجید
یں !کر

2 آؤ، ہم شکرگزاری کے ساتھ اُس کے حضور آئیں،
گیت گا کر اُس ستائشکی کریں۔

3 کیونکہ رب عظیم خدا اور تمام معبودوں پر عظیم
بادشاہ ہے۔

اُس4 کے ہاتھ میں زمین کی گہرائیاں ہیں، اور پہاڑ
کی بلندیاں بھی اُسی کی ہیں۔

5 سمندر اُس کا ہے، کیونکہ اُس نے اُسے خلق کیا۔
خشکی اُس کی ہے، کیونکہ اُس کے ہاتھوں نے اُسے
تشکیل دیا۔

6 آؤ ہم سجدہ کریں اور رب اپنے خالق کے منے سا
جھک کر گھٹنے ٹیکیں۔

7 کیونکہ وہ ہمارا خدا اورہے ہم اُس کی چراگاہ کی
قوم اور اُس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ اگر تم آج اُس کی
آواز سنو

تو”8 دلوںاپنے نہسختکو میںمریبہطرحجسکرو
طرحجسہوا، یگستان ر میں مّسہ میں ہوا۔

باپتمہارےوہاں9 دادا مجھےنے آزمایا اور جانچا،
حالانکہ اُنہوں میرےنے کام دیکھ لئے تھے۔

چالیس10 سال مَیں اُس نسل سے گھن کھاتا رہا۔
مَیں بولا، اُن’ کے دل ہمیشہ صحیح راہ سے ہٹ جاتے
ہیں، اور میریوہ راہیں نہیں ‘جانتے۔

11 اپنے غضب میں مَیں نے قَسم کھائی، یہ’ کبھی
اُس ملـک میں داخل نہیں ہوں گے جہاں مَیں اُنہیں
سکون “۔‘دیتا

96
دنیا کا خالق منصفاور

رب1 کی تمجید میں نیا گیت گاؤ، اے پوری دنیا،
رب مدحکی سرائی کرو۔

اُسگاؤ،گیتمیںتمجیدکیرب2 نامکے ستائشکی
کرو، روز بہ روز اُس نجاتکی خبریخوشکی سناؤ۔

قوموں3 میں اُس جلالکا اور تمام اُمّتوں میں اُس کے
عجائب بیان کرو۔

4 کیونکہ رب عظیم اور ستائش بہتکے لائق ہے۔
وہ تمام معبودوں مہیبسے ہے۔

5 کیونکہ دیگر قوموں تمامکے معبود بُت ہیںہی جبکہ
رب آسماننے کو بنایا۔

اُس6 وشانحضورکے اُسشوکت، میںمقدِسکے
قدرت اور جلال ہے۔

اے7 قوموں کے قبیلو، رب کی تمجید ربکرو، کے
جلال قدرتاور ستائشکی کرو۔

رب8 کے نام کو جلال دو۔ قربانی لے کر اُس کی
بارگاہوں میں داخل ہو جاؤ۔

لباسمُقّدس9 سے آراستہ ہو ربکر کو سجدہ کرو۔
پوری دنیا اُس کے منے سا لرز اُٹھے۔
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اعلانمیںقوموں10 بادشاہہیرب”کرو، !ہے ً یقینا
دنیا مضبوطی سے قائم ہے اور نہیں ڈگمگائے گی۔ وہ
انصاف سے قوموں کرےعدالتکی “گا۔

11 آسمان خوش ہو، زمین جشن !منائے سمندر اور
جو کچھ اُس میں خوشیہے گرجسے اُٹھے۔

12 میدان اور جو کچھ اُس میں ہے باغ باغ ہو۔ پھر
جنگل درختکے شادیانہ بجائیں گے۔

13 ربوہ کے منے سا شادیانہ بجائیں گے، کیونکہ وہ آ
رہا وہہے، دنیا عدالتکی کرنے آ رہا انصافوہہے۔
سے دنیا کرےعدالتکی گا اور صداقتاپنی سے اقوام
کا کرےفیصلہ گا۔

97
الله سلطنتکی پر خوشی

بادشاہرب1 !ہے علاقےساحلیمنائے،جشنزمین
دُور خوشتکدُور ہوں۔

2 وہ بادلوں اور گہرے اندھیرے سے گھرا رہتا
ہے، راستی انصافاور اُس تختکے کی بنیاد ہیں۔

اُسآگ3 آگےکے بھڑکآگے اُسطرفچاروںکر
دشمنوںکے کو بھسم کر دیتی ہے۔

اُس4 کی کڑکتی بجلیوں نے دنیا کو روشن کر دیا تو
زمین یہ دیکھ کر پیچ تابو کھانے لـگی۔

رب5 کے آگے آگے، ہاں پوری دنیا مالـککے کے
آگے آگے پہاڑ موم پگھلطرحکی گئے۔

6 آسمانوں نے اُس کی راستی کا اعلان کیا، اور تمام
قوموں نے اُس کا جلال دیکھا۔

تمام7 بُت پرست، سبہاں بُتوںجو پر فخر کرتے ہیں
شرمندہ اےہوں۔ تمام معبودو، اُسے سجدہ !کرو

8 ِ کوہ صیون سن کر خوش ہوا۔ اے تیرےرب،
فیصلوں باعثکے یہوداہ کی *بیٹیاں باغ باغ ہوئیں۔

کیونکہ9 اےتُو پوریرب، دنیا اعلٰیسےسبپر ہے،
تُو تمام معبودوں سے سربلند ہے۔

10 تم جو رب سے محبت رکھتے ہو، بُرائی سے نفرت
!کرو رب اپنے ایمان داروں کی جان کو محفوظ رکھتا
ہے، وہ اُنہیں بےدینوں قبضےکے سے چھڑاتا ہے۔

راست11 باز کے لئے نور کا دلاور داروںدیانتکے
کے لئے شادمانی کا بیج یا بو گیا ہے۔

اے12 راست بازو، رب سے خوش ہو، اُس کے
مُقّدس نام ستائشکی کرو۔

98
پوری دنیا کا منصفشاہی

رب1 کی تمجید میں نیا گیت گاؤ، کیونکہ اُس نے
معجزے کئے ہیں۔ اپنے ہنے د ہاتھ مُقّدساور بازو سے
اُس دینجاتنے ہے۔

رب2 نے اپنی نجات کا اعلان کیا اور اپنی راستی
قوموں کے برُو رُو ظاہر کی ہے۔

اُس3 اسرائیلنے کے لئے شفقتاپنی اور وفا یاد کی
ہے۔ دنیا کی انتہاؤں نے ہمارےسب خدا کی نجات
دیکھی ہے۔

پوریاے4 نعرےدنیا، لگا ربکر کی مدح سرائی
!کرو آپے میں نہ سماؤ اور جشن منا کر حمد گیتکے
!گاؤ

5 سرود بجا کر رب کی مدح سرائی کرو، سرود اور
گیت سے اُس ستائشکی کرو۔

6 تُرم اور نرسنگا پھونک کر رب بادشاہ کے حضور
خوشی نعرےکے !لگاؤ

7 سمندر اور جو کچھ اُس میں ہے، دنیا اور اُس کے
باشندے خوشی گرجسے اُٹھیں۔

8 یا در تالیاں بجائیں، پہاڑ مل خوشیکر منائیں،
9 وہ رب کے منے سا خوشی منائیں۔ کیونکہ وہ زمین

کی عدالت کرنے آ رہا ہے۔ وہ انصاف سے دنیا کی
راستیگا،کرےعدالت قوموںسے کا گا۔کرےفیصلہ

99
قدوس خدا

رب1 بادشاہ ہے، اقوام لرز !اُٹھیں وہ کروبی فرشتوں
تختدرمیانکے نشین ہے، دنیا !ڈگمگائے

2 ِ کوہ صیون پر رب عظیم ہے، تمام اقوام پر سربلند
ہے۔

* 97:8 یہوداہ کی ایک:بیٹیاں اَور ممکنہ :ترجمہ یہوداہ کی آبادیاں۔
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3 وہ تیرے عظیم اور پُرجلال نام کی ستائش کریں،
کیونکہ قدوسوہ ہے۔

4 وہ بادشاہ قدرتکی کی تمجید کریں انصافجو سے
پیار کرتا اےہے۔ الله، تُو ہی نے عدل قائم کیا، تُو ہی
یعقوبنے انصافمیں اور راستی پیدا کی ہے۔

ہمارےرب5 خدا کی تعظیم کرو، اُس کے پاؤں کی
چوکی کے منے سا سجدہ کرو، کیونکہ قدوسوہ ہے۔

6 موسٰی اور ہارون اُس کے اماموں میں سے تھے۔
سموایل بھی اُن میں سے تھا جو اُس کا نام پکارتے تھے۔
اُنہوں ربنے کو پکارا، اور اُس نے اُن کی سنی۔

7 وہ بادل کے ستون میں سے اُن سے ہم کلام ہوا،
اور وہ اُن احکام اور فرمانوں کے تابع رہے جو اُس نے
اُنہیں دیئے تھے۔

ہمارےرباے8 خدا، تُو سنی۔کیاُننے تُو اللهجو
معافاُنہیںہے کرتا رہا، البتہ اُنہیں اُن بُریکی حرکتوں
کی سزا بھی دیتا رہا۔

ہمارےرب9 کیخدا تعظیم کرو اور اُس مُقّدسکے
پہاڑ پر سجدہ کرو، ربکیونکہ ہمارا قدوسخدا ہے۔

100
الله ستائشکی !کرو

شکرگزاری1 کی قربانی کے لئے زبور۔
اے پوری دنیا، خوشی کے نعرے لگا کر رب کی

مدح سرائی !کرو
2 خوشی سے رب کی عبادت کرو، جشن مناتے

ہوئے اُس کے حضور !آؤ
جان3 لو کہ رب ہی خدا ہے۔ اُسی نے ہمیں خلق

کیا، اور اُسہم اُسہیں،کے قومکی اور اُس کی چراگاہ
کی بھیڑیں۔

4 شکر کرتے ہوئے اُس دروازوںکے داخلمیں ہو،
ستائش کرتے ہوئے اُس کی بارگاہوں میں حاضر ہو۔
اُس کا شکر کرو، اُس کے نام کی تمجید !کرو

5 کیونکہ رب بھلا ہے۔ اُس کی شفقت ابدی ہے،
اور اُس پشتوفاداریکی پشتدر قائم ہے۔

101
بادشاہ کیسیحکومتکی ہونی ہئے؟ چا

داؤد1 کا زبور۔
مَیں شفقت اور انصاف کا گیت گاؤں گا۔ اے

رب، مَیں تیری مدح سرائی کروں گا۔
احتیاطبڑیمَیں2 راہبےالزامسے پر لیکنگا۔چلوں

تُو پاسمیرےکب آئے گا؟ خلوصمَیں دلی سے اپنے
گھر میں زندگی گزاروں گا۔

شرارتمَیں3 باتکی اپنے منے نہیںسا رکھتا بُریاور
حرکتوں نفرتسے کرتا ہوں۔ ایسی میرےچیزیں ساتھ
لپٹ نہ جائیں۔

4 مَیںرہے۔دُورسےمجھدلجھوٹا بُرائی کو نہیںہیجاننا چاہتا۔
5 جو چپکے سے اپنے پڑوسی پر تہمت لگائے اُسے

خاموشمَیں کراؤں جسگا، کی آنکھیں مغرور اور دل
متکبر ہو برداشتاُسے نہیں کروں گا۔

میری6 ملـکآنکھیں وفاداروںکے پر لـگی رہتی ہیں
تاکہ میرےوہ ساتھ رہیں۔ جو بےالزام راہ پر چلے وہی
خدمتمیری کرے۔

7 دھوکے باز میرے گھر میں نہ ٹھہرے، جھوٹ
لنے بو والا میری موجودگی میں قائم نہ رہے۔

8 ہر صبح کو مَیں ملـک کے تمام بےدینوں کو
خاموش کراؤں گا تاکہ تمام بدکاروں کو رب کے شہر
میں سے مٹایا جائے۔

102
صیون کی بحالی کے لئے دعا توبہ) کا پانچواں

(زبور
مصیبت1 زدہ کی دعا، اُس وقت جب وہ نڈھال ہو

ربکر کے منے سا اپنی آہ و زاری ُنڈیل ا دیتا ہے۔
اے رب، میری دعا !سن مدد کے لئے میری تیرےآہیں حضور پہنچیں۔
جب2 مَیں مصیبت میں ہوں تو اپنا چہرہ مجھ سے

چھپائے نہ رکھ بلـکہ اپنا طرفمیریکان جبجھکا۔
مَیں پکاروں تو جلد میریہی سن۔

3 میرےکیونکہ دن دھوئیں کی طرح غائب ہو رہے
میریہیں، ہڈیاں کوئلوں دہکطرحکی رہی ہیں۔

4 میرا ُجھلسطرحکیگھاسدل کر سوکھ گیا ہے،
اور مَیں روٹی کھانا بھی بھول گیا ہوں۔
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آہ5 زاریو کرتے کرتے میرا جسم سکڑ گیا ِجلدہے،

اور ہڈیاں ہی رہ گئی ہیں۔
6 مَیں یگستان ر میں دشتی ُلّو ا اور کھنڈرات میں

چھوٹے ُلّو ا کی مانند ہوں۔
مَیں7 بستر پر جاگتا رہتا چھتہوں، پر پرندےتنہا مانندکی ہوں۔
8 دن بھر میرے دشمن مجھے لعن طعن کرتے ہیں۔

جو میرا مذاق اُڑاتے ہیں وہ میرا نام لے لعنتکر ہیں۔کرتے
روٹیمیریراکھ9 اورہے، کچھجو میںاُسہوںپیتا

میرے آنسو ملے ہوتے ہیں۔
10 کیونکہ مجھ پر تیری لعنت اور تیرا غضب نازل ہوا

ہے۔ تُو مجھےنے اُٹھا کر زمین پر پٹخ دیا ہے۔
میرے11 دن شام کے ڈھلنے والے سائے کی مانند

ہیں۔ گھاسمَیں طرحکی سوکھ رہا ہوں۔
لیکن12 رباےتُو تختتکابد نشین ہے، تیرا نام

پشت پشتدر قائم رہتا ہے۔
اب13 آ، کوہِ صیون پر رحم کر۔ کیونکہ اُس پر

مہربانی کرنے وقتکا آ گیا ہے، وقتمقررہ آ گیا ہے۔
14 تیرےکیونکہ خادموں کو اُس ایکایککا پتھر

پیارا ہے، اور وہ اُس کے ملبے ترسپر کھاتے ہیں۔
تب15 ہی ربقومیں کے نام سے ڈریں گی، اور دنیا

کے تمام تیرےبادشاہ جلال کھائیںخوفکا گے۔
16 صیونربکیونکہ کو از سرِ نو کرےتعمیر گا، وہ

پورےاپنے جلال ساتھکے ظاہر ہو جائے گا۔
17 مفلسوں کی دعا پر وہ دھیان دے گا اور اُن کی

یادوں فر کو حقیر نہیں جانے گا۔
آنے18 نسلوالی کے لئے یہ قلم بند ہو جائے تاکہ جو

قوم ابھی پیدا نہیں ہوئی ربوہ ستائشکی کرے۔
19 کیونکہ رب نے اپنے مقدِس کی بلندیوں سے

جھانکا اُسہے، آسماننے سے زمین پر نظر ڈالی ہے
قیدیوںتاکہ20 کی آہ زاریو سنے اور والوںمرنے کی

زنجـیریں کھولے۔
21 کیونکہ اُس کی مرضی ہے کہ وہ کوہِ صیون

پر رب کے نام کا اعلان کریں اور یروشلم میں اُس کی
ستائش کریں،

22 کہ قومیں اور سلطنتیں مل کر جمع ہو جائیں اور
رب عبادتکی کریں۔

23 راستے میں ہی الله میرینے طاقت توڑ میرےکر
دن مختصر کر دیئے ہیں۔

24 مَیں بولا، اے” میرے خدا، مجھے زندوں کے
ملـک سے دُور نہ کر، میری زندگی تو ادھوری رہ گئی
تیرےلیکنہے۔ پشتسال پشتدر قائم ہتے ر ہیں۔

25 تُو نے قدیم زمانے میں زمین کی بنیاد رکھی، اور
تیرے ہی ہاتھوں آسمانوںنے کو بنایا۔

26 یہ تو تباہ ہو جائیں گے، لیکن تُو قائم رہے گا۔ یہ
کپڑےسب کی پھٹگھسطرح جائیں گے۔ تُو اُنہیں
پرانے لباس کی طرح دےبدل گا، اور وہ جاتے رہیں
گے۔

27 لیکن تُو وہی کا وہی رہتا ہے، اور تیری زندگی
کبھی ختم نہیں ہوتی۔

تیرے28 خادموں کے تیرےفرزند حضور بستے رہیں
گے، اور اُن کی تیرےاولاد منے سا قائم رہے “گی۔

103
شفقتکیرب ستائشکی

داؤد1 کا زبور۔
اے میری جان، رب کی ستائش !کر میرا رگ و

ریشہ اُس قدوسکے نام کی !کرےحمد
اے2 میری جان، رب کی ستائش کر اور جو کچھ

اُس تیرےنے لئے کیا ہے اُسے بھول نہ جا۔
3 کیونکہ تیرےوہ تمام گناہوں معافکو کرتا، تجھے

تمام یوں بیمار سے شفا دیتا ہے۔
4 وہ دےعوضانہ تیریکر جان موتکو کے گڑھے

سے چھڑا تیرےلیتا، سر کو اپنی شفقت اور رحمت کے
تاج سے آراستہ کرتا ہے۔

5 وہ تیری زندگی کو اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے،
اور تُو دوبارہ جوان ہو عقابکر تقویتسیکی پاتا ہے۔

رب6 تمام مظلوموں کے لئے راستی اور انصاف قائم
کرتا ہے۔

7 اُس نے اپنی راہیں موسٰی پر اور اپنے عظیم کام
اسرائیلیوں پر ظاہر کئے۔
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رب8 رحیم اور مہربان ہے، وہ تحمل اور شفقت سے

بھرپور ہے۔
9 نہ وہ ہمیشہ ڈانٹتا رہے گا، نہ ناراضتکابد رہے

گا۔
10 نہ وہ ہماری خطاؤں کے مطابق سزا دیتا، نہ

ہمارے گناہوں مناسبکا اجر دیتا ہے۔
11 کیونکہ جتنا بلند آسمان اُتنیہے، ہی عظیم اُس کی

شفقت اُن پر ہے جو اُس خوفکا مانتے ہیں۔
12 جتنی دُور مغربمشرق سے ہے اُتنا ہی اُس نے

ہمارے قصور ہم سے دُور کر دیئے ہیں۔
باپطرحجس13 اپنے بچوں ترسپر کھاتا اُسیہے

ربطرح اُن ترسپر کھاتا ہے جو اُس خوفکا ہیں۔مانتے
14 کیونکہ وہ ہماری ساخت جانتا ہے، اُسے یاد ہے

کہ خاکہم ہی ہیں۔
انسان15 مانندکیگھاسدنکے ہیں، اور وہ جنگلی

پھول کی طرح ہی پھلتا پھولتا ہے۔
جب16 اُس پر سے گزرےہَوا تو وہ نہیں رہتا، اور

اُس کے نام و نشان کا بھی پتا نہیں چلتا۔
لیکن17 ربجو خوفکا مانیں اُن پر وہ تکہمیشہ

گا،کرےمہربانی وہ اپنی راستی اُن پوتوںکے اور نواسوں
پر بھی کرےظاہر گا۔

شرط18 یہ وہکہہے اُس عہدکے مطابقکے زندگی
گزاریں اور دھیان سے اُس کے احکام پر عمل کریں۔

آسماننےرب19 پر تختاپنا قائم کیا اورہے، اُس کی
سببادشاہی حکومتپر کرتی ہے۔

رباے20 کے فرشتو، اُس طاقتکے ور سورماؤ،
جو اُس کے پورےفرمان کرتے ہو تاکہ اُس کا کلام
مانا ربجائے، ستائشکی !کرو

اے21 تمام لشکرو، سبتم جو اُس کے خادم ہو اور
اُس پوریمرضیکی کرتے ربہو، ستائشکی !کرو

22 سبتم جنہیں اُس نے رببنایا، ستائشکی !کرو
اُس کی سلطنت کی ہر جگہ پر اُس کی تمجید اےکرو۔
میری ربجان، ستائشکی !کر

104
خالق کی حمد و ثنا

اے1 میری جان، رب کی ستائش !کر اے رب
میرے خدا، تُو نہایت ہی عظیم ہے، تُو جاہ و جلال سے
آراستہ ہے۔

تیری2 چادر نور ہے جسے تُو اوڑھے رہتا ہے۔ تُو
آسمان کو خیمے طرحکی تان کر

3 اپنا بالاخانہ اُس کے پانی کے بیچ میں تعمیر کرتا
بادلہے۔ تیرا رتھ ہے، اور تُو ہَوا کے پَروں پر سوار ہے۔ہوتا

4 تُو ہَواؤں قاصداپنےکو اپنےکوشعلوںکےآگاور
خادم بنا دیتا ہے۔

5 تُو زمیننے مضبوطکو بنیاد پر رکھا تاکہ وہ کبھی
نہ ڈگمگائے۔

لباساُسےنےسیلاب6 ڈھانپطرحکی دیا، اور پانی
پہاڑوں کے اوپر ہی کھڑا ہوا۔

تیرےلیکن7 ڈانٹنے پر پانی فرار تیریہوا، گرجتی آواز
سن کر ایکوہ بھاگدم گیا۔

تب8 پہاڑ اونچے ہوئے اور وادیاں اُن جگہوں پر اُتر
آئیں جو تُو نے اُن کے لئے مقرر کی تھیں۔

9 تُو نے ایک حد باندھی جس سے پانی بڑھ نہیں
سکتا۔ آئندہ وہ پوریکبھی زمین کو نہیں ڈھانکنے کا۔

10 تُو وادیوں میں چشمے پھوٹنے دیتا ہے، اور وہ
پہاڑوں میں سے بہہ نکلتے ہیں۔

11 بہتے بہتے وہ کھلے میدان کے تمام جانوروں کو پانی
پلاتے جنگلیہیں۔ گدھے آ پیاساپنیکر ہیں۔بجھاتے

پرندے12 اُن کے کناروں پر بسیرا کرتے، اور اُن کی
چہچہاتی آوازیں گھنے بیل بوٹوں میں سے سنائی ہیں۔دیتی

13 تُو اپنے بالاخانے سے پہاڑوں کو تر کرتا ہے، اور
زمین تیرے ہاتھ سے سیر ہو کر ہر طرح کا پھل لاتی
ہے۔

14 تُو جانوروں کے لئے گھاس پھوٹنے اور انسان کے
لئے پودے اُگنے دیتا تاکہہے وہ زمین کاریکاشتکی
کر کے روٹی حاصل کرے۔

تیری15 َمے انسان کا خوشدل کرتی، تیرا تیل اُس
کا چہرہ روشن کر دیتا، تیری روٹی اُس کا مضبوطدل
کرتی ہے۔
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رب16 کے درخت یعنی لبنان میں اُس کے لگائے

ہوئے دیودار سیرابدرختکے ہتے ر ہیں۔
پرندے17 اُن میں اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں، اور لق

لق جونیپر درختکے میں اپنا آشیانہ۔
18 پہاڑوں کی بلندیوں پر پہاڑی بکروں کا راج ہے،

چٹانوں میں ِبجُو پناہ لیتے ہیں۔
19 تُو نے سال کو مہینوں میں تقسیم کرنے کے لئے

چاند بنایا، سورجاور غروبکو ہونے اوقاتکے ہیں۔معلوم
20 تُو اندھیرا پھیلنے دیتا ہے تو دن ڈھل جاتا ہے اور

جنگلی حرکتجانور میں آ جاتے ہیں۔
جوان21 شیرببر دہاڑ کر شکار پیچھےکے پڑ جاتے اور

الله سے خوراکاپنی کا مطالبہ کرتے ہیں۔
22 پھر سورج طلوع ہونے لگتا ہے، اور کھسکوہ

کر اپنے بھٹوں چھپمیں جاتے ہیں۔
23 اُس وقت انسان گھر سے نکل کر اپنے کام میں

لـگ جاتا اور مصروفتکشام رہتا ہے۔
اے24 تیرےرب، گنتاَن کام کتنے عظیم !ہیں تُو

ایکہرنے بنایا،سےحکمتکو اور بھریسےمخلوقاتتیریزمین پڑی ہے۔
25 سمندر کو دیکھو، وہ کتنا بڑا اور وسیع ہے۔ اُس

میں بےشمار جاندار بڑےہیں، بھی اور چھوٹے بھی۔
اُس26 سطحکی پر جہاز اِدھر اُدھر سفر کرتے ہیں،

اُس کی گہرائیوں میں یاتان لِو پھرتا ہے، وہ اژدہا جسے
تُو نے اُس میں اُچھلنے کودنے کے لئے تشکیل دیا تھا۔

تیرےسب27 انتظار میں ہتے ر ہیں کہ تُو اُنہیں وقت
پر کھانا مہیا کرے۔

28 تُو اُن خوراکمیں تقسیم کرتا ہے تو وہ اُسے اکٹھا
کرتے ہیں۔ تُو اپنی مٹھی کھولتا ہے تو وہ اچھی چیزوں
سے سیر ہو جاتے ہیں۔

جب29 تُو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے تو اُن حواسکے
گم ہو جاتے ہیں۔ جب تُو اُن کا دم نکال لیتا ہے تو وہ
نیست ہو کر خاکدوبارہ میں مل جاتے ہیں۔

30 تُو اپنا بھیجدم دیتا ہے تو وہ پیدا ہو ہیں۔جاتے تُو
ہی رُوئے زمین کو بحال کرتا ہے۔

رب31 کا جلال ابد تک قائم !رہے رب اپنے کام
خوشیکی !منائے

32 وہ زمین پر نظر ڈالتا ہے تو وہ لرز اُٹھتی ہے۔ وہ
پہاڑوں کو چھو دیتا ہے تو وہ دھواں چھوڑتے ہیں۔

مَیں33 عمر تمجیدکیرببھر جبگا،گاؤںگیتمیں
تک زندہ ہوں اپنے خدا مدحکی سرائی کروں گا۔

میری34 بات اُسے پسند !آئے مَیں رب سے !ہوںخوشکتنا
35 گناہ گار زمین سے مٹ جائیں اور بےدین نیست

و نابود ہو میریاےجائیں۔ ربجان، ستائشکی !کر
کیرب حمد !ہو

105
ماضی ربمیں نجاتکی کی حمد

کارب1 اورکروشکر اُس نامکا !پکارو اقوام اُسمیں
کاموںکے کا اعلان کرو۔

2 ساز بجا کر اُس کی مدح سرائی کرو۔ اُس کے تمام
عجائب بارےکے میں لوگوں کو بتاؤ۔

اُس3 مُقّدسکے نام پر فخر ربکرو۔ طالبکے دل
خوشسے ہوں۔

رب4 اور اُس قدرتکی یافتکی در کرو، وقتہر
اُس چہرےکے طالبکے رہو۔

5 معجزےجو اُس نے کئے اُنہیں یاد کرو۔ اُس کے
الٰہی نشان اور اُس کے منہ فیصلےکے دہراتے رہو۔

6 تم جو اُس کے خادم ابراہیم کی اولاد اور یعقوب
کے فرزند ہو، جو اُس کے لوگبرگزیدہ ہو، تمہیں سب
کچھ یاد !رہے

ربوہی7 ہمارا خدا پوریوہیہے، دنیا عدالتکی
کرتا ہے۔

8 وہ ہمیشہ اپنے عہد کا خیال رکھتا ہے، اُس کلام
کا جو اُس نے ہزار پُشتوں کے لئے فرمایا تھا۔

9 یہ وہ عہد ہے جو اُس نے ابراہیم سے باندھا، وہ
وعدہ جو اُس قَسمنے کھا اسحاقکر سے کیا تھا۔

اُس10 نے یعقوباُسے کے لئے قائم کیا تاکہ وہ اُس
کے مطابق زندگی گزارے، اُس نے تصدیق کی کہ میرایہ اسرائیل ابدیسے عہد ہے۔

11 ساتھ ساتھ اُس نے فرمایا، مَیں” تجھے ملـِک
کنعان دوں گا۔ یہ میراثتیری کا حصہ ہو “گا۔
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میںتعدادوہوقتاُس12 تھےہیتھوڑےاورکم بلـکہ

ملـک میں اجنبی ہی تھے۔
13 اب تک وہ مختلف قوموں اور سلطنتوں میں

متے گھو پھرتے تھے۔
لیکن14 الله نے اُن پر کسی کو ظلم کرنے نہ دیا، اور

اُن کی خاطر اُس بادشاہوںنے کو ڈانٹا،
چھیڑنا،متکوخادموںہوئےکئےمسحمیرے”15

میرے نبیوں کو متنقصان “پہنچانا۔
16 پھر الله نے ملـِک کنعان میں کال پڑنے دیا اور

خوراک کا ہر ذخیرہ ختم کیا۔
اُسلیکن17 اُننے آدمیایکآگےآگےکے مصرکو

بھیجا یوسفیعنی کو جو غلام بن فروختکر ہوا۔
اُس18 پاؤںکے جکڑےمیںزنجـیروںگردناور رہے
تکجب19 وہ کچھ پورا نہ پیشکیجسہوا گوئی

یوسف نے کی تھی، ربتکجب کے فرمان نے اُس
کی تصدیق نہ کی۔

تب20 مصری بادشاہ نے اپنے بندوں کو بھیج کر
اُسے رِہائی دی، قوموں حکمرانکے نے اُسے آزاد کیا۔

21 اُس نے اُسے اپنے گھرانے پر نگران اور اپنی تمام
ملـکیت پر حکمران مقرر کیا۔

یوسف22 فرعونکو رئیسوںکے کو اپنی مرضی کے
مطابق چلانے اور مصری بزرگوں کو حکمت کی تعلیم
دینے کی داریذمہ بھی دی گئی۔

23 پھر یعقوب کا خاندان مصر آیا، اور اسرائیل حام
ملـککے میں اجنبی حیثیتکی سے بسنے لگا۔

24 وہاں الله نے اپنی قوم کو بہت پھلنے لنے پھو دیا،
اُس نے اُسے اُس کے دشمنوں سے یادہ ز طاقت ور دیا۔بنا

اُسساتھساتھ25 مصریوںنے یہکا بدلرو دیا، تو وہ
اُس کی قوم اسرائیل نفرتسے کر ربکے خادموںکے
چالاکیاںسے کرنے لـگے۔

تب26 الله نے اپنے خادم موسٰی اور اپنے چنے ہوئے
بندے ہارون کو مصر میں بھیجا۔

ملـِک27 حام میں آ کر اُنہوں نے اُن کے درمیان الله
الٰہیکے نشان معجزےاور دکھائے۔

الله28 کے حکم پر مصر پر یکی تار چھا ملـکگئی، میں
اندھیرا ہو گیا۔ لیکن اُنہوں نے اُس فرمانکے نہ مانے۔

اُس29 اُننے پانیکا بدلمیںخون کر اُن مچھلیوںکی
کو مروا دیا۔

مصر30 ملـککے پر مینڈکوں کے غول چھا گئے جو
اُن حکمرانوںکے کے اندرونی تککمروں پہنچ گئے۔

31 الله کے حکم پر مصر کے پورے علاقے میں
مکھیوں اور جوؤں غولکے پھیل گئے۔

بارش32 کی بجائے اُس نے اُن ملـککے پر اولے
اور دہکتے شعلے برسائے۔

33 اُس نے اُن کی انگور کی بیلیں اور انجـیر کے
درخت تباہ کر دیئے، اُن کے علاقے کے درخت توڑ
ڈالے۔

34 اُس کے حکم پر اَن گنت ٹڈیاں اپنے بچوں سمیت
ملـک پر حملہ آور ہوئیں۔

وہ35 اُن تمامکیملـککے یالی ہر اور اُن کھیتوںکے
کی تمام چٹپیداوار کر گئیں۔

36 پھر الله مصرنے میں تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا، اُن
کی مردانگی کا پہلا پھل تمام ہوا۔

اِس37 بعدکے اسرائیلوہ چاندیکو اور سونے سے
نواز نکالسےمصرکر لایا۔ اُسوقتاُس قبیلوںکے میں
ٹھوکر کھانے ایکوالا بھی نہیں تھا۔

خوشمصر38 جبتھا وہ روانہ ہوئے، کیونکہ اُن پر
اسرائیل دہشتکی چھا گئی تھی۔

39 دن کو الله نے اُن کے اوپر بادل کمبل کی طرح
بچھا راتدیا، آگکو مہیا کی تاکہ روشنی ہو۔

اُنہوںجب40 مانگیخوراکنے تو اُس اُنہیںنے بٹیر
پہنچا کر آسمانی روٹی سے سیر کیا۔

41 اُس نے چٹان چاککو کیا تو پانی پھوٹ نکلا،
اور یگستان ر میں پانی کی ندیاں بہنے لـگیں۔

اُسکیونکہ42 وعدےمُقّدساُسنے خیالکا رکھا
جو اُس نے اپنے خادم ابراہیم سے کیا تھا۔

43 چنانچہ وہ اپنی چنی ہوئی قوم کو مصر سے نکال
لایا، اور وہ خوشی اور شادمانی نعرےکے لگا کر نکل
آئے۔
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44 اُس نے اُنہیں دیگر اقوام کے ممالـک دیئے، اور

اُنہوں نے دیگر اُمّتوں محنتکی پھلکے پر قبضہ کیا۔
45 کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اُس کے احکام اور

ہدایات مطابقکے زندگی ربگزاریں۔ کی حمد !ہو
106

الله کا فضل اور اسرائیل سرکشیکی
رب1 کی حمد رب!ہو کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا

ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
تمامکےربکون2 کامعظیم سنا کیاُسکونسکتا،

مناسب تمجید کر سکتا ہے؟
مبارک3 ہیں وہ انصافجو قائم رکھتے، جو وقتہر

راست کام کرتے ہیں۔
اپنیرب،اے4 قوم پر مہربانی وقتکرتے میرا خیال

نجاترکھ، میریوقتدیتے بھی مدد کر
5 تاکہ تیرےمَیں چنے ہوئے لوگوں خوشکی حالی

دیکھ سکوں اور تیری قوم خوشیکی شریکمیں ہو کر
میراثتیری کے ستائشساتھ کر سکوں۔

ہم6 باپاپنےنے دادا گناہطرحکی کیا سےہمہے،
ناانصافی اور بےدینی سرزد ہوئی ہے۔

باپہمارےجب7 دادا مصر میں تھے تو تیرےاُنہیں
معجزوں کی سمجھ نہ آئی اور تیری متعدد مہربانیاں یاد نہ
رہیں بلـکہ وہ سمندر یعنی بحرِ ُلزم ق سرکشپر ہوئے۔

توبھی8 اُس اُنہیںنے اپنے نام کی خاطر بچایا، کیونکہ
وہ قدرتاپنی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔

9 اُس نے بحرِ ُلزم ق کو جھڑکا تو وہ خشک ہو گیا۔
اُس نے اُنہیں سمندر کی گہرائیوں میں سے یوں گزرنے
طرحجسدیا یگستان ر میں سے۔

10 اُس نے اُنہیں نفرت کرنے والے کے ہاتھ سے
چھڑایا اور دےعوضانہ دشمنکر ہاتھکے سے رِہا کیا۔

11 اُن کے مخالف پانی میں ڈوب گئے۔ ایک بھی نہ
بچا۔

تب12 اُنہوں نے الله کے فرمانوں پر ایمان لا کر اُس
کی مدح سرائی کی۔

لیکن13 جلد ہی وہ اُس کے کام بھول گئے۔ وہ اُس
مرضیکی کا انتظار کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔

یگستان14 ر میں شدید لالچ میں آ کر اُنہوں نے وہیں
بیابان میں الله کو آزمایا۔

تب15 اُس نے اُن کی درخواست پوری کی، لیکن
ساتھ مہلـکساتھ وبا بھی اُن میں پھیلا دی۔

16 خیمہ گاہ میں وہ موسٰی اور رب مُقّدسکے امام
ہارون سے حسد کرنے لـگے۔

تب17 زمین کھل گئی، اور اُس نے داتن ہڑپکو
کر لیا، ابیرام کے جتھے کو اپنے اندر دفن کر لیا۔

آگ18 اُن کے جتھے بھڑکمیں اُٹھی، اور بےدین
آتشنذرِ ہوئے۔

19 وہ کوہِ حورب یعنی سینا کے دامن بچھڑےمیں
کا بُت ڈھال کر اُس کے منے سا اوندھے منہ ہو گئے۔

اُنہوں20 نے الله کو جلال دینے کے گھاسبجائے
کھانے والے بَیل کی پوجا کی۔

وہ21 الله بھولکو گئے، اُسیحالانکہ اُنہیںنے چھڑایا
تھا، اُسی نے مصر میں عظیم کام کئے تھے۔

22 معجزےجو حام ملـککے میں ہوئے اور جو
واقعاتجلالی بحرِ ُلزم ق پیشپر آئے تھے سبوہ الله کے
ہاتھ سے ہوئے تھے۔

23 چنانچہ الله نے فرمایا کہ مَیں اُنہیں نیست و نابود
کروں گا۔ لیکن اُس کا چنا ہوا خادم موسٰی رخنے میں
کھڑا ہو گیا تاکہ اُس کے غضب کو اسرائیلیوں کو
مٹانے اِسصرفروکے۔سے اللهسےوجہ ارادےاپنے
سے باز آیا۔

24 پھر اُنہوں نے کنعان خوشکے ملـکگوار کو
اُنہیںجانا۔حقیر یقین نہیں تھا کہ الله اپنا وعدہ کرےپورا
گا۔

وہ25 اپنے میںخیموں بڑبڑانے لـگے کیرباور آواز
سننے کے لئے تیار نہ ہوئے۔

تب26 اُس نے اپنا ہاتھ اُن کے خلاف اُٹھایا تاکہ
اُنہیں وہیں یگستان ر کرےہلاکمیں

27 اور اُن کی اولاد کو دیگر اقوام میں پھینک کر
ممالـکمختلف میں منتشر کر دے۔
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بعلوہ28 فغور دیوتا لپٹسے گئے اور مُردوں کے لئے
پیش کی گئی قربانیوں گوشتکا کھانے لـگے۔

اُنہوں29 اپنینے حرکتوں ربسے طیشکو دلایا تو
اُن مہلـکمیں بیماری پھیل گئی۔

لیکن30 فینحاس نے اُٹھ کر اُن عدالتکی کی۔ تب
وبا رُک گئی۔

اِسی31 بنا پر الله نے اُسے پشت در پشت اور تکابد
راست باز قرار دیا۔

32 مریبہ کے چشمے پر بھی اُنہوں ربنے کو غصہ
دلایا۔ اُن ہی باعثکے موسٰی کا بُرا حال ہوا۔

33 کیونکہ اُنہوں نے اُس کے دل میں اِتنی تلخی پیدا
کی کہ اُس کے منہ سے باتیںبےجا نکلیں۔

34 جو دیگر قومیں ملـک میں تھیں اُنہیں اُنہوں نے
نیست نہ کیا، حالانکہ رب نے اُنہیں یہ کرنے کو تھا۔کہا

35 نہ صرف یہ بلـکہ وہ غیرقوموں سے رشتہ باندھ کر
اُن میں ملگھل گئے اور اُن کے رسم و رواج اپنا لئے۔

36 وہ اُن کے بُتوں کی پوجا کرنے لـگمیں گئے، اور
یہ اُن کے لئے پھندے باعثکا بن گئے۔

37 وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بدروحوں کے قربانحضور
کرنے بھیسے نہ کترائے۔

38 ہاں، اُنہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو کنعان کے
دیوتاؤں کے حضور پیش کر کے اُن کا معصوم خون
بہایا۔ اِس ملـکسے کی بےحرمتی ہوئی۔

وہ39 ناپاکسےحرکتوںغلطاپنی اور اپنے زناکارانہ
کاموں سے الله سے بےوفا ہوئے۔

تب40 الله اپنی قوم سے ناراضسخت ہوا، اور اُسے
اپنی ملـکیتموروثی گھنسے آنے لـگی۔

اُس41 نے اُنہیں دیگر قوموں کے حوالے کیا، اور جو
اُن نفرتسے تھےکرتے وہ اُن حکومتپر کرنے لـگے۔

42 اُن کے دشمنوں نے اُن پر ظلم کر کے اُن کو اپنا
مطیع بنا لیا۔

43 الله بار بار اُنہیں چھڑاتا رہا، حالانکہ وہ اپنے
سرکش منصوبوں پر ُلے ت رہے اور اپنے قصور میں ڈوبتے
گئے۔

لیکن44 اُس نے مدد کے لئے اُن کی آہیں سن کر اُن
مصیبتکی پر دھیان دیا۔

اُس45 نے اُن کے ساتھ اپنا عہد یاد کیا، اور وہ اپنی
شفقتبڑی باعثکے پچھتایا۔

اُس46 نے ہونے دیا جسکہ بھینے اُنہیں گرفتار
کیا اُس نے اُن ترسپر کھایا۔

ہمارےرباے47 ہمیںخدا، !بچا ہمیں دیگر قوموں
سے نکال کر جمع کر۔ تب ہی تیرےہم مُقّدس نام کی
ستائش کریں گے اور تیرے قابِل یف تعر کاموں پر فخر
کریں گے۔

ازل48 سے ابد تک رب، اسرائیل کے خدا کی حمد
ہو۔ تمام قوم کہے، کیرب!آمین” حمد “!ہو

پانچویں کتاب 107-150
107

نجات یافتہ شکرگزاریکی
رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
رب2 نجاتکے یافتہ جن کو اُس نے دےعوضانہ

دشمنکر قبضےکے سے چھڑایا سبہے یہ کہیں۔
اُس3 نے اُنہیں مشرق تکمغربسے اور شمال سے

تکجنوب ممالـکدیگر سے اکٹھا کیا ہے۔
بعض4 یگستان ر میں صحیح راستہ بھول کر ویران

راستے مارےمارےپر پھرے، اور کہیں بھی آبادی نہ
ملی۔

بھوک5 اور پیاس مارےکے اُن کی جان نڈھال ہو
گئی۔

تب6 اُنہوں نے اپنی مصیبت ربمیں کو پکارا، اور
اُس نے اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔

7 اُس نے اُنہیں صحیح راہ پر لا کر ایسی آبادی تک
پہنچایا جہاں رہ سکتے تھے۔

8 وہ رب کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت اور
معجزےاپنے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔

9 کیونکہ پیاسیوہ جان کو آسودہ کرتا اور بھوکی جان
کثرتکو کی اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے۔

زنجـیروںدوسرے10 ہوئےجکڑےمیںمصیبتاور
اندھیرے اور گہری یکی تار میں بستے تھے،
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11 کیونکہ وہ الله کے فرمانوں سے سرکش ہوئے

تھے، اُنہوں نے الله تعالیٰ کا فیصلہ حقیر جانا تھا۔
اِس12 لئے الله نے اُن کے دل تکلیفکو میں مبتلا

کر پستکے کر دیا۔ جب وہ ٹھوکر کھا کر گر گئے اور
مدد کرنے والا کوئی نہ رہا تھا

13 تو اُنہوں نے اپنی مصیبت میں رب کو پکارا، اور
اُس نے اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔

اندھیرےاُنہیںوہ14 یکیگہریاور تار نکالسے لایا
اور اُن کی زنجـیریں توڑ ڈالیں۔

15 ربوہ کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت اور
معجزےاپنے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔

16 کیونکہ اُس نے پیتل کے دروازے توڑ ڈالے،
لوہے ٹکڑےٹکڑےکنڈےکے کر دیئے ہیں۔

17 لوگکچھ احمق تھے، وہ اپنے سرکش چال چلن
اور گناہوں باعثکے پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔

18 اُنہیں ہر خوراک سے گھن آنے لـگی، اور وہ
موت دروازوںکے قریبکے پہنچے۔

اُنہوںتب19 نے مصیبتاپنی ربمیں کو پکارا، اور
اُس نے اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔

اُس20 نے اپنا کلام بھیج کر اُنہیں دیشفا اور اُنہیں
موت کے گڑھے سے بچایا۔

21 ربوہ کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت اور
معجزے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔

22 وہ شکرگزاری کی قربانیاں پیش کریں اور خوشی
نعرےکے لگا کر اُس کاموںکے کا چرچا کریں۔

بعض23 بحری جہاز میں بیٹھ گئے اور تجارت کے
سلسلے میں سمندر پر سفر کرتے کرتے دُوردراز علاقوں
تک پہنچے۔

24 اُنہوں نے رب کے عظیم کام اور سمندر کی
گہرائیوں میں اُس معجزےکے دیکھے ہیں۔

25 کیونکہ رب نے حکم دیا تو آندھی چلی جو سمندر
کی موجیں بلندیوں پر لائی۔

26 وہ آسمان تک چڑھیں اور گہرائیوں تک اُتریں۔
پریشانی باعثکے ملاحوں گئی۔دےجوابہمتکی

27 شرابوہ دُھتمیں آدمی کی طرح لڑکھڑاتے اور
ڈگمگاتے رہے۔ اُن کی حکمتتمام ناکام ثابت ہوئی۔

اُنہوںتب28 نے مصیبتاپنی ربمیں کو پکارا، اور
اُس نے اُنہیں تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔

اُس29 سمندرنے کو تھما دیا پھیلخاموشیاور گئی،
ساکتلہریں ہو گئیں۔

30 مسافر پُرسکون حالات دیکھ کر خوش ہوئے،
اور الله نے اُنہیں منزِل تکمقصود پہنچایا۔

31 ربوہ کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت اور
معجزےاپنے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔

32 وہ قوم کی جماعت میں اُس کی تعظیم کریں،
بزرگوں مجلسکی میں اُس کی حمد کریں۔

33 کئی جگہوں پر وہ یاؤں در کو یگستان ر میں اور
چشموں پیاسیکو زمین میں بدل دیتا ہے۔

باشندوں34 کی بُرائی دیکھ کر وہ زرخیز زمین کو کلر
بیابانکے میں بدل دیتا ہے۔

جگہوںدوسری35 پر وہ یگستان ر میںجھیلکو اور
پیاسی زمین کو میںچشموں بدل دیتا ہے۔

وہاں36 وہ بھوکوں کو بسا دیتا ہے تاکہ آبادیاں قائم
کریں۔

تب37 وہ کھیت اور انگور کے باغ لگاتے ہیں جو
پھلخوب لاتے ہیں۔

38 الله اُنہیں برکت دیتا ہے تو اُن کی تعداد بہت بڑھ
جاتی ہے۔ وہ اُن کے یوڑوں ر کو بھی کم ہونے نہیں
دیتا۔

39 جب کبھی اُن کی تعداد کم ہو جاتی اور وہ
مصیبت اور دُکھ کے بوجھ تلے خاک میں دب ہیںجاتے

40 تو وہ شرفا پر اپنی حقارت ُنڈیل ا دیتا اور اُنہیں
یگستان ر میں بھگا کر صحیح راستے سے دُور پھرنے دیتا
ہے۔

41 لیکن محتاج کو وہ مصیبت کی دلدل سے نکال
کر سرفراز کرتا اور اُس کے خاندانوں کو یوں بھیڑبکر کی
طرح بڑھا دیتا ہے۔

سیدھی42 راہ پر چلنے والے یہ دیکھ خوشکر ہوں
بےانصافلیکنگے، کا منہ بند کیا جائے گا۔

43 کون دانش مند ہے؟ وہ اِس پر دھیان دے، وہ
رب کی مہربانیوں پر غور کرے۔

108
ربمیںجنگ پر اُمید
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داؤد1 کا زبور۔ گیت۔
اے الله، میرا مضبوطدل مَیںہے۔ ساز بجا تیریکر

مدح سرائی کروں میریاےگا۔ جاگجان، !اُٹھ
اے2 ستار اور جاگسرود، !اُٹھو مَیں طلوِع صبح

جگاؤںکو گا۔
اے3 رب، مَیں قوموں میں تیری ستائش، اُمّتوں میں

تیری مدح سرائی کروں گا۔
آسمانشفقتتیریکیونکہ4 بلندکہیںسے تیریہے،

وفاداری تکبادلوں پہنچتی ہے۔
اے5 الله، آسمان پر سرفراز !ہو تیرا جلال پوری دنیا

پر چھا جائے۔
6 اپنے ہنے د ہاتھ سے مدد کر میریکے سن تاکہ جو

پیارےتجھے نجاتہیں پائیں۔
7 الله نے اپنے مقدِس میں فرمایا ہے، مَیں” فتح

مناتے ہوئے ِسکم کو تقسیم کروں گا اور وادٔی ُسکات
ناپکو بانٹکر دوں گا۔

ِجلعاد8 میرا ہے اور منسّی میرا ہے۔ افرائیم میرا خود
اور یہوداہ میرا شاہی عصا ہے۔

موآب9 میرا غسل کا برتن ہے، اور ادوم پر مَیں اپنا
پھینکجوتا دوں گا۔ مَیں ملـکفلستی پر نعرےزوردار
لگاؤں “!گا

مجھےکون10 قلعہ بند شہر میں لائے گا؟ میریکون
راہنمائی کر مجھےکے تکادوم پہنچائے گا؟

اے11 الله، تُو ہی یہ کر سکتا ہے، گو تُو نے ہمیں
رد کیا اےہے۔ الله، تُو ہماری فوجوں کا ساتھ نہیں دیتا
جب وہ لڑنے کے لئے نکلتی ہیں۔

مصیبت12 میں ہمیں سہارا دے، کیونکہ اِس وقت
انسانی مدد بےکار ہے۔

13 الله کے ساتھ زبردستہم کام کریں گے، کیونکہ
ہمارےوہی دشمنوں گا۔دےکچلکو

109
مخالفبےرحم کے منے سا الله سے دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے میرےالله خاموشفخر، نہ !رہ

2 کیونکہ اُنہوں نے اپنا بےدین اور فریب دہ منہ
میرے خلاف کھول کر جھوٹی زبان میرےسے ساتھ
بات کی ہے۔

3 وہ نفرتمجھے الفاظکے سے گھیر کر بلاوجہ لڑےسےمجھ ہیں۔
محبتمیری4 جوابکے میں وہ مجھ پر اپنی دشمنی کا

اظہار کرتے ہیں۔ لیکن دعا ہی میرا سہارا ہے۔
میری5 نیکی عوضکے وہ مجھے نقصان پہنچاتے اور

میرے پیار کے بدلے مجھ نفرتسے کرتے ہیں۔
اے6 الله، کسی بےدین کو مقرر کر جو میرے

دشمن خلافکے گواہی دے، مخالفکوئی اُس کے
ہنے د ہاتھ کھڑا ہو جائے جو اُس پر الزام لگائے۔

7 مقدمے میں اُسے مجرم ٹھہرایا جائے۔ اُس کی
دعائیں بھی اُس گناہوںکے میں شمار کی جائیں۔

8 اُس کی زندگی مختصر ہو، کوئی اَور اُس کی ذمہ
داری اُٹھائے۔

اُس9 کی اولاد یتیم اور اُس بیویکی بیوہ بن جائے۔
اُس10 بچےکے آوارہ پھریں بھیکاور مانگنے پر مجبور

ہو جائیں۔ اُنہیں اُن کے تباہ شدہ گھروں سے نکل کر
اِدھر اُدھر روٹی ڈھونڈنی پڑے۔

اُسسےجس11 قرضہنے لیا تھا وہ اُس تمامکے مال
پر قبضہ کرے، اور اجنبی اُس کی محنت کا پھل لُوٹ
لیں۔

12 کوئی نہ ہو جو اُس پر مہربانی کرے یا اُس کے
یتیموں پر رحم کرے۔

13 اُس کی اولاد کو مٹایا جائے، اگلی پشت میں اُن
کا نام و تکنشان نہ رہے۔

14 رب اُس کے باپ دادا کی ناانصافی کا لحاظ
اورکرے، کیماںکیاُسوہ بھیخطا نہدرگزر کرے۔

15 اُن کا بُرا کردار رب کے منے سا رہے، اور وہ اُن
کی یاد رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالے۔

16 کیونکہ اُس کو کبھی مہربانی کرنے کا خیال نہ
آیا بلـکہ مصیبتوہ محتاجزدہ، اور دلشکستہ تعاقبکا
کرتا رہا تاکہ اُسے مار ڈالے۔

17 اُسے لعنت کرنے کا شوق تھا، لعنتچنانچہ اُسی
پر !آئے برکتاُسے دینا پسند نہیں تھا، برکتچنانچہ اُس
سے دُور رہے۔
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18 اُس نے لعنت چادر کی طرح اوڑھ لی، چنانچہ

لعنت پانی کی طرح اُس کے جسم میں اور تیل کی طرح
اُس کی ہڈیوں سرایتمیں کر جائے۔

19 کپڑےوہ کی طرح اُس سے لپٹی رہے، پٹکے کی
طرح ہمیشہ اُس سے کمربستہ رہے۔

20 رب میرے مخالفوں کو اور اُنہیں جو میرے
بُریخلاف باتیں کرتے ہیں یہی سزا دے۔

لیکن21 تُو اے رب قادرِ مطلق، اپنے نام کی خاطر
میرے ساتھ مہربانی کا سلوک کر۔ مجھے بچا، کیونکہ
تیری شفقتہی بخشتسلی ہے۔

22 کیونکہ مَیں مصیبت زدہ اور ضرورت مند ہوں۔
میرا میرےدل اندر مجروح ہے۔

شام23 کے ڈھلتے مَیںطرحکیسائے ختم ہونے والا
ہوں۔ ٹڈیمجھے کی طرح جھاڑ کر دُور کر دیا گیا ہے۔

روزہ24 رکھتے میرےرکھتے گھٹنے لـگےڈگمگانے اور
میرا جسم سوکھ گیا ہے۔

25 مَیں اپنے دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا
ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ سر ہلا کر توبہ” “توبہ ہیں۔کہتے

میرےرباے26 میریخدا، مدد !کر شفقتاپنی
کا اظہار کر مجھےکے !چھڑا

اُنہیں27 پتا چلے کہ تیرےیہ ہاتھ پیشسے آیا ہے،
کہ ربتُو ہی نے سبیہ کچھ کیا ہے۔

لعنتوہجب28 کریں تو وہجب!دےبرکتمجھے
خلافمیرے اُٹھیں دےبخشتو کہ شرمندہ ہو جائیں
جبکہ تیرا خوشخادم ہو۔

مخالفمیرے29 رُسوائی سے ملبّس ہو جائیں، اُنہیں
شرمندگی کی چادر اوڑھنی پڑے۔

مَیں30 زور ربسے ستائشکی کروں گا، بہتوں کے
درمیان اُس کی حمد کروں گا۔

31 کیونکہ وہ محتاج کے ہنے د ہاتھ کھڑا رہتا ہے
تاکہ اُسے اُن سے بچائے جو اُسے مجرم ٹھہراتے ہیں۔

110
ابدی بادشاہ اور امام

داؤد1 کا زبور۔

رب میرےنے رب سے کہا، میرے” ہنے د ہاتھ
بیٹھ، تکجب مَیں تیرے دشمنوں تیرےکو پاؤں کی
چوکی نہ بنا “دوں۔

رب2 صیون سے تیری سلطنت کی سرحدیں بڑھا کر
کہے گا، پاسآس” دشمنوںکے حکومتپر “!کر

دنجس3 تُو اپنی فوج کو کرےکھڑا گا تیری قوم
خوشی تیرےسے پیچھے ہو لے گی۔ تُو مُقّدس شان و
شوکت سے آراستہ ہو کر طلوِع صبح باطنکے سے اپنی
جوانی اوسکی پائے گا۔

رب4 نے قَسم کھائی ہے اور اِس سے پچھتائے گا
نہیں، تُو” تکابد امام ہے، ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق
“تھا۔

تیرےرب5 ہنے د ہاتھ پر رہے گا اور اپنے غضب
دنکے دیگر بادشاہوں کو ُچور کرےُچور گا۔

6 وہ قوموں عدالتمیں کر کے میدان کو لاشوں سے
دےبھر گا اور سروںتکدُور گا۔کرےپاشپاشکو

7 راستے میں وہ ندی سے پانی پی لے گا، اِس لئے اپنا
سر پھرےاُٹھائے گا۔

111
الله فضلکے کی تمجید

رب1 کی حمد !ہو پورےمَیں دل دیانتسے داروں
مجلسکی جماعتاور ربمیں کا شکر کروں گا۔

رب2 کے کام عظیم ہیں۔ جو اُن سے لطف اندوز
ہوتے ہیں وہ اُن خوبکا مطالعہ کرتے ہیں۔

3 اُس کا کام شاندار اور جلالی ہے، اُس کی راستی
تکابد قائم رہتی ہے۔

4 وہ اپنے معجزے یاد کراتا ہے۔ رب مہربان اور
رحیم ہے۔

اُسجو5 اُنہیںہیںمانتےخوفکا اُس خوراکنے
مہیا عہداپنےتکہمیشہوہہے۔کی گا۔رکھےخیالکا

اُس6 اپنینے قوم کو کاموںزبردستاپنے اعلانکا
کر کے مَیں”کہا، تمہیں غیرقوموں میراثکی کروںعطا
“گا۔

7 جو بھی کام اُس کے ہاتھ کریں وہ سچے اور راست
ہیں۔ اُس کے تمام احکام قابِل اعتماد ہیں۔
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8 وہ ازل سے ابد تک قائم ہیں، اور اُن پر سچائی اور

دیانت داری عملسے کرنا ہے۔
اُس9 نے اپنی قوم کا فدیہ بھیج کر اُسے چھڑایا ہے۔

اُس نے فرمایا، میرا” قوم کے ساتھ عہد ابد تک قائم
“رہے۔ اُس کا قدوسنام اور پُرجلال ہے۔

حکمت10 اِس سے شروع ہوتی ہے کہ ہم رب کا
مانیں۔خوف بھیجو اُس کے احکام پر کرےعمل اُسے
اچھی حاصلسمجھ ہو گی۔ اُس کی حمد تکہمیشہ قائم
رہے گی۔

112
الله خوفکے تعریفکی

رب1 کی حمد !ہو مبارک ہے وہ جو الله خوفکا
مانتا اور اُس کے احکام لطفبہتسے اندوز ہوتا ہے۔

2 اُس کے ملـکفرزند میں طاقت ور ہوں گے، اور
دیانت دار کی نسل برکتکو ملے گی۔

دولت3 خوشاور حالی اُس کے گھر میں رہے گی،
اور اُس بازیراستکی تکابد قائم رہے گی۔

اندھیرے4 میں چلتے وقت دیانت داروں پر روشنی
چمکتی ہے۔ راستوہ باز، مہربان اور رحیم ہے۔

5 مہربانی کرنا اور قرض دینا بابرکت ہے۔ جو اپنے
معاملوں انصافکو کرےحلسے وہ کرےاچھا گا،

6 کیونکہ وہ ابد تک نہیں ڈگمگائے گا۔ راست باز
ہمیشہ ہی یاد رہے گا۔

7 وہ بُری خبر ملنے سے نہیں ڈرتا۔ اُس کا مضبوطدل
ہے، اور ربوہ پر بھروسا رکھتا ہے۔

8 اُس کا دل مستحکم ہے۔ وہ سہما ہوا نہیں رہتا،
کیونکہ وہ جانتا ہے ایککہ دن مَیں اپنے دشمنوں کی
شکست دیکھ ہوںخوشکر گا۔

9 وہ فیاضی سے ضرورت مندوں میں خیرات بکھیر
دیتا ہے۔ اُس راستکی بازی ہمیشہ قائم رہے گی، اور
عزتاُسے ساتھکے سرفراز کیا جائے گا۔

یہبےدین10 دیکھ ناراضکر ہو جائے گا، دانتوہ
پیس پیس کر نیست ہو جائے گا۔ جو کچھ بےدین
ہتے چا ہیں وہ جاتا رہے گا۔

113
الله عظمتکی اور مہربانی

حمدکیرب1 رباے!ہو ربخادمو،کے نامکے
ستائشکی ربکرو، کے نام یفکی تعر کرو۔

رب2 کے نام ابکی سے تکابد تمجید ہو۔
3 طلوِع صبح سے ربتکآفتابغروِب کے نام کی

حمد ہو۔
تمامرب4 اقوام سے سربلند اُسہے، کا جلال آسمان

سے عظیم ہے۔
ہمارےربکون5 خدا کی مانند ہے جو بلندیوں پر

تخت نشین ہے
6 اور آسمان و زمین کو دیکھنے کے لئے نیچے ہے؟جھکتا
سےمیںخاکوہکوحالپست7 اُٹھا پاؤںکر پر کھڑا

کرتا، محتاج کو راکھ نکالسے کر سرفراز کرتا ہے۔
8 وہ اُسے شرفا کے ساتھ، اپنی قوم کے شرفا ساتھکے

بٹھا دیتا ہے۔
9 بانجھ کو وہ اولاد عطا کرتا ہے تاکہ وہ گھر میں

خوشی سے زندگی گزار ربسکے۔ کی حمد !ہو
114

مصر میں الله معجزاتکے
جب1 اسرائیل مصر سے روانہ ہوا اور یعقوب کا

گھرانا اجنبی زبان لنے بو والی قوم نکلسے آیا
2 تو یہوداہ الله کا مقدِس بن گیا اور اسرائیل اُس کی

بادشاہی۔
یہ3 دیکھ کر بھاگسمندر گیا اور یائے یردندر پیچھے

ہٹ گیا۔
4 پہاڑ مینڈھوں کی طرح کودنے اور یاں پہاڑ جوان

یوں بھیڑبکر کی طرح پھاندنے لـگیں۔
سمندر،اے5 کیا ہوا کہ بھاگتُو گیا یردن،اےہے؟

کیا ہوا کہ تُو ہٹپیچھے گیا ہے؟
پہاڑو،اے6 کیا ہوا کہ مینڈھوںتم طرحکی کودنے

لـگے اےہو؟ یو، پہاڑ کیا ہوا کہ تم یوںجوان بھیڑبکر کی
طرح پھاندنے لـگی ہو؟

اے7 زمین، رب کے یعقوبحضور، کے خدا کے
حضور لرز اُٹھ،

8 اُس کے منے سا تھرتھرا جس نے چٹان کو جوہڑ
میں سختاور پتھر کو میںچشمے بدل دیا۔

115
الله ہی کی حمد ہو
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اے1 رب، ہماری ہی عزت کی خاطر کام نہ کر

بلـکہ اِس لئے تیرےکہ نام کو جلال ملے، اِس لئے کہ
تُو مہربان اور وفادار خدا ہے۔

2 دیگر اقوام کیوں کہیں، اُن” کا خدا کہاں “ہے؟
3 ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اور جو جی چاہے ہے۔کرتا
4 اُن کے بُت چاندیسونے کے ہیں، انسان کے ہاتھ

اُنہیںنے بنایا ہے۔
5 اُن کے منہ ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ اُن کی

آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔
6 اُن کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، اُن کی

ناک لیکنہے وہ سونگھ نہیں سکتے۔
7 اُن کے ہاتھ ہیں، لیکن وہ چھو نہیں سکتے۔ اُن کے

پاؤں لیکنہیں، نہیںچلوہ سکتے۔ اُن گلےکے آوازسے
نہیں نکلتی۔

8 جو بُت بناتے ہیں وہ اُن کی مانند ہو جائیں، جو اُن
پر بھروسا رکھتے ہیں وہ اُن بےحسجیسے حرکتو ہو
جائیں۔

اے9 اسرائیل، رب پر بھروسا !رکھ وہی تیرا سہارا
اور تیری ڈھال ہے۔

اے10 ہارون کے گھرانے، رب پر بھروسا !رکھ
وہی تیرا سہارا اور تیری ڈھال ہے۔

اے11 رب کا خوف ماننے والو، رب پر بھروسا
!رکھو وہی تمہارا سہارا اور تمہاری ڈھال ہے۔

رب12 نے ہمارا خیال کیا ہے، اور وہ ہمیں برکت
دے گا۔ وہ اسرائیل کے گھرانے دےبرکتکو گا،
وہ ہارون کے گھرانے دےبرکتکو گا۔

13 ربوہ خوفکا ماننے والوں دےبرکتکو گا،
خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔

تمہاریرب14 تعداد میں اضافہ تمہاریکرے، بھی
اور تمہاری اولاد کی بھی۔

آسمانجورب15 زمینو خالقکا برکتتمہیںہے سے
مالا مال کرے۔

آسمان16 تو رب کا لیکنہے، زمین کو اُس نے آدم
زادوں بخشکو دیا ہے۔

17 اے رب، مُردے تیری ستائش نہیں کرتے،
خاموشی ملـککے میں اُترنے والوں میں سے کوئی بھی
تیری تمجید نہیں کرتا۔

لیکن18 ہم رب کی ستائش اب سے ابد تک کریں
ربگے۔ کی حمد !ہو

116
موت نجاتسے پر شکرگزاری

1 مَیں رب سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ اُس نے
میری آواز اور میری التجا سنی ہے۔

اُس2 نے اپنا طرفمیریکان جھکایا اِسہے، لئے
مَیں عمر بھر اُسے پکاروں گا۔

موت3 نے مجھے اپنی زنجـیروں میں جکڑ لیا، اور پاتال
پریشانیاںکی مجھ غالبپر آئیں۔ مصیبتمَیں اور دُکھ میں
پھنس گیا۔

تب4 مَیں ربنے کا نام پکارا، اے” رب، مہربانی
کر مجھےکے “!بچا

مہربانرب5 راستاور ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔
رب6 سادہ لوگوں حفاظتکی کرتا جبہے۔ مَیں

پست حال تھا تو اُس مجھےنے بچایا۔
اے7 میری جان، اپنی آرام گاہ کے پاس واپس آ،

ربکیونکہ تیرےنے ساتھ بھلائی کی ہے۔
8 اےکیونکہ رب، تُو میرینے جان موتکو سے،

میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو
پھسلنے سے بچایا ہے۔

مَیںاب9 زندوں کی زمین میں رہ ربکر کے حضور
چلوں گا۔

10 مَیں ایمان لایا اور اِس لئے بولا، مَیں” شدید
مصیبت پھنسمیں گیا “ہوں۔

سختمَیں11 گھبرا گیا اور تمام”بولا، انسان دروغ گو
“ہیں۔

12 رببھلائیاںجو میرےنے ساتھ ہیںکی سباُن
عوضکے مَیں کیا دوں؟

نجاتمَیں13 کا پیالہ اُٹھا ربکر کا نام پکاروں گا۔
ربمَیں14 اُسحضورکے ساریکی قوم کے منے سا

ہی اپنی مَنتیں پوری کروں گا۔
رب15 کی نگاہ میں اُس کے ایمان داروں کی موت

گراں قدر ہے۔
اے16 ًرب، یقینا مَیں تیرا خادم، ہاں تیرا خادم اور

تیری خادمہ کا بیٹا ہوں۔ تُو نے میری زنجـیروں کو توڑ
ڈالا ہے۔
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پیشقربانیکیشکرگزاریتجھےمَیں17 کر کے تیرا نام

پکاروں گا۔
ربمَیں18 اُسحضورکے ساریکی قوم کے منے سا

ہی اپنی مَنتیں پوری کروں گا۔
مَیں19 رب کے گھر کی بارگاہوں اےمیں، یروشلم

تیرے بیچ میں اُنہیںہی پورا کروں کیربگا۔ حمد ہو۔
117

تمام اقوام الله کی حمد کریں
اے1 تمام اقوام، رب کی تمجید !کرو اے تمام اُمّتو،

اُس کی مدح سرائی !کرو
اُسکیونکہ2 ہمکی شفقتپر عظیم کیرباورہے،

وفاداری ابدی ربہے۔ کی حمد !ہو
118

الله کی مدد پر شکرگزاری
رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
اسرائیل2 کہے، اُس” ابدیشفقتکی “ہے۔
3 ہارون کا گھرانا کہے، اُس” کی شفقت “ہے۔ابدی
رب4 ماننےخوفکا والے اُس”کہیں، ابدیشفقتکی “ہے۔
مَیںمیںمصیبت5 کوربنے پکارا ربتو میرینے

سن پاؤںمیرےکر میںمیدانکھلےکو قائم کر دیا ہے۔
میرےرب6 حق میں ہے، اِس لئے مَیں نہیں ڈروں

گا۔ انسان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟
میرےرب7 حق میں ہے اور میرا سہارا ہے، اِس

لئے مَیں اُن دیکھشکستکی ہوںخوشکر گا جو مجھ
نفرتسے کرتے ہیں۔

رب8 میں پناہ لینا انسان پر اعتماد کرنے سے بہترکہیں ہے۔
میںرب9 پناہ لینا شرفا پر اعتماد کہیںسےکرنے ہے۔بہتر
تمام10 اقوام نے مجھے گھیر لیا، لیکن مَیں نے الله کا

نام لے کر اُنہیں بھگا دیا۔
اُنہوں11 نے مجھے گھیر لیا، ہاں چاروں طرف سے

گھیر لیا، لیکن مَیں نے الله کا نام لے کر اُنہیں بھگا دیا۔

12 وہ شہد کی مکھیوں کی طرح چاروں طرف سے
مجھ پر حملہ آور لیکنہوئے، یوںکانٹےدار آگکیجھاڑ
کی طرح جلد ہی بجھ گئے۔ مَیں ربنے کا نام لے کر
اُنہیں بھگا دیا۔

مجھےنےدشمن13 کوششکیگرانےکردےدھکا
کی، ربلیکن میرینے مدد کی۔

اورقوتمیریرب14 نجاتمیریوہہے،گیتمیرا
بن گیا ہے۔

15 خوشی اور فتح کے نعرے راست بازوں کے
خیموں میں گونجتے ہیں، رب” کا دہنا ہاتھ زبردست
کام کرتا !ہے

رب16 کا دہنا ہاتھ سرفراز کرتا ربہے، کا دہنا
زبردستہاتھ کام کرتا “!ہے

17 مَیں نہیں مروں گا بلـکہ زندہ رہ کر رب کے کام
بیان کروں گا۔

18 ربگو میرینے سخت تادیب کی ہے، اُس نے
موتمجھے کے حوالے نہیں کیا۔

19 راستی دروازےکے میرے لئے کھول دو تاکہ
مَیں اُن میں داخل ہو ربکر کا شکر کروں۔

20 ربیہ کا دروازہ اِسیہے، راستمیں باز داخل
ہوتے ہیں۔

مَیں21 تیرا شکر کرتا ہوں، کیونکہ تُو سنمیرینے کر
مجھے بچایا ہے۔

جس22 پتھر کو مکان بنانے والوں نے رد کیا وہ
کونے بنیادیکا پتھر بن گیا۔

23 یہ رب نے کیا اور دیکھنے میں کتنا حیرت ہے۔انگیز
اِسی24 ربدن قدرتاپنینے دکھائی آؤ،ہے۔ ہم

شادیانہ بجا کر اُس خوشیکی منائیں۔
اے25 رب، مہربانی کر کے ہمیں !بچا اے رب،

مہربانی کر کے کامیابی عطا !فرما
مبارک26 ہے وہ ربجو کے نام سے آتا ربہے۔

سکونتکی گاہ سے ہم برکتتمہیں دیتے ہیں۔
ہیرب27 خدا ہے، اور اُس نے ہمیں بخشیروشنی

ہے۔ آؤ، عید کی قربانی رّسیوں سے قربان گاہ کے
سینگوں کے ساتھ باندھو۔
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28 تُو میرا خدا ہے، اور مَیں تیرا شکر کرتا اےہوں۔
میرے خدا، مَیں تیری تعظیم کرتا ہوں۔

رب29 ستائشکی کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اُس
ابدیشفقتکی ہے۔

119
الله کے کلام کی شان
1

مبارک1 ہیں وہ جن کا چال چلن بےالزام ہے، جو
رب شریعتکی مطابقکے زندگی گزارتے ہیں۔

ہیںمبارک2 وہ اُسجو احکامکے عملپر اورکرتے
پورے دل سے اُس طالبکے ہتے ر ہیں،

3 جو بدی نہیں کرتے بلـکہ اُس کی راہوں پر ہیں۔چلتے
4 تُو نے ہمیں اپنے احکام دیئے ہیں، اور تُو چاہتا ہے

کہ ہم لحاظہر سے اُن کے تابع رہیں۔
میریکاش5 راہیں اِتنی پختہ ہوں ثابتمَیںکہ قدمی

تیرےسے احکام پر عمل !کروں
مَیںتب6 شرمندہ نہیں ہوں گا، میریکیونکہ آنکھیں

تیرے تمام احکام پر لـگی رہیں گی۔
7 جتنا مَیں تیرے باانصاف فیصلوں کے بارے میں

سیکھوں گا اُتنا دیانتہی کروںستائشتیریسےدلدار
گا۔

تیرے8 احکام پر مَیں ہر وقت عمل کروں گا۔ مجھے
پوری ترکطرح نہ !کر

2
نوجوان9 اپنی راہ کسکو پاکطرح رکھے؟ اِس

طرح تیرےکہ کلام مطابقکے زندگی گزارے۔
دلپورےمَیں10 سے طالبتیرا رہا مجھےہوں۔ اپنے

احکام سے بھٹکنے نہ دے۔
11 مَیں نے تیرا کلام اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے

تاکہ تیرا گناہ نہ کروں۔
تیریرب،اے12 حمد !ہو مجھے اپنے احکام سکھا۔
13 اپنے ہونٹوں سے مَیں دوسروں تیرےکو منہ کی

ہدایاتتمام سناتا ہوں۔
تیرےمَیں14 احکام کی راہ سے لطفاُتنا اندوز ہوتا

ہوں جتنا کہ ہر طرح دولتکی سے۔

ہدایاتتیریمَیں15 میں محوِ رہوںخیال گا تیریاور
راہوں کو تکتا رہوں گا۔

16 تیرےمَیں فرمانوں لطفسے اندوز ہوتا ہوں اور
تیرا کلام نہیں بھولتا۔

3
17 اپنے خادم سے بھلائی کر تاکہ مَیں زندہ رہوں اور

تیرے کلام مطابقکے زندگی گزاروں۔
میری18 آنکھوں کو کھول تاکہ تیری شریعت کے

عجائب دیکھوں۔
19 دنیا میں پردیسیمَیں ہوں۔ہی اپنے احکام مجھ سے

چھپائے نہ !رکھ
میری20 جان وقتہر تیری ہدایات کی آرزو کرتے

کرتے نڈھال ہو رہی ہے۔
21 تُو مغروروں کو ڈانٹتا ہے۔ اُن پر لعنت تیرےجو

احکام بھٹکسے جاتے !ہیں
مجھے22 لوگوں کی توہین اور تحقیر سے رِہائی دے،

کیونکہ تیرےمَیں احکام کے تابع رہا ہوں۔
23 گو بزرگ میرے خلاف منصوبے ھنے باند کے

لئے بیٹھ گئے ہیں، تیرا تیرےخادم احکام میں محوِ خیال
رہتا ہے۔

تیرے24 احکام سے ہی مَیں لطف اُٹھاتا ہوں، وہی
میرے مشیر ہیں۔

4
میری25 خاکجان دبمیں گئی ہے۔ اپنے کلام

میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔
مَیں26 نے اپنی راہیں بیان کیں تو تُو میرینے سنی۔

مجھے اپنے احکام سکھا۔
مجھے27 اپنے احکام کی راہ سمجھنے قابلکے بنا تاکہ

تیرے عجائب میں محوِ خیال رہوں۔
میری28 جان دُکھ مارےکے نڈھال ہو گئی ہے۔

مجھے اپنے کلام تقویتمطابقکے دے۔
فریب29 کی راہ مجھ سے دُور رکھ اور مجھے شریعتاپنی سے نواز۔
مَیں30 نے وفا کی راہ اختیار کر تیرےکے آئین اپنے

منے سا رکھے ہیں۔
31 مَیں تیرے احکام سے لپٹا رہتا ہوں۔ اے رب،

مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔
تیرےمَیں32 فرمانوں کی راہ پر دوڑتا ہوں، کیونکہ تُو

میرےنے دل کو بخشیکشادگی ہے۔
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5
اے33 رب، مجھے اپنے آئین کی راہ سکھا تو مَیں عمر

بھر اُن پر عمل کروں گا۔
مجھے34 سمجھ عطا کر تاکہ شریعتتیری مطابقکے

زندگی گزاروں پورےاور دل سے اُس کے تابع رہوں۔
35 اپنے احکام کی راہ پر میری راہنمائی کر، کیونکہ

یہی مَیں پسند کرتا ہوں۔
میرے36 دل کو لالچ میں آنے نہ دے بلـکہ اُسے

اپنے فرمانوں مائلطرفکی کر۔
میری37 آنکھوں کو باطل چیزوں سے پھیر لے، اور

مجھے اپنی راہوں سنبھالپر جانمیریکر تازہکو کر۔دم
38 جو وعدہ تُو نے اپنے خادم سے کیا وہ پورا کر تاکہ

لوگ خوفتیرا مانیں۔
رُسوائیجس39 سے خوفمجھے ہے اُس کا خطرہ

دُور کر، تیرےکیونکہ احکام اچھے ہیں۔
40 مَیں تیری ہدایات کا شدید آرزومند ہوں، اپنی

راستی میریسے جان کو تازہ دم کر۔
6

اے41 رب، تیری شفقت اور وہ نجات جس کا
وعدہ تُو نے کیا تکمجھہے پہنچے

42 تاکہ مَیں بےعزتی کرنے والے دےجوابکو
سکوں۔ کیونکہ تیرےمَیں کلام پر بھروسا رکھتا ہوں۔

میرے43 منہ سے سچائی کا کلام نہ چھین، کیونکہ
تیرےمَیں فرمانوں کے انتظار میں ہوں۔

44 مَیں ہر وقت تیری شریعت کی پیروی کروں گا،
اب سے تکابد اُس میں قائم رہوں گا۔

میںمیدانکھلےمَیں45 پھروںچلتا گا، تیرےکیونکہ
آئین طالبکا رہتا ہوں۔

46 مَیں شرم کئے بغیر بادشاہوں کے منے سا تیرے
احکام بیان کروں گا۔

تیرےمَیں47 فرمانوں لطفسے اندوز ہوتا ہوں، پیارےمجھےوہ ہیں۔
مَیں48 اپنے تیرےہاتھ فرمانوں اُٹھاؤںطرفکی گا،

کیونکہ وہ پیارےمجھے ہیں۔ مَیں ہدایاتتیری میں محوِ
خیال رہوں گا۔

7
باتاُس49 کا خیال رکھ جو تُو نے اپنے خادم سے

کی جساور سے تُو مجھےنے اُمید دلائی ہے۔

مصیبت50 میں یہی تسلی کا باعث رہا ہے کہ تیرا
میریکلام جان کو تازہ دم کرتا ہے۔

51 مغرور میرا حد سے یادہ ز مذاق اُڑاتے ہیں، لیکن
مَیں شریعتتیری سے دُور نہیں ہوتا۔

اے52 رب، تیرےمَیں قدیم فرمان یاد کرتا ہوں تو
مجھے تسلی ملتی ہے۔

53 بےدینوں کو دیکھ کر مَیں آگ بگولا ہو جاتا
ہوں، کیونکہ اُنہوں شریعتتیرینے ترککو کیا ہے۔

تیرےمَیںمیںاُسہوںپردیسیمَیںمیںگھرجس54
احکام گیتکے گاتا رہتا ہوں۔

راترب،اے55 مَیںکو تیرا نام یاد کرتا تیریہوں،
شریعت پر عمل کرتا رہتا ہوں۔

56 یہ بخششتیری ہے کہ تیرےمَیں آئین کی پیروی
کرتا ہوں۔

8
میراثمیریرب57 ہے۔ مَیں تیرےنے فرمانوں پر

عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
58 مَیں پورے دل سے تیری شفقت کا طالب رہا

ہوں۔ وعدےاپنے مطابقکے مجھ پر مہربانی کر۔
مَیں59 راہوںاپنینے تیرےکردےدھیانپر احکام

طرفکی قدم بڑھائے ہیں۔
60 مَیں نہیں جھجکتا بلـکہ بھاگ تیرےکر احکام پر

عمل کرنے کوششکی کرتا ہوں۔
بےدینوں61 کے رّسوں نے مجھے جکڑ لیا ہے، لیکن

مَیں شریعتتیری نہیں بھولتا۔
62 آدھی رات کو مَیں جاگ اُٹھتا ہوں تاکہ تیرے

راست فرمانوں کے لئے تیرا شکر کروں۔
63 مَیں اُن سب کا ساتھی ہوں جو تیرا خوف مانتے

ہیں، سباُن دوستکا ہدایاتتیریجو پر عمل ہیں۔کرتے
رب،اے64 شفقتتیریدنیا معمورسے مجھےہے۔

اپنے احکام !سکھا
9

رب،اے65 تُو نے اپنے کلام مطابقکے اپنے خادم
سے بھلائی کی ہے۔

66 مجھے صحیح امتیاز اور عرفان سکھا، کیونکہ مَیں
تیرے احکام پر ایمان رکھتا ہوں۔

اِس67 سے پہلے کہ پستمجھے کیا گیا مَیں آوارہ پھرتا
تھا، ابلیکن تیرےمَیں کلام کے تابع رہتا ہوں۔
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68 تُو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے۔ مجھے اپنے آئین
!سکھا

مغروروں69 بولجھوٹنے کر مجھ پر کیچڑ اُچھالی
ہے، لیکن پورےمَیں دل سے تیری ہدایات کی فرماں
برداری کرتا ہوں۔

70 اُن دلکے اکڑ ہوبےحسکر لیکنہیں،گئے مَیں
شریعتتیری لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔

میرے71 لئے اچھا تھا کہ پستمجھے کیا گیا، کیونکہ
اِس طرح مَیں تیرےنے احکام سیکھ لئے۔

تیرےشریعتجو72 منہ ہوئیصادرسے مجھےوہہے
چاندیسونے ہزاروںکے ِسکوں سے یادہ ز پسند ہے۔

10
تیرے73 ہاتھوں مجھےنے بنا مضبوطکر بنیاد پر رکھ

دیا ہے۔ مجھے سمجھ عطا فرما تیرےتاکہ احکام سیکھ
لوں۔

74 جو خوفتیرا مانتے ہیں وہ مجھے دیکھ خوشکر
ہو جائیں، کیونکہ تیرےمَیں کلام کے انتظار میں ہوں۔رہتا

اے75 رب، مَیں نے جان لیا ہے تیرےکہ فیصلے
راست ہیں۔ یہ بھی تیری وفاداری کا اظہار ہے کہ تُو
پستمجھےنے کیا ہے۔

تیری76 شفقت مجھے تسلی جسدے، طرح تُو نے
اپنے خادم سے وعدہ کیا ہے۔

مجھ77 پر اپنے رحم کا اظہار کر تاکہ میری جان میں
آئے،جان اندوزلطفسےشریعتتیریمَیںکیونکہ ہوں۔ہوتا

78 جو مغرور جھوٹمجھے پستسے کر رہے ہیں وہ
شرمندہ میںفرمانوںتیرےمَیںلیکنجائیں۔ہو خیالمحوِ
رہوں گا۔

جوکاش79 مانتےخوفتیرا تیرےاور احکام جانتے
ہیں واپسپاسمیرےوہ !آئیں

80 میرا تیرےدل آئین کی پیروی کرنے میں بےالزام
رہے تاکہ میری رُسوائی نہ ہو جائے۔

11
81 میری جان تیری نجات کی آرزو کرتے کرتے

نڈھال ہو رہی ہے، مَیں تیرے کلام کے انتظار ہوں۔میں
میری82 وعدےتیرےآنکھیں کی راہ دیکھتے دیکھتے

دُھندلا رہی ہیں۔ تُو کبمجھے دےتسلی گا؟
مَیں83 دھوئیں میں سکڑی مشکہوئی کی مانند ہوں

تیرےلیکن فرمانوں کو نہیں بھولتا۔

تیرے84 خادم کو مزید کتنی دیر انتظار پڑےکرنا
گا؟ تُو میرا تعاقب کرنے والوں کی عدالت کرےکب
گا؟

85 جو شریعتتیریمغرور کے تابع نہیں ہوتے اُنہوں
نے مجھے پھنسانے کے لئے گڑھے کھود لئے ہیں۔

86 تیرے تمام احکام پُروفا ہیں۔ میری مدد کر،
کیونکہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر میرا تعاقب کر ہیں۔رہے

87 وہ مجھے رُوئے زمین پر سے مٹانے کے قریب ہی
ہیں، لیکن مَیں تیرےنے آئین ترککو نہیں کیا۔

88 اپنی شفقت کا اظہار کر کے میری جان کو تازہ
دم کر تیرےتاکہ منہ فرمانوںکے پر عمل کروں۔

12
اے89 رب، تیرا کلام ابد تک آسمان پر قائم و دائم

ہے۔
تیری90 وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ تُو نے

زمین کی بنیاد رکھی، اور وہ وہیں کی وہیں برقرار ہے۔رہتی
91 آج تک آسمان و زمین تیرے فرمانوں کو پورا

لئےکےکرنے حاضر ہتے ر ہیں، تمامکیونکہ تیریچیزیں
خدمت کرنے کے لئے بنائی گئی ہیں۔

92 اگر میریشریعتتیری خوشی نہ ہوتی تو مَیں اپنی
مصیبت ہلاکمیں ہو گیا ہوتا۔

93 مَیں تیری ہدایات کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ
اُن ہی یعےکے ذر تُو میری جان کو تازہ دم کرتا ہے۔

94 مَیں تیرا ہی ہوں، مجھے !بچا کیونکہ مَیں تیرے
احکام طالبکا رہا ہوں۔

95 بےدین تاکمیری میں بیٹھ گئے ہیں تاکہ مجھے
مار ڈالیں، لیکن تیرےمَیں آئین پر دھیان دیتا رہوں گا۔

مَیں96 نے دیکھا ہے کہ ہر کامل چیز کی حد ہوتی
تیرےلیکنہے، فرمان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔

13
تیری97 شریعت مجھے کتنی پیاری !ہے دن بھر مَیں

اُس میں محوِ خیال رہتا ہوں۔
98 تیرا فرمان مجھے میرے دشمنوں سے یادہ ز دانش

مند بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ تکہمیشہ میرا خزانہ ہے۔
99 مجھے اپنے تمام اُستادوں سے یادہ ز سمجھ حاصل

ہے، کیونکہ تیرےمَیں آئین میں محوِ خیال رہتا ہوں۔
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100 مجھے بزرگوں سے یادہ ز سمجھ حاصل ہے،

کیونکہ مَیں وفاداری تیرےسے احکام کی پیروی ہوں۔کرتا
مَیں101 نے بُریہر راہ پر قدم رکھنے سے گریز کیا ہے

تیرےتاکہ کلام سے لپٹا رہوں۔
تیرےمَیں102 فرمانوں سے دُور نہیں ہوا، کیونکہ تُو

ہی مجھےنے تعلیم دی ہے۔
103 تیرا کلام کتنا لذیذ ہے، میرےوہ منہ میں شہد

سے یادہ ز میٹھا ہے۔
تیرے104 احکام سے مجھے سمجھ حاصل ہوتی ہے،

اِس لئے جھوٹمَیں کی ہر راہ نفرتسے کرتا ہوں۔
14

105 تیرا پاؤںمیرےکلام لئےکے چراغ میریجوہے
راہ کو روشن کرتا ہے۔

مَیں106 کھائیقَسمنے فرمانوںراستتیرےکہہے
پیرویکی کروں گا، اور مَیں یہ وعدہ پورا بھی کروں گا۔

پستبہتمجھے107 کیا کلاماپنےرب،اےہے۔گیا
میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔

میرےرب،اے108 منہ کی قربانیوںرضاکارانہ کو
پسند کر اور مجھے اپنے آئین !سکھا

میری109 جان ہمیشہ خطرے میں ہے، لیکن مَیں
شریعتتیری نہیں بھولتا۔

میرےنےبےدینوں110 لئے پھندا تیار کر رکھا ہے،
لیکن تیرےمَیں فرمانوں سے نہیں بھٹکا۔

تیرے111 احکام میری ابدی میراث بن گئے ہیں،
کیونکہ اُن سے میرا خوشیدل سے اُچھلتا ہے۔

مَیں112 نے اپنا تیرےدل احکام پر عمل کرنے کی
مائلطرف کیا ہے، کیونکہ اِس کا اجر ابدی ہے۔

15
مَیں113 دو دلوں نفرتسے لیکن تیری شریعت سے

محبت کرتا ہوں۔
114 تُو میری پناہ گاہ اور میری ڈھال تیرےمَیںہے،

کلام کے انتظار میں رہتا ہوں۔
اے115 بدکارو، مجھ سے دُور ہو جاؤ، کیونکہ مَیں

اپنے خدا کے احکام سے لپٹا رہوں گا۔
116 اپنے فرمان کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ

رہوں۔ میری آس ٹوٹنے نہ دے تاکہ شرمندہ نہ ہو
جاؤں۔

117 میرا سہارا بن تاکہ بچ کر ہر تیرےوقت آئین کا
لحاظ رکھوں۔

118 تُو اُن سب کو رد کرتا ہے تیرےجو احکام سے
بھٹکے پھرتے ہیں، کیونکہ اُن کی دھوکے بازی ہیفریب ہے۔

119 تُو زمین تمامکے بےدینوں چاندیناپاککو سے
خارج کی ہوئی مَیل کی پھینکطرح کر نیست کر دیتا
اِسہے، لئے تیرے فرمان پیارےمجھے ہیں۔

120 میرا جسم تجھ دہشتسے کھا کر تھرتھراتا ہے،
اور تیرےمَیں فیصلوں سے ڈرتا ہوں۔

16
مَیں121 راستنے باانصافاور کام کیا چنانچہہے،

مجھے اُن کے حوالے نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔
122 اپنے خادم کی خوش حالی کا ضامن بن کر

مغروروں کو مجھ پر ظلم کرنے نہ دے۔
123 میری آنکھیں تیری نجات اور تیرے راست

وعدے کی راہ دیکھتے دیکھتے رہ گئی ہیں۔
124 اپنے خادم سے تیرا سلوک تیری شفقت کے

مطابق ہو۔ مجھے اپنے احکام سکھا۔
مَیں125 تیرا ہی خادم ہوں۔ مجھے فہم عطا فرما تاکہ

تیرے آئین پوریکی سمجھ آئے۔
وقتاب126 آ گیا ہے ربکہ قدم اُٹھائے، کیونکہ

لوگوں شریعتتیرینے کو توڑ ڈالا ہے۔
اِس127 لئے تیرےمَیں احکام خالصبلـکہسونےکو

سونے سے یادہ ز پیار کرتا ہوں۔
128 اِس لئے مَیں احتیاط سے تیرے تمام آئین کے

زندگیمطابق مَیںہوں۔گزارتا فریبہر دہ راہ نفرتسے
کرتا ہوں۔

17
تیرے129 احکام تعجب انگیز ہیں، اِس لئے میری

جان اُن پر عمل کرتی ہے۔
تیرے130 کلام انکشافکا روشنی بخشتا اور سادہ

لوح کو سمجھ عطا کرتا ہے۔
تیرےمَیں131 فرمانوں کے لئے اِتنا پیاسا ہوں کہ منہ

کھول ہانپکر رہا ہوں۔
رجوعطرفمیری132 فرما اور مجھ پر مہربانیوہی کر

جو تُو اُن سب پر کرتا ہے تیرےجو نام سے پیار ہیں۔کرتے
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133 اپنے کلام سے میرے قدم مضبوط کر، کسی

بھی گناہ کو مجھ حکومتپر نہ کرنے دے۔
134 دےفدیہ کر مجھے انسان کے ظلم سے چھٹکارا

دے تاکہ تیرےمَیں احکام کے تابع رہوں۔
135 چہرےاپنے کا نور اپنے خادم پر چمکا اور مجھے

اپنے احکام سکھا۔
آنکھوںمیری136 آنسوؤںسے ندیاںکی بہہ رہی ہیں،

شریعتتیریلوگکیونکہ کے تابع نہیں ہتے۔ ر
18

137 اے رب، تُو راست ہے، اور تیرے درستفیصلے ہیں۔
138 تُو نے راستی اور بڑی وفاداری کے ساتھ اپنے

فرمان جاری کئے ہیں۔
میری139 جان غیرت کے باعث تباہ ہو گئی ہے،

میرےکیونکہ تیرےدشمن فرمان بھول گئے ہیں۔
140 تیرا کلام آزما ثابتصافپاککر ہوا ہے، تیرا

خادم اُسے پیار کرتا ہے۔
141 مجھے ذلیل اور حقیر جانا جاتا ہے، لیکن مَیں

تیرے آئین نہیں بھولتا۔
تیری142 راستی ابدی ہے، اور تیری شریعت ہے۔سچائی
اورمصیبت143 پریشانی مجھ غالبپر آ لیکنہیں،گئی

تیرےمَیں احکام لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔
تیرے144 احکام ابد تک راست ہیں۔ مجھے سمجھ

عطا فرما تاکہ مَیں جیتا رہوں۔
19

145 مَیں پورے دل سے پکارتا ہوں، اے” رب،
میری !سن مَیں تیرے آئین کے مطابق زندگی گزاروں
“گا۔

مَیں146 پکارتا مجھے”ہوں، !بچا تیرےمَیں کیاحکام
پیروی کروں “گا۔

147 پَو پھٹنے سے پہلے پہلے مَیں اُٹھ کر مدد کے لئے
پکارتا ہوں۔ تیرےمَیں کلام کے انتظار میں ہوں۔

رات148 وقتکے میریہی آنکھیں کھل جاتی ہیں
تیرےتاکہ کلام پر غور خوضو کروں۔

149 اپنی شفقت کے مطابق میری آواز !سن اے
فرمانوںاپنےرب، تازہکوجانمیریمطابقکے کر۔دم

تعاقبمیراسےچالاکیجو150 کر ہیںرہے قریبوہ
پہنچ گئے ہیں۔ لیکن وہ تیری شریعت سے انتہائی ہیں۔دُور

اے151 رب، تُو قریب ہی ہے، اور تیرے احکام
سچائی ہیں۔

بڑی152 دیر پہلے تیرےمجھے فرمانوں سے معلوم ہوا
ہے کہ تُو نے اُنہیں ہمیشہ کے لئے قائم رکھا ہے۔

20
مصیبتمیری153 خیالکا کر مجھےکے !بچا کیونکہ

مَیں شریعتتیری نہیں بھولتا۔
عدالت154 میں میرے حق میں لڑ کر میرا عوضانہ

دے تاکہ میری چھوٹجان جائے۔ وعدےاپنے کے
میریمطابق جان کو تازہ دم کر۔

نجات155 بےدینوں سے بہت دُور ہے، کیونکہ وہ
تیرے احکام طالبکے نہیں ہوتے۔

اے156 رب، تُو متعدد یقوں طر سے اپنے رحم کا
اظہار کرتا ہے۔ اپنے آئین میریمطابقکے جان کو تازہ
دم کر۔

157 میرا تعاقب کرنے والوں اور میرے دشمنوں کی
بڑی تعداد ہے، لیکن مَیں تیرے احکام سے دُور نہیں
ہوا۔

158 بےوفاؤں کو دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے،
کیونکہ تیرےوہ کلام مطابقکے زندگی نہیں گزارتے۔

159 دیکھ، مجھے تیرے احکام سے پیار ہے۔ اے
رب، شفقتاپنی میریمطابقکے جان کو تازہ دم کر۔

تیرے160 کلام کا لُِب لباب سچائی تیرےہے، تمام
راست فرمان تکابد قائم ہیں۔

21
161 سردار بلاوجہ میرا پیچھا کرتے ہیں، لیکن میرا

تیرےدل کلام سے ہی ڈرتا ہے۔
162 مَیں تیرے کلام کی خوشی اُس کی طرح مناتا

ہوں کثرتجسے کا غنیمتماِل مل گیا ہو۔
163 مَیں جھوٹ سے نفرت کرتا بلـکہ گھن کھاتا

ہوں، لیکن شریعتتیری پیاریمجھے ہے۔
164 مَیں دن میں سات بار تیری ستائش کرتا ہوں،

تیرےکیونکہ راستاحکام ہیں۔
پیاریشریعتجنہیں165 اُنہیںہے بڑا حاصلسکون

بھیکسیوہہے، چیز سے ٹھوکر کھا نہیںکر گریں گے۔
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اے166 رب، مَیں تیری نجات کے انتظار میں ہتے ر

تیرےہوئے احکام پیرویکی کرتا ہوں۔
میری167 تیرےجان فرمانوں سے لپٹی رہتی ہے، وہ

اُسے پیارےنہایت ہیں۔
تیرےمَیں168 آئین ہدایاتاور پیرویکی کرتا ہوں،

میریکیونکہ تمام تیرےراہیں منے سا ہیں۔
22

اے169 رب، میری آہیں تیرے منے سا آئیں، مجھے
اپنے کلام مطابقکے سمجھ عطا فرما۔

تیرےالتجائیںمیری170 منے سا آئیں، مجھے اپنے کلام
مطابقکے !چھڑا

میرے171 ہونٹوں سے حمد و پھوٹثنا نکلے، کیونکہ
تُو مجھے اپنے احکام سکھاتا ہے۔

میری172 تیرےزبان کلام کی مدح سرائی کرے،
تیرےکیونکہ تمام راستفرمان ہیں۔

173 تیرا ہاتھ میری مدد کرنے کے لئے تیار رہے،
کیونکہ مَیں تیرےنے احکام اختیار کئے ہیں۔

نجاتتیریمَیںرب،اے174 آرزومندکا شریعتتیریہوں، لطفسے اندوز ہوتا ہوں۔
175 میری جان زندہ رہے تاکہ تیری ستائش کر

تیرےسکے۔ آئین میری مدد کریں۔
مَیں176 بھٹکی ہوئی بھیڑ طرحکی آوارہ پھر رہا ہوں۔

اپنے خادم تلاشکو کر، کیونکہ تیرےمَیں احکام نہیں
بھولتا۔

120
تہمت لگانے والوں سے رِہائی کے لئے دعا

یارت1 ز کا گیت۔
مصیبت میں مَیں نے رب کو پکارا، اور اُس میرینے سنی۔
جانمیریرب،اے2 کو ہونٹوںجھوٹے دہفریباور زبان سے بچا۔
فریباے3 دہ زبان، ساتھتیرےوہ کیا مزیدکرے،

تجھے کیا دے؟
4 وہ تجھ پر جنگجو کے تیز تیر اور دہکتے کوئلے

!برسائے
5 مجھ پر !افسوس مجھے اجنبی ملـک مسک میں،

قیدار خیموںکے پاسکے رہنا پڑتا ہے۔
6 اِتنی دیر سے امن کے دشمنوں کے پاس ہنے ر سے

میری تنگجان آ گئی ہے۔

مَیں7 تو امن چاہتا بولوںکبھیجبلیکنہوں، تو وہ
جنگ کرنے پر ُلے ت ہوتے ہیں۔

121
انسان کا وفادار محافظ

یارت1 ز کا گیت۔
مَیں اپنی آنکھوں کو پہاڑوں کی طرف اُٹھاتا ہوں۔

میری مدد کہاں سے آتی ہے؟
میری2 مدد رب سے آتی ہے، جو آسمان و زمین خالقکا ہے۔
3 وہ تیرا پاؤں پھسلنے دےنہیں گا۔ تیرا محافظ اونگھنے

کا نہیں۔
4ً یقینا اسرائیل محافظکا نہ اونگھتا ہے، نہ سوتا ہے۔
رب5 محافظتیرا تیرےربہے، ہنے د ہاتھ پر ہے۔سائبان
6 نہ دن کو سورج، نہ رات کو چاند تجھے ضرر

پہنچائے گا۔
رب7 تجھے ہر نقصان سے بچائے گا، وہ تیری جان

محفوظکو رکھے گا۔
رب8 اب سے ابد تک تیرے آنے جانے کی پہرا

کرےداری گا۔
122

یروشلم پر برکت
داؤد1 یارتکا ز کا گیت۔
مَیں اُن خوشسے ہوا جنہوں مجھنے سے کہا، آؤ،”

ربہم کے گھر “چلیں۔
اے2 ہمارےابیروشلم، تیرےپاؤں دروازوں میں

کھڑے ہیں۔
3 یروشلم شہر یوں بنایا گیا ہے کہ اُس کے تمام حصے

مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ جُڑے ہیں۔ہوئے
وہاں4 قبیلے، ہاں رب کے قبیلے حاضر ہوتے ہیں

تاکہ رب کے نام کی ستائش جسکریں طرح اسرائیل
کو فرمایا گیا ہے۔

5 کیونکہ وہاں تخت عدالت کرنے کے لئے لگائے
گئے ہیں، وہاں داؤد کے گھرانے تختکے ہیں۔

6 یروشلم کے لئے سلامتی !مانگو جو” تجھ سے پیار
کرتے ہیں وہ سکون پائیں۔

میںفصیلتیری7 “ہو۔سکونمیںمحلوںتیرےاورسلامتی
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8 اپنے بھائیوں اور ہم سایوں کی مَیںخاطر کہوں تیرے”گا، اندر سلامتی “!ہو
رب9 ہمارے خدا کے گھر کی خاطر مَیں تیری

خوش حالی طالبکا رہوں گا۔
123

الله ہم پر کرےمہربانی
یارت1 ز کا گیت۔
مَیں اپنی آنکھوں کو تیری طرف اُٹھاتا ہوں، تیری

طرف جو آسمان تختپر نشین ہے۔
طرحجس2 غلام کی آنکھیں مالـکاپنے کے ہاتھ

کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی مالـکن کے ہاتھ
طرفکی لـگی رہتی ہیں اُسی طرح ہماری آنکھیں رب
اپنے خدا پر لـگی رہتی تکجبہیں، وہ ہم پر مہربانی نہ
کرے۔

3 اے رب، ہم پر مہربانی کر، ہم پر مہربانی !کر
کیونکہ ہم حد سے یادہ حقارتز کا نشانہ بن گئے ہیں۔

سکون4 سے زندگی گزارنے والوں کی لعن طعن اور
مغروروں کی تحقیر ہماریسے جان دوبھر ہو گئی ہے۔

124
مصیبت میں الله ہمارا سہارا ہے
داؤد یارتکا ز کا گیت۔
اسرائیل1 کہے، ہمارےرباگر” ساتھ نہ ہوتا،
2 اگر ہمارےرب ساتھ نہ ہوتا لوگجب ہمارے

خلاف اُٹھے
آگاور3 بگولا ہو کر اپنا پورا غصہ ہم پر اُتارا، تو وہ

ہمیں ہڑپزندہ کر لیتے۔
4 پھر سیلاب ہم پر ٹوٹ پڑتا، ندی کا تیز دھارا ہم پر

غالب آ جاتا
5 اور متلاطم پانی ہم پر سے گزر “جاتا۔
رب6 کی حمد جسہو نے ہمیں اُن کے دانتوں کے

حوالے نہ کیا، ورنہ وہ ہمیں پھاڑ کھاتے۔
ہماری7 اُسجان یا چڑ گئیچھوٹطرحکی جوہے

چڑی مار پھندےکے سے نکل کر اُڑ گئی ہے۔ پھندا
ٹوٹ گیا ہے، اور ہم بچ نکلے ہیں۔

اُسیہاںنام،کارب8 نامکا ہمارا سہارا آسمانجوہے
و زمین کا خالق ہے۔

125
طرفچاروں سے قوم حفاظتکی

یارت1 ز کا گیت۔
ربجو پر بھروسا رکھتے ہیں وہ کوہِ صیون کی مانند

ہیں جو کبھی نہیں ڈگمگاتا بلـکہ تکابد قائم رہتا ہے۔
طرحجس2 یروشلم پہاڑوں سے گھرا رہتا ہے اُسی

طرح رب اپنی قوم کو اب سے ابد تک چاروں طرف
محفوظسے رکھتا ہے۔

3 کیونکہ بےدینوں کی راست بازوں کی میراث پر
نہیںحکومت رہے گی، ایسا نہ ہو راستکہ بدکاریباز
کرنے آزمائشکی میں پڑ جائیں۔

اے4 رب، اُن سے بھلائی کر نیکجو ہیں، جو سیدھیسےدل راہ پر چلتے ہیں۔
5 لیکن جو بھٹک کر اپنی ٹیڑھی میڑھی راہوں پر

چلتے ہیں اُنہیں رب بدکاروں کے ساتھ خارج کر دے۔
اسرائیل کی سلامتی !ہو

126
رب اپنے قیدیوں کو رِہائی دیتا ہے

یارت1 ز کا گیت۔
ربجب نے صیون کو بحال کیا تو لـگایسا رہا تھا

کہ خوابہم دیکھ رہے ہیں۔
تب2 ہمارا منہ ہنسی خوشی سے بھر گیا، اور ہماری

زبان شادمانی نعرےکے لگانے سے رُک نہ تبسکی۔
دیگر قوموں میں کہا گیا، نےرب” اُن کے لئے زبردست
کام کیا “ہے۔

رب3 نے ہمارےواقعی لئے زبردست کام کیا ہے۔
ہم خوشکتنے تھے، !خوشکتنے

اے4 رب، ہمیں بحال طرحجسکر۔ برساتموسِم
میں نالےخشککےنجبدشِت پانی بھرسے ہیںجاتے
اُسی طرح ہمیں بحال کر۔

5 جو آنسو بہا بہا بیجکر بوئیں خوشیوہ نعرےکے لگا
کر فصل کاٹیں گے۔

وہ6 روتے بیجہوئے بونے کے لئے نکلیں لیکنگے،
پکفصلجب جائے خوشیتو نعرےکے لگا کر پُولے
اُٹھائے اپنے گھر لوٹیں گے۔
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127
الله ہی ہمارا گھر تعمیر کرتا ہے

سلیمان1 یارتکا ز کا گیت۔
رباگر گھر کو تعمیر کرےنہ تو اُس پر کام کرنے

والوں عبثمحنتکی ہے۔ رباگر شہر کی داریپہرا نہ
کرے تو پہرےانسانی داروں کی عبثنگہبانی ہے۔

عبثبھییہ2 کہہے سویرےصبحتم اُٹھو پورےاور
دن محنت مشقت کے ساتھ روزی کما کر رات گئے سو
جاؤ۔ کیونکہ جو الله کو پیارے ہیں اُنہیں وہ اُن کی
یات ضرور اُن کے سوتے پوریمیں کر دیتا ہے۔

3 بچے ایسی نعمت ہیں جو ہم میراث میں رب سے
پاتے ہیں، ایکاولاد اجر ہے جو وہی ہمیں دیتا ہے۔

4 جوانی میں پیدا ہوئے بیٹے سورمے کے ہاتھ میں
تیروں کی مانند ہیں۔

مبارک5 ہے وہ آدمی جس کا ترکش اُن سے بھرا
ہے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر اپنے دشمنوں سے
جھگڑے گا تو شرمندہ نہیں ہو گا۔

128
خاندانجس کو الله برکت دیتا ہے

یارت1 ز کا گیت۔
مبارک ہے وہ جو رب کا خوف مان کر اُس راہوںکی پر چلتا ہے۔
2ً یقینا تُو اپنی محنت کا پھل کھائے مبارکگا۔ ہو،

کیونکہ کامیابتُو ہو گا۔
3 گھر تیریمیں بیوی انگور کی پھل دار بیل کی مانند

ہو گی، تیرےاور بیٹے میز کے ارد گرد بیٹھ کر زیتون کی
تازہ *شاخوں کی مانند ہوں گے۔

4 جو ربآدمی خوفکا مانے اُسے ایسی برکتہی
ملے گی۔

رب5 تجھے کوہِ صیون برکتسے دے۔ کرےوہ
کہ تُو جیتے جی یروشلم خوشکی حالی دیکھے،

6 کہ تُو اپنے پوتوں نواسوں کو بھی دیکھے۔ اسرائیل
کی سلامتی !ہو

129
مدد کے لئے اسرائیل کی دعا

یارت1 ز کا گیت۔
اسرائیل کہے، میری” جوانی سے میرےہی دشمن

بار بار مجھ پر حملہ آور ہوئے ہیں۔
میری2 جوانی ہیسے وہ بار بار مجھ پر حملہ آور ہوئے

ہیں۔ توبھی وہ مجھ غالبپر نہ “آئے۔
ہل3 والوںچلانے میرینے پیٹھ پر ہل چلا اُسکر

پر اپنی لمبی لمبی یاں یگھار ر بنائی ہیں۔
اُسہے۔راسترب4 کاٹرسّےکےبےدینوںنے

کر مجھے آزاد کر دیا ہے۔
5 کرےالله کہ جتنے بھی صیون نفرتسے رکھیں وہ

شرمندہ ہو کر ہٹپیچھے جائیں۔
پرچھتوںوہ6 ہوںمانندکیگھاسکی طورصحیحجو

پر ھنے بڑ سے پہلے ہی مُرجھا جاتی ہے
فصلنہسےجساور7 کاٹنے والا اپنا ہاتھ، نہ پُولے

ھنے باند والا اپنا بازو بھر سکے۔
8 جو بھی اُن سے گزرے وہ نہ کہے، رب” تمہیں

برکت “دے۔
ربہم کا نام لے کر برکتتمہیں دیتے !ہیں

130
مصیبتبڑی رِہائیسے کی دعا توبہ) کا چھٹا

(زبور
یارت1 ز کا گیت۔
اے رب، مَیں تجھے گہرائیوں سے پکارتا ہوں۔
میریرب،اے2 !سنآواز کان لگا التجاؤںمیریکر

پر !دےدھیان
اے3 رب، اگر ہمارےتُو گناہوں کرےحسابکا

تو کون قائم رہے گا؟ کوئی بھی !نہیں
4 لیکن تجھ سے معافی حاصل ہوتی ہے تاکہ تیرا

خوف مانا جائے۔
5 مَیں رب کے انتظار میں ہوں، میری جان شدت

سے انتظار کرتی مَیںہے۔ اُس کے کلام سے اُمید ہوں۔رکھتا
پہرے6 شدتجسدار سے پَو پھٹنے کے انتظار میں

ہتے ر ہیں، میری جان اُس سے بھی یادہ ز شدت کے
ساتھ، ہاں یادہ ز شدت کے ساتھ رب کی منتظر ہے۔رہتی

* 128:3 تازہ :شاخوں اِس سے مراد پیوندکاریہے کے لئے درخت سے کاٹی گئی ٹہنیاں۔
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اے7 رباسرائیل، کی راہ دیکھتا !رہ ربکیونکہ

شفقتپاسکے اور فدیہ بندوبستٹھوسکا ہے۔
8 وہ اسرائیل کے تمام گناہوں کا فدیہ دے کر اُسے

دےنجات گا۔
131

بچے کا سا ایمان
یارت1 ز کا گیت۔
اے رب، نہ میرا گھمنڈیدل ہے، میرینہ آنکھیں

مغرور ہیں۔ جو باتیں اِتنی عظیم اور حیران کن ہیں کہ
مَیں اُن نپٹسے نہیں سکتا اُنہیں مَیں نہیں چھیڑتا۔

2ً یقینا مَیں نے اپنی جان راحتکو اور سکون دلایا
اباورہے، وہ ماں کی میںگود بیٹھے بچےچھوٹے کی
مانند میریہاںہے، جان *بچےچھوٹے کی مانند ہے۔

اے3 اباسرائیل، سے ربتکابد کے انتظار میں
!رہ

132
داؤد کا گھرانا اور صیون پر مقدِس

یارت1 ز کا گیت۔
اے رب، داؤد خیالکا رکھ، اُس کی تمام مصیبتوں

کو یاد کر۔
اُس2 نے قَسم کھا ربکر سے وعدہ کیا اور یعقوب

قویکے خدا کے مَنتحضور مانی،
مَیںنہ”3 اپنے نہگا،ہوںداخلمیںگھر بستر لیٹوںپر

گا،
4 نہ مَیں اپنی آنکھوں کو سونے دوں گا، نہ اپنے

پپوٹوں کو اونگھنے دوں گا
لئےکےربتکجب5 یعقوباورمقام کے سورمے

کے لئے سکونت گاہ نہ “ملے۔
ہم6 اِفراتہنے میں عہد کیصندوقکے خبر سنی اور

یعر کھلےکے میدان میں اُسے پا لیا۔
7 آؤ، ہم اُس کی سکونت گاہ میں داخل ہو کر اُس

پاؤںکے کی چوکی کے منے سا سجدہ کریں۔
اے8 رب، اُٹھ کر اپنی آرام گاہ پاسکے آ، تُو اور

عہد صندوقکا قدرتتیریجو کا اظہار ہے۔

تیرے9 امام راستی سے ملبّس ہو جائیں، تیرےاور
ایمان دار خوشی نعرےکے لگائیں۔

الله،اے10 اپنے داؤدخادم کی خاطر مسحاپنے کئے
بندےہوئے چہرےکے کو رد نہ کر۔

رب11 نے قَسم کھا کر داؤد سے وعدہ کیا ہے، اور
وہ اُس سے کبھی پھرےنہیں گا، مَیں” تیری اولاد میں
ایکسے تختتیرےکو پر بٹھاؤں گا۔

12 تیرےاگر میرےبیٹے عہد وفادارکے رہیں اور اُن
احکام کی پیروی یں کر جو مَیں اُنہیں سکھاؤں گا تو اُن
کے بیٹے بھی تختتیرےتکہمیشہ پر بیٹھیں “گے۔

13 کیونکہ رب نے کوہِ صیون کو چن لیا ہے، اور
وہی سکونتوہاں کرنے کا آرزومند تھا۔

14 اُس نے فرمایا، یہ” ہمیشہ تک میری آرام گاہ
ہے، اور یہاں مَیں سکونت کروں گا، کیونکہ مَیں اِس
کا آرزومند ہوں۔

دےبرکتکیکثرتکوخوراککیصیونمَیں15
کر اُس غریبوںکے کو روٹی سے سیر کروں گا۔

16 مَیں اُس کے اماموں کو نجات سے ملبّس کروں
گا، اور اُس کے ایمان دار خوشی سے زوردار نعرے
لگائیں گے۔

یہاں17 مَیں داؤد طاقتکی بڑھا دوں *گا، اور یہاں
مَیں نے اپنے مسح کئے ہوئے خادم کے لئے چراغ تیار
کر رکھا ہے۔

اُسمَیں18 کروںملبّسسےشرمندگیکودشمنوںکے
گا جبکہ اُس سرکے کا تاج چمکتا رہے “گا۔

133
بھائیوں یگانگتکی برکتکی

داؤد1 کا یارتزبور۔ ز کا گیت۔
جب بھائی مل کر اور یگانگت سے ہتے ر ہیں یہ کتنا

اچھا اور پیارا ہے۔
2 یہ نفیساُس تیل کی مانند ہے جو ہارون امام کے

سر پر ُنڈیلا ا جاتا ہے ٹپکٹپکاور کر اُس کی داڑھی
لباساور گریبانکے پر آ جاتا ہے۔

* 131:2 چھوٹے بچےجس:بچے ماںنے کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہے۔ * 132:17 مَیں داؤد طاقتکی بڑھا دوں :گا لفظی :ترجمہ مَیں داؤد
سینگکا پھوٹنے دوں گا۔
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مانندکیاوساُسیہ3 صیونسےحرمونکوہِجوہے

کے پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ کیونکہ رب نے فرمایا وہیں”ہے، برکتتکہمیشہ اور زندگی ملے “گی۔
134

رب کے گھر راتمیں ستائشکی
یارت1 ز کا گیت۔
تمامکےرباےکرو،ستائشکیربآؤ، جوخادمو

رات ربوقتکے کے گھر کھڑےمیں ہو۔
مقدِس2 میں اپنے ہاتھ اُٹھا ربکر کی تمجید !کرو
صیونرب3 برکتتجھےسے آسماندے، و زمین کا

خالق برکتتجھے دے۔
135

الله پرستشکی
کیرب1 حمد رب!ہو کے نام ستائشکی !کرو اُس

کی تمجید رباےکرو، کے تمام خادمو،
2 جو رب کے گھر ہمارےمیں، خدا کی کھڑےمیںبارگاہوں ہو۔
رب3 کی حمد کرو، ربکیونکہ بھلا ہے۔ اُس کے

نام کی مدح سرائی کرو، کیونکہ وہ پیارا ہے۔
4 کیونکہ رب نے یعقوب کو اپنے لئے چن لیا،

اسرائیل کو ملـکیتاپنی بنا لیا ہے۔
5 ہاں، مَیں نے جان لیا ہے ربکہ عظیم ہے، کہ

ربہمارا دیگر تمام معبودوں سے یادہ ز عظیم ہے۔
رب6 جو جی چاہے کرتا ہے، خواہ آسمان پر ہو یا

زمین پر، خواہ سمندروں میں ہو یا گہرائیوں میں بھیکہیں ہو۔
وہ7 زمین کی انتہا بادلسے ھنے چڑ دیتا اور بارشبجلی

کے لئے پیدا کرتا ہے، وہ ہَوا اپنے گوداموں سے نکال
لاتا ہے۔

مصر8 میں اُس نے انسان و حیوان کے تمام پہلوٹھوں
کو مار ڈالا۔

اے9 مصر، اُس نے اپنے الٰہی نشان اور معجزات
تیرے درمیان ہی کئے۔ تب فرعون اور اُس کے تمام
ملازم اُن کا نشانہ بن گئے۔

اُس10 قوموںمتعددنے طاقتکردےشکستکو
ور بادشاہوں موتکو گھاٹکے اُتار دیا۔

یوں11 امور کا بادشاہ سیحون، بسن کا بادشاہ عوج
اور ملـِک کنعان کی تمام سلطنتیں نہ رہیں۔

12 اُس نے اُن ملـککا اسرائیل دےکو کر فرمایا
کہ آئندہ یہ میری قوم کی ملـکیتموروثی ہو گا۔

اے13 رب، تیرا نام ابدی ہے۔ اے رب، تجھے
پشت پشتدر یاد کیا جائے گا۔

14 کیونکہ رب اپنی قوم کا انصاف کر کے اپنے
خادموں ترسپر کھائے گا۔

15 دیگر قوموں کے بُت چاندیسونے انسانہیں،کے
کے ہاتھ اُنہیںنے بنایا۔

16 اُن کے منہ ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، اُن کی
آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔

17 اُن کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، اُن کے
منہ سانسمیں ہی نہیں ہوتی۔

18 جو بُت بناتے ہیں وہ اُن کی مانند ہو جائیں، جو اُن
پر بھروسا رکھتے ہیں وہ اُن بےحسجیسے حرکتو ہو
جائیں۔

اسرائیلاے19 کے ربگھرانے، ستائشکی کر۔
اے ہارون کے ربگھرانے، کی تمجید کر۔

لاویاے20 کے ربگھرانے، کی حمد و ثنا کر۔
رباے خوفکا ماننے ربوالو، ستائشکی کرو۔

21 صیون سے رب کی حمد ہو۔ اُس کی حمد ہو جو
یروشلم میں سکونت کرتا ربہے۔ کی حمد !ہو

136
تخلیق اور قوم کی تاریخ میں الله معجزےکے

رب1 کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، اور اُس ابدیشفقتکی ہے۔
2 خداؤں کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
3 مالـکوں مالـککے کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
4 جو اکیلا ہی معجزےعظیم کرتا ہے اُس کا شکر

کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس5 حکمتنے کے ساتھ آسمان بنایا اُس کا شکر

کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
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جس6 نے زمین کو مضبوطی سے پانی کے اوپر لگا

دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
جس7 نے آسمان کی روشنیوں کو خلق کیا اُس کا

شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
سورجنےجس8 کو دن حکومتوقتکے کرنے

کے لئے بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی ابدیشفقت ہے۔
جس9 نے چاند اور ستاروں کو رات کے وقت

حکومت کرنے کے لئے بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ
اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس10 نے مصر میں پہلوٹھوں کو مار ڈالا اُس کا
شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

11 اسرائیلجو مصریوںکو میں نکالسے لایا اُس کا
شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس12 نے اُس وقت بڑی طاقت اور قدرت کا
اظہار کیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ہے۔ابدیشفقتکی

نےجس13 بحرِ ُلزم ق کو میںحصوںدو تقسیم کر دیا
اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

14 جس نے اسرائیل کو اُس کے بیچ میں سے
گزرنے دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی ابدیشفقت ہے۔

فرعوننےجس15 اور اُس فوجکی کو بحرِ ُلزم ق میں
بہا کر غرق کر دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی
ابدیشفقت ہے۔

جس16 نے یگستان ر میں اپنی قوم کی قیادت کی
اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

بادشاہوںبڑےنےجس17 اُسدیشکستکو کا
شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

طاقتنےجس18 ور بادشاہوں کو مار ڈالا اُس کا
شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس19 نے یوں امور کے بادشاہ سیحون کو موت
گھاٹکے اُتارا اُس کا کرو،شکر اُسکیونکہ ابدیشفقتکی ہے۔

بسننےجس20 کے بادشاہ عوج ہلاککو کر دیا
اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

نےجس21 اُن ملـککا اسرائیل میراثکو میں دیا
اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

جس22 نے اُن کا ملـک اپنے خادم اسرائیل کی
موروثی ملـکیت بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

نےجس23 ہمارا خیال دبمیںخاکہمجبکیا
گئے تھے اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس ہے۔ابدیشفقتکی

ہمیںنےجس24 اُن قبضےکے سے چھڑایا جو ہم پر
ظلم کر اُستھےرہے کا شفقتکیاُسکیونکہکرو،شکر
ابدی ہے۔

25 جو تمام جانداروں خوراککو مہیا کرتا ہے اُس
کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔

26 آسمان کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس ابدیشفقتکی ہے۔
137

بابل میں جلاوطنوں کی آہ زاریو
جب1 صیون کی یاد آئی تو ہم بابل کی نہروں کے

کنارے ہی بیٹھ کر رو پڑے۔
2 ہم نے وہاں کے سفیدہ کے درختوں سے اپنے

سرود لٹکا دیئے،
ہمیںنےجنہوںکیونکہ3 گرفتار کیا اُنہوںتھا ہمیںنے

وہاں گیت گانے کو کہا، اور جو ہمارا مذاق اُڑاتے
ہیں اُنہوں نے خوشی کا مطالبہ کیا، ہمیں” صیون کا
گیتکوئی “!سناؤ

لیکن4 ربطرحکسمیںملـکاجنبیہم گیتکا
گائیں؟

اے5 یروشلم، اگر مَیں تجھے بھول جاؤں تو میرا دہنا
ہاتھ سوکھ جائے۔

6 اگر مَیں تجھے یاد نہ کروں اور یروشلم کو اپنی عظیم
یادہسےخوشیترین ز قیمتی نہ سمجھوں زبانمیریتو تالو
چپکسے جائے۔

اے7 رب، وہ کچھ یاد کر جو ادومیوں نے اُس دن
کیا جب یروشلم دشمن کے قبضے میں آیا۔ اُس وقت وہ
بولے، اُسے” ڈھا !دو تکبنیادوں اُسے گرا “!دو

بابلاے8 بیٹی تباہجو کرنے پر ُلی ت ہوئی مبارکہے،
اُستجھےجووہہے جودےبدلہکا تُو کیاساتھہمارےنے ہے۔

مبارک9 وہہے تیرےجو بچوں کو پکڑ کر پتھر پر دے۔پٹخ
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138
الله کی مدد کے لئے شکرگزاری

داؤد1 کا زبور۔
گا،کروںستائشتیریسےدلپورےمَیںرب،اے

معبودوں کے منے سا تیریہی تمجید کروں گا۔
سکونتمُقّدستیریمَیں2 گاہ طرفکی رُخ کر کے

سجدہ کروں تیریگا، مہربانی اور وفاداری باعثکے تیرا
شکر کروں گا۔ کیونکہ تُو نے اپنے نام اور کلام کو تمام
چیزوں پر سرفراز کیا ہے۔

دنجس3 مَیں نے تجھے پکارا تُو نے میری سن کر
میری جان بڑیکو تقویت دی۔

اے4 رب، دنیا کے تمام حکمران تیرے منہ کے
فرمان سن کر تیرا شکر کریں۔

5 وہ رب کی راہوں کی مدح سرائی کریں، کیونکہ
رب کا جلال عظیم ہے۔

6 کیونکہ گو رب بلندیوں پر ہے وہ پست حال کا
خیال کرتا اور مغروروں کو دُور سے پہچانہی لیتا ہے۔

جب7 کبھی مصیبت میرا دامن نہیں چھوڑتی تو تُو
میری جان کو تازہ دم کرتا ہے، تُو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر
میرےمجھے دشمنوں طیشکے سے بچاتا ہے۔

8 رب میری خاطر بدلہ لے گا۔ اے رب، تیری
ابدیشفقت اُنہیںہے۔ نہ چھوڑ جن تیرےکو ہاتھوں
نے بنایا !ہے

139
الله سب کچھ جانتا اور ہر جگہ موجود ہے

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، تُو میرا معائنہ کرتا اور مجھے خوب ہے۔جانتا
2 میرا اُٹھنا بیٹھنا تجھے معلوم ہے، اور تُو دُور سے ہی

میری سوچ سمجھتا ہے۔
3 تُو مجھے جانچتا مَیںخواہہے، راستے میں ہوں یا آرام

کروں۔ تُو میری تمام راہوں واقفسے ہے۔
4 کیونکہ جب بھی کوئی بات میری زبان پر آئے تُو

رباے پہلے ہی اُس کا پورا علم رکھتا ہے۔
5 تُو مجھے طرفچاروں گھیرےسے رکھتا ہے، تیرا

میرےہاتھ اوپر ہی رہتا ہے۔

اِس6 کا علم اِتنا اورکنحیران عظیم مَیںکہہے اِسے
سمجھ نہیں سکتا۔

7 مَیں تیرے روح سے کہاں بھاگ جاؤں، تیرے
چہرے کہاںسے فرار ہو جاؤں؟

8 اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تُو وہاں موجود ہے، اگر
اُتر کر اپنا بستر پاتال میں بچھاؤں تو تُو وہاں بھی ہے۔

9 گو مَیں طلوِع صبح کے پَروں پر اُڑ کر سمندر کی
دُورترین حد پر جا بسوں،

وہاں10 بھی تیرا ہاتھ کرےقیادتمیری گا، وہاں
بھی تیرا دہنا ہاتھ مجھے تھامے رکھے گا۔

11 اگر مَیں کہوں، یکی” تار مجھے چھپا دے، اور
میرے ارد بدلمیںراتروشنیکیگرد توبھی“جائے،
فرقکوئی پڑےنہیں گا۔

تیرے12 منے یکیسا تار تاریکبھی نہیں تیرےہوتی،
راتحضور دن کی طرح روشن ہوتی ہے بلـکہ روشنی
اور ایکاندھیرا جیسے ہوتے ہیں۔

13 کیونکہ تُو نے میرا باطن بنایا ہے، تُو مجھےنے ماں
پیٹکے میں تشکیل دیا ہے۔

مَیں14 تیرا شکر ہوںکرتا مجھےکہ جلالی اور معجزانہ
طور سے بنایا گیا تیرےہے۔ حیرتکام انگیز ہیں، اور
میری جان خوبیہ جانتی ہے۔

15 میرا ڈھانچا تجھ سے چھپا نہیں تھا جب مجھے
پوشیدگی میں بنایا مجھےجبگیا، زمین کی گہرائیوں میں
تشکیل دیا گیا۔

16 تیری آنکھوں نے مجھے اُس وقت دیکھا جب
میرے جسم کی شکل ابھی نامکمل تھی۔ جتنے بھی دن
میرے لئے مقرر تھے وہ تیریسب کتاب میں اُس وقت
درج ایکجبتھے، بھی نہیں گزرا تھا۔

اے17 خیالاتتیرےالله، میرےسمجھنا لئے کتنا
مشکل !ہے اُن کی کُل تعداد کتنی عظیم ہے۔

18 اگر مَیں اُنہیں گن سکتا تو وہ ریت سے یادہ ز
ہوتے۔ مَیں جاگ اُٹھتا ہوں تو تیرے ہی ساتھ ہوں۔ہوتا

کاشالله،اے19 تُو بےدین مارکو ڈالے، خوںکہ
خوار مجھ سے دُور ہو جائیں۔

20 وہ فریب سے تیرا ذکر کرتے ہیں، ہاں جھوٹمخالفتیرے لتے بو ہیں۔
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اے21 رب، کیا مَیں اُن نفرتسے نہ کروں جو تجھ

سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا مَیں اُن سے گھن نہ کھاؤں
خلافتیرےجو اُٹھے ہیں؟

22ً یقینا مَیں اُن نفرتسختسے کرتا ہوں۔ میرےوہ
دشمن بن گئے ہیں۔

اے23 الله، میرا معائنہ کر میرےکے دل کا حال
جان لے، مجھے جانچ کر میرے بےچین خیالات کو
جان لے۔

مَیں24 نقصان دہ راہ پر تو نہیں چل رہا؟ ابدی راہ پر
قیادتمیری !کر

140
دشمن سے رِہائی کی دعا

داؤد1 کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔
اے رب، مجھے شریروں سے چھڑا اور ظالموں سے

محفوظ رکھ۔
دل2 میں بُرےوہ منصوبے ھتے، باند روزانہ جنگ

چھیڑتے ہیں۔
3 اُن کی زبان سانپ کی زبان جیسی تیز ہے، اور اُن

ہونٹوںکے سانپمیں کا زہر ہے۔ (سِلاہ)
اے4 رب، مجھے بےدین کے ہاتھوں سے محفوظ

رکھ، ظالم مجھےسے بچائے رکھ، اُن پاؤںمیرےجوسے
کو ٹھوکر کھلانے کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔

5 مغروروں نے میرے راستے میں پھندا اور رسّے
چھپائے ہیں، اُنہوں جالنے بچھا کر راستے کنارےکے
مجھےکنارے پکڑنے پھندےکے ہیں۔لگائے (سِلاہ)

تُو”ہوں،کہتاسےربمَیں6 ہی میرا میریہے،خدا
التجاؤں کی آواز “!سن

7 اے رب قادرِ مطلق، اے میری قوی !نجات
جنگ دنکے تُو اپنی ڈھال میرےسے سر حفاظتکی
کرتا ہے۔

بےدینرب،اے8 کا لالچ پورا نہ کر۔ اُس کا ارادہ
کامیاب ہونے نہ دے، ایسا نہ ہو کہ لوگیہ سرفراز ہو
جائیں۔ (سِلاہ)

اُنہوں9 مجھےنے گھیر لیا لیکنہے، آفتجو اُن کے
مجھہونٹ پر لانا ہتے ہیںچا وہ اُن سروںاپنےکے پر !آئے

10 کوئلےدہکتے اُن پر برسیں، اور آگاُنہیں میں، اتھاہ
گڑھوں میں پھینکا جائے تاکہ آئندہ کبھی نہ اُٹھیں۔

تہمت11 لگانے میںملـکوالا قائم نہ بُرائیاوررہے،
ظالم کو مار مار کر اُس کا پیچھا کرے۔

12 مَیں جانتا ہوں کہ رب عدالت میں مصیبت زدہ
گا۔کرےدفاعکا مندضرورتوہی کرےانصافکا
گا۔

13ً راستیقینا تیرےباز نام کریںستائشکی اورگے،
دیانت تیرےدار بسیںحضور گے۔

141
حفاظت گزارشکی

داؤد1 کا زبور۔
اے رب، مَیں تجھے پکار رہا پاسمیرےہوں، آنے

میں جلدی !کر جب مَیں تجھے آواز دیتا ہوں تو یادمیری فر پر !دےدھیان
میری2 دعا تیرے حضور بخور کی قربانی کی طرح

قبول طرفتیریمیرےہو، اُٹھائے ہوئے ہاتھ شام کی
غلہ کی نذر کی طرح منظور ہوں۔

منہمیرےرب،اے3 پر پہرہ ہونٹوںمیرےبٹھا، کے
دروازے کی نگہبانی کر۔

میرے4 دل کو غلط بات کی طرف مائل نہ ہونے
دے، ایسا نہ ہو کہ مَیں بدکاروں کے ساتھ مل بُرےکر
کام میں ملوث ہو جاؤں اور اُن کے لذیذ کھانوں میں
شرکت کروں۔

راست5 باز شفقت سے مارےمجھے اور مجھے تنبیہ
کرے۔ میرا سر اِس سے انکار کرےنہیں گا، کیونکہ یہ
اُس کے لئے تیلشفابخش کی مانند ہو لیکنگا۔ مَیں ہر
وقت شریروں کی حرکتوں خلافکے دعا کرتا ہوں۔

وہجب6 گر کر اُس چٹان ہاتھکے میں آئیں گے جو
اُن منصفکا توہے باتوںمیریوہ پر دیںدھیان اورگے،
اُنہیں سمجھ آئے گی کہ وہ پیاریکتنی ہیں۔

اے7 الله، ہماری ہڈیاں اُس زمین کی مانند ہیں
کسیپرجس نے اِتنے زور ہلسے چلایا ڈھیلےکہہے
اُڑ کر اِدھر اُدھر بکھر گئے ہیں۔ ہماری ہڈیاں پاتال کے
تکمنہ بکھر گئی ہیں۔

رباے8 قادرِ آنکھیںمیریمطلق، تجھ پر لـگی رہتی
ہیں، اور مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ مجھے موت کے
حوالے نہ کر۔
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مجھے9 اُس جال محفوظسے رکھ اُنہوںجو مجھےنے

پکڑنے کے لئے بچھایا ہے۔ مجھے بدکاروں کے پھندوں
سے بچائے رکھ۔

ملبےدین10 کر اُن کے اپنے جالوں میں اُلجھ جائیں
جبکہ مَیں بچ کر آگے نکلوں۔

142
مصیبتسخت میں مدد کی پکار

حکمت1 گیت۔کا دعا داؤدجو وہجبکینے میںغار تھا۔
مَیں مدد کے لئے چیختا چلّاتا رب کو پکارتا ہوں،

مَیں زوردار آواز ربسے سے التجا کرتا ہوں۔
مَیں2 اپنی آہ و زاری اُس کے منے سا ُنڈیل ا دیتا، اپنی

مصیبتتمام اُس کے پیشحضور کرتا ہوں۔
میریجب3 میرےروح اندر نڈھال ہو جاتی ہے تو

تُو میریہی راہ مَیںمیںراستےجسہے۔جانتا ہوںچلتا
اُس میں لوگوں نے پھندا چھپایا ہے۔

4 مَیں دہنی طرف نظر ڈال کر دیکھتا ہوں، لیکن
کوئی نہیں ہے جو میرا خیال کرے۔ مَیں بچ نہیں سکتا،
کوئی نہیں ہے میریجو جان کی فکر کرے۔

اے5 رب، مَیں مدد کے لئے تجھے پکارتا ہوں۔ مَیں
کہتا ہوں، تُو” میری پناہ گاہ اور زندوں ملـککے میں
میرا موروثی حصہ “ہے۔

پستبہتمَیںکیونکہدے،دھیانپرچیخوںمیری6
ہو گیا ہوں۔ مجھے اُن سے چھڑا جو میرا پیچھا کر رہے
ہیں، کیونکہ مَیں اُن پر قابو نہیں پا سکتا۔

جانمیری7 قیدخانےکو نکالسے لا تیرےتاکہ نام
ستائشکی جبکروں۔ میرےتُو ساتھ کرےبھلائی گا
راستتو میرےباز ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔

143
بچاؤ اور قیادت کی گزارش توبہ) کا ساتواں

(زبور
داؤد1 کا زبور۔
اے رب، میری دعا سن، میری التجاؤں پر دھیان

دے۔ اپنی وفاداری اور راستی کی میریخاطر !سن
2 اپنے خادم کو عدالتاپنی میں نہ لا، تیرےکیونکہ

حضور کوئی بھی راستجاندار باز نہیں ٹھہر سکتا۔

3 کیونکہ دشمن نے میری جان کا پیچھا کر کے اُسے
خاک میں کچل دیا ہے۔ اُس نے مجھے اُن لوگوں کی
طرح یکی تار میں بسا دیا ہے بڑےجو عرصے سے ہیں۔مُردہ

میرے4 اندر میری روح نڈھال میرےہے، اندر میرا
دہشتدل بےحسمارےکے حرکتو ہو گیا ہے۔

مَیں5 قدیم زمانے کے دن یاد کرتا تیرےاور کاموں
پر غور خوضو کرتا ہوں۔ تیرےکچھجو ہاتھوں نے کیا
اُس میں مَیں محوِ خیال رہتا ہوں۔

6 مَیں اپنے ہاتھ تیری طرف اُٹھاتا ہوں، میری جان
زمینخشک تیریطرحکی پیاسی ہے۔ (سِلاہ)

اے7 رب، میری سننے میں جلدی کر۔ میری جان
تو ختم ہونے والی ہے۔ اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے نہ
رکھ، ورنہ مَیں گڑھے میں اُترنے والوں کی مانند ہو
جاؤں گا۔

8 صبح کے وقت مجھے اپنی شفقت کی خبر سنا،
کیونکہ مَیں تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔ مجھے وہ راہ دکھا
جس پر مجھے جانا ہے، کیونکہ مَیں تیرا ہی ہوں۔آرزومند

اے9 رب، میرےمجھے دشمنوں سے چھڑا، کیونکہ
مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔

مجھے10 اپنی مرضی پوری کرنا سکھا، کیونکہ تُو میرا
خدا ہے۔ تیرا نیک روح ہموار زمین پر میری راہنمائی
کرے۔

اے11 رب، اپنے نام کی خاطر میری جان کو تازہ
دم کر۔ اپنی راستی میریسے جان مصیبتکو سے بچا۔

12 اپنی شفقت میرےسے دشمنوں ہلاککو کر۔
جو بھی تنگمجھے کر رہے ہیں اُنہیں تباہ !کر کیونکہ
مَیں تیرا خادم ہوں۔

144
نجات خوشاور حالی کی دعا

داؤد1 کا زبور۔
رب میری چٹان کی حمد ہو، میرےجو ہاتھوں کو

لڑنے اور میری اُنگلیوں جنگکو کرنے تربیتکی ہے۔دیتا
2 وہ میری شفقت، میرا قلعہ، میرا نجات دہندہ اور

میری ڈھال ہے۔ اُسی میں مَیں پناہ لیتا ہوں، اور وہی
دیگر اقوام میرےکو تابع کر دیتا ہے۔
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اے3 رب، انسان کون ہے کہ تُو اُس کا خیال
رکھے؟ آدم زاد کون ہے کہ تُو اُس لحاظکا کرے؟

4 انسان دم بھر کا ہی ہے، اُس کے دن تیزی سے
گزرنے والے سائے کی مانند ہیں۔

رب،اے5 اپنے آسمان کو جھکا کر اُتر !آ پہاڑوں کو
چھو تاکہ وہ دھواں چھوڑیں۔

بجلی6 بھیج کر اُنہیں منتشر کر، اپنے تیر چلا کر اُنہیں
درہم برہم کر۔

7 اپنا ہاتھ بلندیوں نیچےسے بڑھا اور مجھے چھڑا کر پانی
کی گہرائیوں اور پردیسیوں کے ہاتھ سے بچا،

8 جن کا منہ جھوٹ بولتا اور دہنا ہاتھ فریب ہے۔دیتا
الله،اے9 تیریمَیں میںتمجید دسگا،گاؤںگیتنیا

تاروں کا ستار بجا تیریکر مدح سرائی کروں گا۔
10 کیونکہ تُو بادشاہوں نجاتکو دیتا اور اپنے خادم

داؤد مہلـککو تلوار سے بچاتا ہے۔
مجھے11 چھڑا کر پردیسیوں کے ہاتھ سے بچا، جن کا

جھوٹمنہ بولتا اور دہنا فریبہاتھ دیتا ہے۔
ہمارے12 بیٹے جوانی میں پھلنے لنے پھو والے پودوں

کی مانند ہوں، ہماری بیٹیاں محل کو سجانے کے لئے
تراشے ہوئے کونے ستونکے کی مانند ہوں۔

13 ہمارے گودام بھرے رہیں اور ہر قسم کی
خوراک مہیا کریں۔ ہماری یاں بکر ہمارےبھیڑ میدانوں
میں ہزاروں بلـکہ بچےبےشمار جنم دیں۔

گائےبَیلہمارے14 تازےموٹے ہوں، اور نہ کوئی
ضائع ہو جائے، نہ کسی کو نقصان پہنچے۔ ہمارے
چوکوں میں آہ و زاری کی آواز سنائی نہ دے۔

مبارک15 ہے وہ جسقوم پر یہ سب کچھ صادق آتا
مبارکہے، ہے وہ جسقوم کا ربخدا !ہے

145
الله شفقتابدیکی

داؤد1 کا زبور۔ حمد و ثنا کا گیت۔
اے میرے خدا، مَیں تیری تعظیم کروں گا۔ اے

بادشاہ، مَیں تیرےتکہمیشہ نام ستائشکی کروں گا۔
2 روزانہ مَیں تیری تمجید کروں گا، تیرےتکہمیشہ

نام کی حمد کروں گا۔

رب3 عظیم اور بڑی یف تعر کے لائق ہے۔ اُس کی
عظمت انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔

ایک4 پشت اگلی پشت کے منے سا وہ کچھ سراہے
جو تُو نے کیا ہے، وہ دوسروں تیرےکو زبردست کام
سنائیں۔

5 مَیں تیرے شاندار جلال کی عظمت اور تیرے
معجزوں میں محوِ خیال رہوں گا۔

لوگ6 تیرے ہیبت ناک کاموں کی قدرت پیش
کریں، اور مَیں بھی عظمتتیری بیان کروں گا۔

7 وہ جوش سے تیری بڑی بھلائی کو سراہیں اور
خوشی تیریسے راستی مدحکی سرائی کریں۔

مہربانرب8 اور رحیم ہے۔ وہ تحمل اور شفقت سے
بھرپور ہے۔

رب9 سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہ اپنی تمام
مخلوقات پر رحم کرتا ہے۔

10 اے رب، تیری تمام مخلوقات تیرا شکر کریں۔
تیرے ایمان دار تیری تمجید کریں۔

11 وہ تیری بادشاہی کے جلال پر فخر کریں اور تیری
قدرت بیان یں کر

12 تاکہ آدم قویتیرےزاد کاموں تیریاور بادشاہی
کی جلالی شان شوکتو سے آگاہ ہو جائیں۔

13 تیری بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں، اور تیری
پشتسلطنت پشتدر تکہمیشہ قائم رہے گی۔

رب14 تمام گرنے والوں کا سہارا ہے۔ جو دببھی
جائے اُسے وہ اُٹھا کھڑا کرتا ہے۔

سب15 کی تیرےآنکھیں انتظار میں رہتی ہیں، اور
تُو ایکہر وقتکو پر اُس کا کھانا مہیا کرتا ہے۔

16 تُو اپنی مٹھی کھول کر ہر جاندار کی خواہش
پوری کرتا ہے۔

17 رب اپنی تمام راہوں میں راست اور اپنے تمام
کاموں میں وفادار ہے۔

رب18 قریبکےسباُن اُسےجوہے پکارتے ہیں،
دیانتجو داری سے اُسے پکارتے ہیں۔

19 جو اُس خوفکا مانیں اُن کی آرزو وہ پوری کرتا
ہے۔ وہ اُن کی یادیں فر سن کر اُن کی مدد کرتا ہے۔

رب20 اُن سب کو محفوظ رکھتا ہے جو اُسے پیار
کرتے ہیں، لیکن بےدینوں کو ہلاکوہ کرتا ہے۔
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21 میرا ربمنہ تعریفکی بیان کرے، مخلوقاتتمام

تکہمیشہ اُس مُقّدسکے نام ستائشکی کریں۔
146

الله ابدیکی وفاداری
حمدکیرب1 میریاے!ہو حمدکیربجان، کر۔
2 کروںستائشکیربمَیںجیجیتے گا، عمر بھر اپنے

خدا مدحکی سرائی کروں گا۔
3 شرفا پر بھروسا نہ رکھو، نہ آدم زاد پر نجاتجو نہیں

دے سکتا۔
جب4 اُس کی روح نکل جائے تو وہ خاکدوبارہ

ملمیں جاتا اُسوقتاُسیہے، ادھورےمنصوبےکے
رہ جاتے ہیں۔

مبارک5 ہے جسوہ کا یعقوبسہارا کا خدا ہے،
ربجو اپنے خدا کے انتظار میں رہتا ہے۔

6 کیونکہ اُس نے آسمان و زمین، سمندر اور جو کچھ
اُن میں ہے بنایا ہے۔ وہ تکہمیشہ وفادار ہے۔

7 وہ مظلوموں کا انصاف کرتا اور بھوکوں کو روٹی
کھلاتا قیدیوںربہے۔ کو آزاد کرتا ہے۔

رب8 اندھوں کی آنکھیں بحال کرتا اور خاک میں
دبے ہوؤں کو اُٹھا کھڑا کرتا ربہے، راست باز کو
پیار کرتا ہے۔

9 رب پردیسیوں کی دیکھ بھال کرتا، یتیموں اور
بیواؤں کو قائم رکھتا لیکنہے۔ وہ کیبےدینوں راہ کو
ٹیڑھا بنا کامیابکر ہونے نہیں دیتا۔

اےگا۔کرےحکومتتکابدرب10 صیون، تیرا
پشتخدا پشتدر بادشاہ رہے ربگا۔ کی حمد ہو۔

147
کائنات اور تاریخ ربمیں بندوبستکا

حمدکیرب1 !ہو اپنے مدحکیخدا سرائی کرنا کتنا
بھلا ہے، اُس کی تمجید کرنا کتنا پیارا ہے۔صورتخوباور

رب2 یروشلم کو تعمیر کرتا اور اسرائیل کے منتشر
جلاوطنوں کو جمع کرتا ہے۔

3 وہ دل شکستوں کو دےشفا کر اُن کے زخموں پر
مرہم پٹی لگاتا ہے۔

وہ4 ستاروں کی تعداد گن لیتا اور ایکہر کا نام لے
کر اُنہیں بُلاتا ہے۔

5 ہمارا رب عظیم ہے، اور اُس قدرتکی زبردست
اُسہے۔ حکمتکی کی کوئی انتہا نہیں۔

زدوںمصیبترب6 کو اُٹھا کھڑا لیکنکرتا بدکاروں
خاککو میں ملا دیتا ہے۔

رب7 کی تمجید میں شکر کا گیت ہمارےگاؤ، خدا
خوشیکی میں سرود بجاؤ۔

8 کیونکہ وہ آسمان پر بادل چھانے دیتا، زمین کو
بارش مہیا کرتا اور پہاڑوں گھاسپر پھوٹنے دیتا ہے۔

9 مویشیوہ کو چارا اور کوّے بچوںکے کو وہ کچھ
کھلاتا ہے جو وہ شور مچا کر مانگتے ہیں۔

نہ10 طاقتکیگھوڑےوہ لطفسے اندوز ہوتا، نہ
آدمی مضبوطکی ٹانگوں خوشسے ہوتا ہے۔

رب11 اُن ہی خوشسے ہوتا ہے جو اُس خوفکا
مانتے اور اُس شفقتکی کے انتظار میں ہتے ر ہیں۔

ربیروشلم،اے12 مدحکی سرائی صیون،اے!کر
اپنے خدا کی حمد !کر

13 کیونکہ اُس نے تیرے دروازوں کے کنڈے
مضبوط کر تیرےکے درمیان بسنے والی اولاد دیبرکتکو ہے۔

تیرےوہی14 علاقے میں امن اور سکون قائم رکھتا
اور تجھے بہترین گندم سے سیر کرتا ہے۔

15 وہ اپنا فرمان زمین پر بھیجتا ہے تو اُس کا کلام
تیزی سے پہنچتا ہے۔

برفجیسیاُونوہ16 مہیا کرتا اور پالا راکھ طرحکی
طرفچاروں بکھیر دیتا ہے۔

وہ17 اپنے زمینطرحکیکنکروںاولے پھینکپر دیتا
کونہے۔ اُس کی برداشتسردیشدید کر سکتا ہے؟

18 ایکوہ بار پھر اپنا فرمان بھیجتا ہے برفتو پگھل
اپنیوہہے۔جاتی ہَوا چلنے دیتا توہے پانی ٹپکنے لگتا ہے۔

اُس19 یعقوبنے کو اپنا اسرائیلسنایا،کلام پر اپنے
احکام اور آئین ظاہر کئے ہیں۔

20 ایسا سلوک اُس نے کسی اَور قوم سے نہیں کیا۔
دیگر اقوام تیرےتو احکام نہیں ربجانتیں۔ کی حمد !ہو
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148
آسمان و زمین پر الله کی تمجید

رب1 کی حمد !ہو آسمان ربسے ستائشکی کرو،
بلندیوں پر اُس کی تمجید !کرو

اے2 اُس کے تمام فرشتو، اُس کی حمد !کرو اے
اُس کے تمام لشکرو، اُس یفکی تعر !کرو

اے3 سورج اور چاند، اُس کی حمد !کرو اے تمام
چمک دار ستارو، اُس ستائشکی !کرو

بلنداے4 ترین آسمانو آسماناور کے اوپر پانی،کے اُس
کی حمد !کرو

5 وہ رب کے نام ستائشکی کریں، کیونکہ اُس نے
فرمایا تو وہ وجود میں آئے۔

6 اُس نے ناقابِل منسوخ فرمان جاری کر کے اُنہیں
ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے۔

اے7 سمندر کے اژدہاؤ اور تمام گہرائیو، زمین سے
رب کی تمجید !کرو

اولو،آگ،اے8 برف، دُھند اور اُس کے حکم پر چلنے
والی آندھیو، اُس کی حمد !کرو

9 اے پہاڑو اور یو، پہاڑ پھل دار درختو اور تمام
دیودارو، اُس یفکی تعر !کرو

جنگلیاے10 جانورو، مویشیو، رینگنے مخلوقاتوالی
اور پرندو، اُس کی حمد !کرو

اے11 زمین کے بادشاہو اور تمام قومو، سردارو اور
زمین کے تمام حکمرانو، اُس کی تمجید !کرو

اے12 نوجوانو اور یو، کنوار بزرگو اور بچو، اُس کی
حمد !کرو

نامکےربسب13 ستائشکی کریں، صرفکیونکہ
اُسی کا نام عظیم اُسہے، عظمتکی آسمان و زمین سے
اعلٰی ہے۔

14 اُس نے اپنی قوم کو سرفراز کر *کے اپنے تمام
ایمان داروں کی شہرت بڑھائی ہے، یعنی اسرائیلیوں کی
شہرت، اُس قوم کی جو اُس قریبکے رہتی ربہے۔
کی حمد !ہو

149
ربصیون کی !کرےحمد

رب1 کی حمد !ہو رب کی تمجید میں نیا گیت گاؤ،
ایمان داروں جماعتکی میں اُس یفکی تعر کرو۔

اسرائیل2 اپنے خالق خوشسے ہو، صیون کے فرزند
اپنے بادشاہ خوشیکی منائیں۔

3 وہ ناچ کر اُس کے نام کی ستائش کریں، دف اور
سرود سے اُس مدحکی سرائی کریں۔

4 کیونکہ رب اپنی قوم خوشسے ہے۔ وہ مصیبت
زدوں کو اپنی نجات کی شان شوکتو سے آراستہ ہے۔کرتا

5 ایمان دار اِس شان و شوکت کے باعث خوشی
منائیں، وہ اپنے بستروں پر شادمانی نعرےکے لگائیں۔

6 اُن کے منہ میں الله کی حمد و ثنا اور اُن کے میںہاتھوں دھاریدو تلوار ہو
تاکہ7 اقوامدیگر انتقامسے لیں اُمّتوںاور کو دیں۔سزا
8 وہ اُن کے بادشاہوں کو زنجـیروں میں اور اُن کے

شرفا کو یوں بیڑ میں جکڑ لیں گے
9 تاکہ اُنہیں وہ سزا جسدیں کا فیصلہ قلم بند ہو چکا

ہے۔ عزتیہ الله کے تمام ایمان داروں حاصلکو ہے۔
رب کی حمد !ہو

150
کیرب حمد و ثنا

حمدکیرب1 !ہو الله ستائشکیاُسمیںمقدِسکے
قدرتکیاُسکرو۔ آسمانیہوئےبنےکے اُسمیںگنبد
کی تمجید کرو۔

اُس2 کے عظیم کاموں باعثکے اُس کی حمد کرو۔
اُس کی زبردست عظمت کے باعث اُس کی ستائش
کرو۔

3 پھونکنرسنگا کر اُس کی حمد کرو، ستار اور سرود
بجا کر اُس کی تمجید کرو۔

ناچلوکاوردف4 اُسسے کرو۔حمدکی تاردار ساز
اور بانسری بجا کر اُس ستائشکی کرو۔

آوازجھنکارتیکیجھانجھوں5 اُسسے حمدکی کرو،
گونجتی جھانجھ سے اُس یفکی تعر کرو۔

* 148:14 اپنی قوم کو سرفراز کر :کے لفظی :ترجمہ اپنی قوم سینگکا بلند کر کے۔
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امثال
کتاب کا مقصد

1 ذیل میں اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی
امثال قلم بند ہیں۔

2 اِن سے تُو حکمت اور تربیت حاصل کرے گا،
بصیرت الفاظکے سمجھنے کے قابل ہو جائے گا، 3 اور
دانائی دلانے والی تربیت، راستی، انصاف اور دیانت
داری اپنائے گا۔ 4 یہ امثال سادہ لوح ہوشیاریکو اور
نوجوان کو علم اور تمیز سکھاتی ہیں۔ 5 جو دانا ہے وہ
سن کر اپنے علم میں اضافہ کرے، جو سمجھ دار ہے وہ
راہنمائی کرنے کا فن سیکھ لے۔ تب6 وہ امثال اور
تمثیلیں، دانش مندوں کی باتیں اور اُن کے معمے سمجھ
لے گا۔

حکمت7 اِس سے شروع ہوتی ہے کہ ہم رب کا
خوف مانیں۔ صرف احمق حکمت اور تربیت کو حقیر
جانتے ہیں۔

غلط ساتھیوں سے خبردار
8 میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت کے تابع رہ،

اور اپنی ماں کی ہدایت مسترد نہ کر۔ 9 کیونکہ یہ
تیرے سر پر دل کش سہرا اور تیرے گلے میں گلوبند
ہیں۔ میرے10 بیٹے، جب خطاکار تجھے پُھسلانے کی
کریںکوشش تو اُن پیچھےکے نہ ہو لے۔ 11 اُن باتکی
نہ جبمان وہ کہیں، ہمارےآ،” ساتھ !چل تاکہم
بیٹھمیں قتلکوکسیکر کریں، بےقصورکسیبلاوجہ
گھاتکی لگائیں۔ ہم12 اُنہیں پاتال کی طرح زندہ نگل
لیں، اُنہیں موت کے گڑھے میں اُترنے والوں کی طرح
ایک دم ہڑپ کر لیں۔ 13 ہم ہر قسم کی قیمتی چیز
حاصل کریں گے، اپنے گھروں کو لُوٹ کے مال سے
بھر لیں گے۔ 14 جرأتآ، کر ہمکے شریکمیں ہو جا،
لُوٹہم کا تمام مال برابر تقسیم کریں “گے۔

میرے15 بیٹے، اُن متساتھکے جانا، اپنا پاؤں اُن کی
راہوں پر رکھنے روکسے لینا۔ 16 کیونکہ اُن کے پاؤں
غلط کام پیچھےکے دوڑتے، خون بہانے کے لئے بھاگتے
ہیں۔ چڑیجب17 مار اپنا جال لگا کر اُس پر پرندوں کو
پھانسنے کے لئے روٹی ٹکڑےکے بکھیر دیتا ہے تو پرندوں

کی نظر میں یہ بےمقصد ہے۔ 18 لوگیہ ایکبھی دن
پھنس بیٹھمیںتاکجبگے۔جائیں ہیںجاتے تو اپنے
تباہکوآپ لگاتےگھاتکیدوسروںجبہیں،کرتے
ہیں تو اپنی جانہی نقصانکو پہنچاتے ہیں۔ یہی19 اُن
سب کا انجام ہے جو ناروا نفع کے پیچھے بھاگتے ہیں۔
ناجائز نفع مالـکاپنے کی جان چھین لیتا ہے۔

حکمت کی پکار
حکمت20 گلی میں زور سے آواز دیتی، چوکوں میں

بلند آواز سے پکارتی ہے۔ سبجہاں21 سے یادہ ز شور
شرابہ ہے وہاں وہ چلّاچلّا کر بولتی، شہر کے دروازوں
پر ہی اپنی تقریر کرتی ہے، 22 اے” سادہ لوح لوگو، تم
تککب اپنی سادہ لوحی سے محبت رکھو گے؟ مذاق
اُڑانے تککبوالے مذاقاپنے اُٹھائیںلطفسے گے،
احمق تککب علم سے نفرت کریں گے؟ 23 آؤ، میری
سرزنش پر دھیان دو۔ تب مَیں اپنی روح کا چشمہ تم پر
پھوٹنے دوں گی، تمہیں اپنی باتیں سناؤں گی۔

لیکن24 جب مَیں نے آواز دی تو تم نے انکار کیا،
جب مَیں نے اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھایا تو کسی نے
بھی توجہ نہ دی۔ 25 تم میرےنے مشورےکسی کی
پروا نہ نزدیکتمہارےملامتمیریکی، نہیںقبولقابِل
تھی۔ 26 اِس لئے جب تم پر آفت آئے گی تو مَیں قہقہہ
لگاؤں گی، جب تم ناکہول مصیبت میں پھنس جاؤ
گے تو تمہارا مذاق اُڑاؤں گی۔ وقتاُس27 تم دہشتپر
ناک آندھی ٹوٹ پڑے گی، آفت طوفان کی طرح تم پر
آئے گی، اور تم مصیبت اور تکلیف کے سیلاب میں
ڈوب جاؤ گے۔ تب28 وہ مجھے آواز دیں لیکنگے، مَیں
اُن کی نہیں سنوں گی، وہ مجھے ڈھونڈیں گے پر پائیں نہیں۔گے

29 کیونکہ وہ علم سے نفرت کر کے رب کا خوف
ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ 30 میرا مشورہ اُنہیں قبول
نہیں تھا بلـکہ وہ میری سرزنشہر کو حقیر جانتے تھے۔
31 چنانچہ اب وہ اپنے چال چلن کا پھل کھائیں، اپنے
منصوبوں کی فصل کھا کھا کر سیر ہو جائیں۔

32 کیونکہ صحیح راہ سے دُور ہونے کا عمل سادہ
لوح کو مار ڈالتا اورہے، احمقوں کی اُنہیںبےپروائی تباہ
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لیکن33ہے۔کرتی میریجو سنے بسےسےسکونوہ گا،
مصیبتناکہول اُسے پریشان کرےنہیں “گی۔

2
حکمت اہمیتکی

میرے1 بیٹے، میری بات قبول کر میرےکے احکام
اپنے دل محفوظمیں رکھ۔ 2 اپنا حکمتکان پر دھر، اپنا
دل سمجھ کی طرف مائل کر۔ بصیرت3 کے لئے آواز
دے، چلّا کر سمجھ مانگ۔ 4 اُسے تلاشیوں کر یا گو
اُسہو،چاندی کھوجیوںکا لگا یا پوشیدہگو ہو۔خزانہ
5 اگر تُو ایسا کرے تو تجھے رب کے خوف کی سمجھ
آئے گی اور الله کا عرفان حاصل ہو گا۔ 6 ربکیونکہ
حکمتہی عطا اُسیکرتا، کے منہ عرفانسے اور سمجھ
نکلتی ہے۔ 7 وہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو کامیابی
فراہم کرتا اور بےالزام زندگی گزارنے والوں کی ڈھال
بنا رہتا ہے۔ 8 کیونکہ انصافوہ پسندوں کی راہوں کی
پہرا داری کرتا ہے۔ جہاں بھی اُس کے ایمان دار چلتے
ہیں وہاں وہ اُن حفاظتکی کرتا ہے۔

9 تب تجھے راستی، انصاف، دیانت داری اور ہر
اچھی راہ کی سمجھ آئے گی۔ 10 کیونکہ تیرے دل
میں حکمت داخل ہو جائے گی، اور علم و عرفان تیری
جان کو پیارا ہو جائے گا۔ 11 تمیز تیری حفاظت اور
سمجھ تیری چوکیداری کرے گی۔ حکمت12 تجھے
غلط راہ اور کج رَو باتیں کرنے والے سے بچائے رکھے
گی۔ لوگایسے13 سیدھی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ
تاریک راستوں پر چلیں، 14 وہ بُری حرکتیں کرنے سے
خوش ہو جاتے ہیں، غلط کام کی کج رَوی دیکھ کر
جشن مناتے ہیں۔ 15 اُن کی راہیں ٹیڑھی ہیں، اور وہ
جہاں بھی چلیں آوارہ پھرتے ہیں۔

حکمت16 تجھے ناجائز عورت سے چھڑاتی ہے، اُس
اجنبی عورت سے جو ِچکنی چپڑی باتیں کرتی، 17 جو
اپنے جیون ساتھی کو ترک کر کے اپنے خدا کا عہد
بھول جاتی ہے۔ 18 کیونکہ اُس کے گھر میں داخل
ہونے کا انجام موت، اُس کی راہوں کی منزِل مقصود
پاتال ہے۔ 19 بھیجو اُس پاسکے جائے واپسوہ نہیں
آئے گا، وہ راہوںبخشزندگی پر دوبارہ نہیں پہنچے گا۔

20 چنانچہ اچھے لوگوں کی راہ پر چل پھر، دھیان
دے تیرےکہ قدم راست بازوں کے راستے پر رہیں۔

21 کیونکہ سیدھی راہ پر چلنے والے ملـک میں آباد
ہوں گے، آخرکار بےالزام ہی اُس میں باقی رہیں
گے۔ 22 لیکن ملـکبےدین سے مٹ جائیں گے، اور
بےوفاؤں کو اُکھاڑ ملـککر سے خارج کر دیا جائے
گا۔

3
الله خوفکے حکمتاور برکتکی

میرے1 میرےبھولنا۔متہدایتمیریبیٹے، احکام
تیرے دل میں محفوظ رہیں۔ 2 کیونکہ اِن ہی تیریسے
زندگی کے دنوں اور سالوں میں اضافہ ہو گا اور تیری
خوش حالی بڑھے گی۔ شفقت3 اور وفا تیرا دامن نہ
اُنہیںچھوڑیں۔ باندھنا،سےگلےاپنے تختیکیدلاپنے پر
کندہ کرنا۔ تب4 تجھے الله اور انسان کے منے سا مہربانی
قبولیتاور حاصل ہو گی۔

پورے5 دل ربسے پر بھروسا رکھ، اور اپنی عقل
پر تکیہ نہ کر۔ جہاں6 بھی تُو اُسیصرفچلے کو جان
پھرلے، وہ تیریخود راہوں کو گا۔کرےہموار 7 اپنے
آپ دانشکو مند مت سمجھنا بلـکہ رب خوفکا مان
کر بُرائی سے دُور رہ۔ اِس8 سے تیرا بدن صحت پائے گا
اور تیری ہڈیاں تر و تازہ ہو جائیں گی۔ 9 اپنی ملـکیت
اور اپنی تمام پیداوار پہلےکے پھل ربسے کا احترام کر،
10 پھر تیرے گودام اناج سے بھر جائیں گے اور تیرے
برتن َمے چھلـکسے اُٹھیں گے۔

میرے11 رببیٹے، تربیتکی کو رد نہ جبکر، وہ
تجھے ڈانٹے تو رنجیدہ نہ ہو۔ 12 کیونکہ ربجو کو پیارا
اُسہے کی تادیبوہ کرتا باپطرحجسہے، اُس بیٹے
کو تنبیہ کرتا ہے جو اُسے پسند ہے۔

دولتحقیقی
مبارک13 ہے وہ جو حکمت پاتا ہے، جسے سمجھ

حاصل ہوتی ہے۔ 14 چاندیحکمتکیونکہ سے کہیں
یادہ ز سودمند اورہے، اُس سے سونے کہیںسے یادہ ز
قیمتی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ حکمت15 موتیوں سے
یادہ نفیسز تیرےہے، تمام خزانے اُس کا مقابلہ نہیں
کر سکتے۔ اُس16 کے ہنے د ہاتھ میں عمر درازیکی اور
بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت ہے۔ 17 اُس کی راہیں
خوش گوار، اُس کے تمام راستے پُرامن ہیں۔ 18 جو
اُس کا دامن پکڑ لے اُس کے لئے وہ زندگی کا درخت
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مبارکہے۔ ہے وہ جو اُس سے لپٹا رہے۔ رب19 نے
حکمت کے وسیلے سے ہی زمین کی بنیاد رکھی، سمجھ
یعےکے ذر آسمانہی مضبوطیکو لگایا۔سے اُس20 کے
عرفان سے ہی گہرائیوں کا پانی پھوٹ نکلا اور آسمان
سے ٹپکشبنم کر زمین پر پڑتی ہے۔

میرے21 بیٹے، دانائی اور تمیز اپنے پاس محفوظ رکھ
اور اُنہیں اپنی نظر سے دُور نہ ہونے دے۔ 22 اُن سے
تیری جان تر و تازہ اور تیرا گلا آراستہ رہے گا۔ تب23
تُو چلتے وقت محفوظ رہے گا، اور تیرا پاؤں ٹھوکر نہیں
کھائے گا۔ 24 تُو پاؤں پھیلا کر سو سکے گا، کوئی
صدمہ تجھے نہیں پہنچے گا بلـکہ تُو لیٹ کر گہری نیند
سوئے گا۔ ناگہاں25 آفت متسے ڈرنا، نہ اُس تباہی
سے جو بےدین پر غالب آتی ہے، 26 کیونکہ رب پر
تیرا اعتماد ہے، تیرےوہی پاؤں پھنسکو جانے سے
محفوظ رکھے گا۔

دوسروں کی مدد کرنے نصیحتکی
27 اگر ضرورتکوئی مند ہو اور تُو اُس کی مدد کر

سکے تو اُس کے ساتھ بھلائی کرنے سے انکار نہ کر۔
28 اگر تُو آج کچھ دے سکے تو اپنے پڑوسی سے مت
آناکل”کہنا، آپمَیںتو جو29“گا۔دوںدےکچھکو
پڑوسی ساتھتیرےبےفکر رہتا اُسہے بُرےخلافکے
منصوبے مت باندھنا۔ جس30 نے تجھے نقصان نہیں
عدالتپہنچایا میں اُس پر بےبنیاد الزام نہ لگانا۔

31 نہ ظالم سے حسد کر، نہ اُس کی کوئی راہ اختیار
بُریکیونکہ32کر۔ راہ پر چلنے کھاتاگھنربسےوالے
ہے جبکہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو وہ اپنے رازوں
سے آگاہ کرتا ہے۔ بےدین33 کے گھر ربپر لعنتکی
آتی جبکہ راست باز کے گھر کو وہ برکت دیتا ہے۔
مذاق34 اُڑانے والوں کا وہ مذاق اُڑاتا، لیکن فروتنوں
پر مہربانی کرتا ہے۔ دانش35 میراثمند عزتمیں پائیں
گے جبکہ احمق نصیبکے میں شرمندگی ہو گی۔

4
باپ نصیحتکی

اے1 بیٹو، باپ نصیحتکی سنو، دھیان دو تاکہ تم
سیکھ حاصلسمجھکر سکو۔کر مَیں2 تمہیں اچھی تعلیم
دیتا ہوں، اِس لئے ہدایتمیری ترککو نہ کرو۔ مَیں3

ابھی اپنے باپ کے گھر نازکمیں لڑکا تھا، اپنی ماں کا
واحد بچہ، 4 باپمیرےتو مجھےنے دےتعلیم کر پورے”کہا، دل میرےسے الفاظ اپنا لے اور ہر وقت
میرے احکام پر عمل کر تو تُو جیتا رہے گا۔ حکمت5
حاصل کر، سمجھ اپنا !لے یہ متچیزیں میرےبھولنا،
منہ الفاظکے نہدُورسے نہترکحکمت6ہونا۔ کر تو وہ
تجھے محفوظ رکھے گی۔ اُس محبتسے رکھ تو وہ تیری
ہوتیشروعسےاِسحکمت7گی۔کرےبھالدیکھ ہے
کہ حکمتتُو اپنا حاصلسمجھلے۔ کرنے کے لئے باقی
تمام ملـکیت قربان کرنے کے لئے تیار ہو۔ 8 اُسے عزیز
رکھ تو وہ تجھے سرفراز کرے گی، اُسے گلے لگا تو وہ
تجھے عزت بخشے گی۔ تب9 وہ تیرے سر کو خوب
سہرےصورت سے آراستہ کرے گی اور تجھے شاندار
تاج نوازےسے “گی۔

میرے10 بیٹے، میری میری!سن باتیں اپنا لے تیریتو
عمر دراز ہو گی۔ مَیں11 حکمتتجھے کی راہ پر چلنے کی
ہدایت دیتا، تجھے سیدھی راہوں پر پھرنے دیتا ہوں۔
جب12 تُو چلے گا تو تیرے قدموں کو کسی بھی چیز
سے روکا نہیں جائے گا، اور دوڑتے وقت تُو ٹھوکر نہیں
گا۔کھائے تربیت13 دامنکا تھامے !رہ اُسے نہ چھوڑ
بلـکہ محفوظ رکھ، کیونکہ تیریوہ زندگی ہے۔

14 بےدینوں کی راہ پر قدم نہ رکھ، شریروں کے
راستے پر مت جا۔ اُس15 سے گریز کر، اُس پر سفر نہ کر
بلـکہ اُس سے کترا کر جا۔نکلآگے تکجبکیونکہ16
اُن سے بُرا کام سرزد نہ ہو جائے وہ سو ہی نہیں سکتے،
اُنہوںتکجب کسینے کو ٹھوکر کھلا میںخاککر
ملا نہ دیا ہو وہ نیند محرومسے ہتے ر ہیں۔ وہ17 بےدینی
کی روٹی کھاتے اور ظلم کی َمے پیتے ہیں۔ 18 لیکن
راست باز کی راہ طلوِع صبح کی پہلی روشنی کی مانند
دنجوہے تکعروجکے بڑھتی رہتی ہے۔ اِس19 کے
یکیگہریراستہکابےدینمیںمقابلے تار مانندکی ہے،
اُنہیں پتا ہی نہیں چلتا کسکہ چیز سے ٹھوکر کھا کر گر
گئے ہیں۔

میرے20 بیٹے، میری باتوں پر دھیان دے، میرے
الفاظ پر اُنہیں21دھر۔کان اپنی نظر اوجھلسے نہ ہونے
دے بلـکہ اپنے دل میں محفوظ رکھ۔ 22 کیونکہ جو یہ
باتیں اپنائیں وہ زندگی پورےاور جسم کے لئے شفا پاتے
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ہیں۔ تمام23 چیزوں سے پہلے اپنے دل حفاظتکی کر،
کیونکہ یہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ 24 اپنے منہ سے
اورجھوٹ اپنے ہونٹوں سے گوئیکج دُور کر۔ دھیان25
آنکھیںتیریکہدے دیکھیں،طرفکیآگےسیدھا کہ
تیری نظر اُس راستے پر لـگی رہے جو سیدھا ہے۔ 26 اپنے
پاؤں کا راستہ چلنے کے قابل بنا دے، دےدھیان کہ
تیری راہیں مضبوط ہیں۔ 27 نہ دائیں، نہ طرفبائیں مُڑ
بلـکہ اپنے پاؤں غلطکو قدم اُٹھانے سے باز رکھ۔

5
زناکاری سے خبردار

میرے1 بیٹے، میری حکمت پر دھیان دے، میری
سمجھ کی باتوں پر کان دھر۔ 2 پھر تُو تمیز کا دامن تھامے
رہے گا، اور تیرے ہونٹ علم و عرفان محفوظ رکھیں
گے۔ 3 کیونکہ زناکار عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا
اُسہے، باتیںکی تیل طرحکی چپڑیِچکنی ہوتی ہیں۔
4 لیکن انجام میں وہ زہر جیسی کڑوی اور دو دھاری
تلوار جیسی تیز ثابت ہوتی ہے۔ اُس5 موتپاؤںکے کی
طرف اُترتے، اُس کے قدم پاتال جانبکی ھتے بڑ جاتے
ہیں۔ 6 اُس کے راستے کبھی اِدھر کبھی اُدھر پھرتے
ہیں تاکہ تُو زندگی کی راہ پر توجہ نہ دے اور اُس کی
آوارگی کو جان نہ لے۔

7 چنانچہ میرے بیٹو، میری سنو اور میرے منہ کی
باتوں سے دُور نہ ہو جاؤ۔ 8 اپنے راستے اُس سے دُور
رکھ، اُس کے گھر دروازےکے قریبکے بھی نہ جا۔
9 ایسا نہ ہو کہ تُو اپنی طاقت کسی اَور کے لئے صَرف
کرے اور اپنے سال ظالم کے لئے ضائع کرے۔ 10 ایسا
نہ ہو ملـکیتتیریپردیسیکہ سے سیر ہو جائیں، کہ جو
کچھ تُو مشقتمحنتنے حاصلسے کیا اَورکسیوہ کے
میںگھر آئے۔ تب11 آخرکار تیرا بدن گھلگوشتاور
جائیں گے، اور تُو آہیں بھر بھر کر کہے12 گا، ہائے،”
مَیں نے کیوں تربیت سے نفرت کی، میرے دل نے
سرزنشکیوں کیوالوںکرنےہدایت13جانا؟حقیرکو
مَیں نے نہ سنی، اپنے اُستادوں کی باتوں پر کان نہ دھرا۔
جماعت14 کے درمیان ہی ہتے ر ہوئے مجھ پر ایسی آفت
آئی کہ مَیں تباہی کے پہنچتکدہانے گیا “ہوں۔

15 اپنے حوضہی کا پانی اور اپنے ہی کنوئیں سے
پھوٹنے والا پانی پی لے۔ 16 کیا مناسب ہے تیرےکہ
میںگلیوںچشمے تیریاور ندیاں میںچوکوں بہہ نکلیں؟
17 جو پانی تیرا اپنا ہے وہ تکتجھ محدود رہے، اجنبی
شریکمیںاُس نہ جائے۔ہو 18 تیرا مبارکچشمہ ہو۔
ہاں، اپنی بیوی خوشسے رہ۔ 19 وہی تیری من موہن
ہرنی اور دل ُبا ر *غزال اُسیہے۔ کا پیار تجھے تر و تازہ
اُسیکرے، محبتکی تجھے مستہمیشہ رکھے۔

میرے20 بیٹے، تُو اجنبی عورت سے کیوں مست ہو
بیویکیدوسرےکسیجائے، لپٹکیوںسے جائے؟
خیال21 رکھ، انسان کی راہیں رب صافکو دکھائی
دیتی ہیں، جہاں بھی وہ چلے اُس پر وہ توجہ دیتا ہے۔
بےدین22 کی اپنی ہی حرکتیں اُسے پھنسا دیتی ہیں، وہ
اپنے ہی گناہ میںرّسوںکے جکڑا رہتا ہے۔ تربیتوہ23
کی کمی کے سبب ہلاکسے ہو جائے گا، اپنی بڑی
حماقت باعثکے ڈگمگاتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچے
گا۔

6
ضمانت دینے، کاہلی جھوٹاور سے خبردار

میرے1 بیٹے، کیا تُو اپنے پڑوسی کا ضامن بنا ہے؟ کیا
تُو نے ہاتھ ملا کر وعدہ کیا ہے کہ مَیں دوسرےکسی
کا ذمہ دار ٹھہروں گا؟ 2 کیا تُو اپنے وعدے سے بندھا
ہوا، اپنے منہ الفاظکے سے پھنسا ہوا ہے؟ 3 ایسا کرنے
سے تُو اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اِس لئے اپنی
جان لئےکےچھڑانےکو اُس منےکے سا اوندھے منہ ہو
کر اُسے اپنی سماجتمنت تنگسے کر۔ 4 اپنی آنکھوں
کو نہسونے پپوٹوںاپنےدے، کو اونگھنے جبدےنہ
تک تُو اِس ذمہ داری سے فارغ نہ ہو جائے۔ جس5
شکاریغزالطرح ہاتھکے سے اور چڑیپرندہ مار کے
ہاتھ چھوٹسے جاتا اُسیہے طرح کوششسرتوڑ کر
تاکہ تیری چھوٹجان جائے۔

اے6 کاہل، چیونٹی پاسکے جا کر اُس کی راہوں
پر غور !کر اُس کے نمونے سے حکمت سیکھ لے۔
اُس7 پر نہ سردار، نہ افسر یا حکمران مقرر ہے، توبھی8
وہ گرمیوں میں سردیوں کے لئے کھانے کا ذخیرہ کر

* 5:19 :غزال لفظی پہاڑی:ترجمہ بکری۔
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کرتیاکٹھیخوراکخوبمیںدنوںکےفصلرکھتی،
ہے۔ اے9 کاہل، تُو مزید تککب یا سو رہے گا،
اُٹھےجاگکب گا؟ 10 تُو کہتا ہے، تھوڑیمجھے” دیر
تھوڑیدے،سونے دیر اونگھنے تھوڑیدے، ہاتھدیر پر
دھرےہاتھ دےبیٹھنے تاکہ آرام “سکوں۔کر لیکن11
خبردار، جلد راہزنغربتہی تجھطرحکی پر آئے گی،
مفلسی ہتھیار لیسسے ڈاکو طرحکی تجھ پڑےٹوٹپر
گی۔

بدمعاش12 اور کمینہ کس طرح پہچانا جاتا ہے؟
وہ منہ میں جھوٹ لئے پھرتا ہے، 13 اپنی آنکھوں، پاؤں
اور اُنگلیوں سے اشارہ کر کے تجھے فریب کے جال میں
پھنسانے کوششکی ہے۔کرتا اُس14 کجیمیںدلکے
اورہے، وہ بُرےوقتہر منصوبے ھنے باند میں لگا رہتا
بھیجہاںہے۔ ہیں۔جاتےچھڑجھگڑےوہاںجائے
لیکن15 شخصایسے اچانکپر آفتہی آئے ایکگی۔
میںلمحےہی پاشپاشوہ ہو اُستبگا۔جائے علاجکا
ناممکن ہو گا۔

چیزوںچھرب16 نفرتسے ساتبلـکہ چیزوں سے
گھن کھاتا ہے،

17 وہ آنکھیں جو غرور سے دیکھتی ہیں، وہ زبان جو
جھوٹ بولتی ہے، وہ ہاتھ بےگناہوںجو قتلکو کرتے
ہیں، 18 وہ دل بُرےجو منصوبے باندھتا ہے، وہ پاؤں
جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لئے بھاگتے ہیں،
وہ19 گواہ جھوٹمیںعدالتجو بولتا اور وہ بھائیوںجو
میں جھگڑا پیدا کرتا ہے۔

زنا کرنے سے خبردار
میرے20 بیٹے، باپاپنے کے سےحکم لپٹا رہ، اور اپنی

ماں ہدایتکی نظرانداز نہ کر۔ اُنہیں21 یوں دلاپنے کے
ساتھ باندھے رکھ کہ کبھی دُور نہ ہو جائیں۔ اُنہیں ہار
کی طرح اپنے گلے میں ڈال لے۔ 22 وقتچلتے وہ تیری
راہنمائی کریں، آرام تیریوقتکرتے پہرا داری کریں،
وقتجاگتے تجھ سے ہم کلام ہوں۔ 23 باپکیونکہ کا
حکم چراغ اور ماں کی ہدایت روشنی ہے، تربیت کی
ڈپٹڈانٹ بخشزندگی راہ ہے۔ یوں24 تُو عورتبدکار
دوسرےاور کی بیویزناکار کی باتوںچپڑیِچکنی سے
محفوظ رہے گا۔ دل25 میں اُس کے ُحسن کا لالچ نہ
کر، ایسا نہ ہو کہ وہ پلـک مار مار کر تجھے پکڑ لے۔

26 کیونکہ گو کسبی آدمی کو اُس کے پیسے سے محروم
کرتی دوسرےلیکنہے، کی بیویزناکار اُس کی قیمتی
جان کا شکار کرتی ہے۔

27 کیا انسان اپنی جھولی میں آگبھڑکتی یوں اُٹھا کر
پھر سکتا اُسکہہے کپڑےکے نہ جلیں؟ 28 یا کیا کوئی
دہکتے کوئلوں پر یوں پھر سکتا ہے کہ اُس کے پاؤں
ُجھلس نہ جائیں؟ اِسی29 طرح جو دوسرےکسی کی
بیوی ہمسے بستر ہو اُسجائے کا انجام بُرا بھیجوہے،
بیویکیدوسرے اُسےچھیڑےکو جو30گی۔ملےسزا
بھوک مارےکے پیٹاپنا بھرنے لئےکے کرےچوری
لوگاُسے حد سے یادہ ز حقیر نہیں جانتے، 31 حالانکہ
اُسے چوری کئے ہوئے مال ساتکو واپسگُنا کرنا ہے
اور اُس کے دولتکیگھر جاتی گی۔رہے لیکن32 جو
بیویکیدوسرےکسی ساتھکے کرےزنا بےعقلوہ
ہے۔ جو اپنی جان کو تباہ کرنا چاہے وہی ایسا کرتا
ہے۔ 33 اُس کی پٹائی اور بےعزتی کی جائے گی، اور
اُس کی شرمندگی کبھی نہیں مٹے گی۔ 34 کیونکہ شوہر
غیرت کھا کر طیشاور میں آ کر بےرحمی سے بدلہ لے
گا۔ 35 نہ وہ کوئی معاوضہ قبول کرے گا، نہ رشوت
لے گا، خواہ کتنی یادہ ز کیوں نہ ہو۔

7
بیویبےوفا

میرے1 بیٹے، میرے الفاظ کی پیروی کر، میرے
احکام اپنے احکاممیرے2رکھ۔محفوظاندر تابعکے رہ
تو جیتا آنکھاپنیگا۔رہے پُتلیکی ہدایتمیریطرحکی
کر۔حفاظتکی اُنہیں3 اپنی اُنگلی ساتھکے باندھ، اپنے
دل کی تختی پر کندہ کر۔ حکمت4 سے کہہ، تُو” میری
بہن “ہے، اور سمجھ سے، تُو” میری قریبی رشتے دار
گی،رکھیںمحفوظسےعورتزناکارتجھےیہی5“ہے۔
دوسرے کی اُس بیوی سے جو اپنی ِچکنی چپڑی باتوں
سے تجھے پُھسلانے کوششکی کرتی ہے۔

ایک6 دن مَیں نے اپنے گھر کی *کھڑکی میں سے
باہر جھانکا 7 تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کچھ سادہ لوح
کھڑےنوجوان ہیں۔ اُن میں ایکسے بےعقل جوان
نظر آیا۔ 8 وہ گلی میں سے گزر کر زناکار عورت کے

* 7:6 گھر کی :کھڑکی لفظی :ترجمہ گھر کی کھڑکی کے جنگلے۔
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طرفکیکونے ٹہلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ اُس راستے پر آ گیا
شام9ہے۔جاتالےتکگھرکےعورتجو کا دُھندلکا
تھا، دن ڈھلنے راتاور کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ تب10
عورتایک کسبی لباسکا پہنے ہوئے چالاکی اُسسے
سے ملنے آئی۔ 11 عورتیہ اِتنی بےلگام اور خودسر ہے
کہ اُس پاؤںکے اُس کے گھر میں نہیں ٹکتے۔ کبھی12
وہ گلی میں، کبھی چوکوں میں ہوتی ہے، ہر کونے پر
تاکوہ میں بیٹھی رہتی ہے۔

اب13 اُس نے نوجوان کو پکڑ کر اُسے بوسہ دیا۔
بےحیا نظر اُس پر ڈال کر اُس نے کہا، 14 مجھے”
سلامتی پیشقربانیاںکی کرنی تھیں، اور آج مَیںہی نے
اپنی مَنتیں پوری کیں۔ اِس15 لئے مَیں نکل کر تجھ سے
ملنے آئی، مَیں نے تیرا پتا کیا اور اب تُو مجھے مل گیا ہے۔
مَیں16 نے اپنے بستر پر مصر کے رنگین کمبل بچھائے،
اُس17 پر مُر، عود اور دارچینی کی خوشبو چھڑکی ہے۔
18 آؤ، ہم تکصبح محبت کا پیالہ تہہ تک پی لیں، ہم
بازیعشق لطفسے اندوز !ہوں 19 کیونکہ میرا خاوند
گھر میں نہیں ہے، وہ لمبے سفر کے لئے روانہ ہوا ہے۔
20 بٹوےوہ میں پیسے ڈال کر چلا گیا ہے اور پورے
واپستکچاند نہیں آئے “گا۔

ایسی21 باتیں کرتے کرتے عورت نے نوجوان کو
ترغیب دے کر اپنی ِچکنی چپڑی باتوں سے ورغلایا۔
22 نوجوان سیدھا اُس کے پیچھے یوں ہو لیا جس طرح
بَیل ذبح ہونے لئےکے جاتا یا اُچھلہرن پھندےکر میں
پھنس آئےوقتایککیونکہ23ہے۔جاتا اُستیرکہگا
کا دل چیر ڈالے گا۔ لیکن فی الحال اُس حالتکی اُس
یا چڑ کی مانند ہے جو اُڑ کر جال میں آ جاتی اور خیال
تک نہیں کرتی میریکہ میںخطرےجان ہے۔

24 چنانچہ میرے بیٹو، میری سنو، میرے منہ کی
باتوں پر دھیان !دو 25 تیرا بھٹکدل کر طرفاُس رُخ نہ
کرے جہاں زناکار عورت پھرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تُو
آوارہ ہو کر اُس کی راہوں میں اُلجھ جائے۔ 26 کیونکہ
اُن کی تعداد بڑی ہے جنہیں اُس نے گرا کر موت کے
گھاٹ اُتارا ہے، اُس نے متعدد لوگوں کو مار ڈالا
ہے۔ 27 اُس کا گھر پاتال کا راستہ ہے جو لوگوں کو
موت کی یوں تککوٹھڑ پہنچاتا ہے۔

8

حکمت دعوتکی اور وعدہ
1 !سنو کیا حکمت آواز نہیں دیتی؟ ہاں، سمجھ اونچی

آواز سے اعلان کرتی ہے۔ 2 وہ بلندیوں پر کھڑی ہے،
اُس جگہ جہاں تمام دوسرےایکراستے سے ملتے ہیں۔
3 شہر دروازوںکے پر لوگجہاں نکلتے اور داخل ہوتے
ہیں حکمتوہاں زوردار آواز سے پکارتی ہے،

4 اے” مردو، مَیں تم ہی کو پکارتی ہوں، تمام
انسانوں کو آواز دیتی ہوں۔

اے5 سادہ لوحو، ہوشیاری سیکھ !لو اے سمجھاحمقو، اپنا !لو
6 سنو، کیونکہ مَیں شرافت کی باتیں کرتی ہوں، اور

ہونٹمیرے پیشسچائی کرتے ہیں۔
7 میرا منہ سچ بولتا ہے، ہونٹمیرےکیونکہ بےدینی

گھنسے کھاتے ہیں۔
8 جو بھی بات میرے منہ سے نکلے وہ راست ہے،

ایک بھی پیچ دار یا ٹیڑھی نہیں ہے۔
9 سمجھ دار جانتا ہے کہ میری باتیں سب درست

ہیں، علم رکھنے والے کو معلوم ہے کہ وہ صحیح ہیں۔
چاندی10 کی جگہ میری تربیت اور خالص سونے

کے بجائے علم و عرفان اپنا لو۔
11 حکمتکیونکہ موتیوں سے کہیں بہتر ہے، کوئی

بھی خزانہ اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
12 مَیں جو حکمت ہوں ہوشیاری کے ساتھ بستی

ہوں، اور مَیں تمیز کا علم رکھتی ہوں۔
13 ربجو خوفکا مانتا وہہے بُرائی نفرتسے کرتا

ہے۔ مجھے غرور، تکبر، غلط چال چلن اور ٹیڑھی نفرتسےباتوں ہے۔
میرے14 پاس اچھا مشورہ اور کامیابی ہے۔ میرا

دوسرا نام سمجھ ہے، اور قوتمجھے حاصل ہے۔
میرے15 وسیلے سے بادشاہ سلطنت اور حکمران

راست فیصلے کرتے ہیں۔
16 میرے یعے ذر رئیس اور شرفا بلـکہ تمام عادل

حکومتمنصف کرتے ہیں۔
17 مجھےجو پیار کرتے ہیں اُنہیں مَیں پیار کرتی ہوں،

اور جو مجھے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیتے ہیں۔
عزتپاسمیرے18 و دولت، مالشاندار اور ہے۔راستی
19 میرا پھل سونے خالصبلـکہ سونے کہیںسے بہتر

میریہے، چاندیخالصپیداوار سبقتپر رکھتی ہے۔
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20 مَیں راستی کی راہ پر ہی چلتی ہوں، وہیں جہاں

انصاف ہے۔
21 جو مجھ محبتسے رکھتے ہیں اُنہیں میراثمَیں میں

دولت مہیا کرتی ہوں۔ اُن کے بھرےگودام ہتے ر ہیں۔
حکمت کا تخلیق میں حصہ

تخلیقربجب22 کا عملسلسلہ میں لایا تو پہلے اُس
نے مجھے ہی بنایا۔ قدیم زمانے میں مَیں اُس کے دیگر
کاموں پہلےسے ہی وجود میں آئی۔

مجھے23 ازل سے مقرر کیا گیا، ابتدا ہی جبسے دنیا
ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔

نہ24 کیسمندر پھوٹنےسےکثرتنہگہرائیاں، والے
مَیںجبتھےچشمے نے جنم لیا۔

25 نہ پہاڑ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہوئے تھے، نہ یاں پہاڑ
مَیںجبتھیں پیدا ہوئی۔

وقتاُس26 الله نے نہ زمین، نہ اُس کے میدان، اور
نہ دنیا پہلےکے ڈھیلے بنائے تھے۔

جب27 اُس نے آسمان کو اُس کی جگہ پر لگایا اور
سمندر گہرائیوںکی پر زمین کا علاقہ مقرر کیا تو مَیں تھی۔ساتھ

جب28 اُس نے آسمان پر بادلوں اور گہرائیوں میں
سرچشموں کا انتظام مضبوط کیا تو مَیں ساتھ تھی۔

اُسجب29 نے سمندر کی حدیں مقرر کیں اور حکم
دیا کہ پانی اُن سے تجاوز نہ جبکرے، اُس نے زمین
کی بنیادیں اپنی اپنی جگہ پر رکھیں

تو30 مَیں کاریماہر اُسسےحیثیتکیگر ساتھکے
تھی۔ روز بہ روز لطفمَیں باعثکا تھی، ہر وقت اُس
کے رنگحضور رلیاں مناتی رہی۔

مَیں31 اُس زمینکی سطحکی رلیاںرنگپر مناتی اور
انسان لطفسے اندوز ہوتی رہی۔

32 چنانچہ میرے بیٹو، میری سنو، کیونکہ ہیںمبارک وہ میریجو راہوں پر چلتے ہیں۔
33 میری تربیت مان کر دانش مند بن جاؤ، اُسے

متنظرانداز کرنا۔
مبارک34 ہے وہ جو میری سنے، جو روز بہ میرےروز دروازے پر چوکس کھڑا رہے، روزانہ میری

چوکھٹ پر حاضر رہے۔
35 کیونکہ جو مجھے پائے وہ زندگی اور رب کی

منظوری پاتا ہے۔

لیکن36 جو مجھے پانے سے قاصر رہے وہ اپنی جان
پر ظلم کرتا ہے، بھیجو مجھ کرےنفرتسے موتاُسے
پیاری “ہے۔

9
حکمت ضیافتکی

حکمت1 نے اپنا گھر تعمیر کر کے اپنے لئے سات
تراشستون لئے ہیں۔

جانوروںاپنے2 کو اورکرنےذبح اپنی َمے تیار کرنے
بعدکے اُس اپنینے میز بچھائی ہے۔ اُساب3 اپنینے
نوکرانیوں کو بھیجا ہے، اور خود بھی لوگوں کو شہر کی
بلندیوں ضیافتسے کرنے دعوتکی دیتی ہے،

جو”4 لوحسادہ پاسمیرےوہہے، ناسمجھ“آئے۔
لوگوں سے وہ کہتی ہے، 5 آؤ،” میری روٹی کھاؤ، وہ
َمے پیو جو مَیں نے تیار کر رکھی ہے۔ اپنی6 سادہ لوح
راہوں سے باز آؤ تو جیتے رہو گے، سمجھ کی راہ پر چل
“پڑو۔

7 جو لعن طعن کرنے والے کو تعلیم دے اُس کی
اپنی رُسوائی اورگی،جائےہو اُسےڈانٹےکوبےدینجو
نقصان پہنچے گا۔ لعن8 طعن کرنے والے ملامتکی
نہ کر ورنہ وہ تجھ کرےنفرتسے دانشگا۔ مند کی
ملامت کر تو وہ تجھ کرےمحبتسے گا۔ دانش9 مند
کو ہدایت دے تو اُس کی حکمت مزید بڑھے گی،
راست باز کو دےتعلیم تو وہ اپنے علم میں کرےاضافہ
گا۔

رب10 خوفکا ماننے سے حکمتہی شروع ہوتی
قدوسہے، خدا کو جاننے سے ہی سمجھ حاصل ہوتی
ہے۔ مجھ11 سے ہی تیری عمر کے دنوں اور سالوں میں
اضافہ ہو گا۔ 12 اگر تُو دانش مند ہو تو خود اِس سے
فائدہ اُٹھائے گا، اگر لعن طعن کرنے والا ہو تو تجھے
ہی اِس کا نقصان پڑےجھیلنا گا۔

حماقت بی بی ضیافتکی
حماقت13 بی بی بےلگام اور ناسمجھ ہے، وہ کچھ

نہیں جانتی۔ اُس14 کا گھر شہر بلندیکی پر واقع ہے۔
دروازے پاسکے کرسی پر بیٹھی 15 وہ گزرنے والوں
کو جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں اونچی آواز سے دعوت
دیتی ہے، جو”16 لوحسادہ پاسمیرےوہہے “آئے۔
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جو ناسمجھ ہیں اُن سے وہ کہتی ہے، چوری”17 کا
پانی میٹھا اور پوشیدگی میں کھائی گئی روٹی لذیذ ہوتی
“ہے۔

لیکن18 اُنہیں معلوم نہیں کہ حماقت بی بی کے گھر
میں صرف مُردوں کی روحیں بستی ہیں، کہ اُس کے
مہمان پاتال کی گہرائیوں میں ہتے ر ہیں۔

10
سلیمان ہدایاتبھریحکمتکی

ذیل1 میں سلیمان کی امثال قلم بند ہیں۔
بخشزندگی باتیں
دانش مند بیٹا اپنے باپ کو خوشی دلاتا جبکہ احمق

بیٹا اپنی ماں کو دُکھ پہنچاتا ہے۔
خزانوں2 کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ بےدین یقوں طر

سے جمع ہو گئے ہوں، لیکن راست بازی موت سے
بچائے رکھتی ہے۔

رب3 راست باز کو بھوکے مرنے نہیں دیتا، لیکن
بےدینوں کا روکلالچ دیتا ہے۔

ڈھیلے4 ہاتھ غربت اور محنتی ہاتھ دولت طرفکی
لے جاتے ہیں۔

جمعفصلمیںگرمیوںجو5 کرتا منددانشوہہے بیٹا
ہے جبکہ فصلجو کی کٹائی وقتکے یا سو رہتا ہے وہ
والدین کے لئے شرم باعثکا ہے۔

راست6 باز برکتسرکا تاجکے سے آراستہ رہتا ہے
جبکہ بےدینوں کے منہ پر ظلم کا پردہ پڑا رہتا ہے۔

لوگ7 راست باز کو یاد کر کے اُسے مبارک کہتے
ہیں، لیکن بےدین کا نام سڑ مٹکر جائے گا۔

8 دلجو دانشسے مند وہہے قبولاحکام کرتا ہے،
لیکن بکواسی تباہ ہو جائے گا۔

جس9 کا چال چلن بےالزام ہے وہ سکون سے
زندگی گزارتا ہے، لیکن جو ٹیڑھا راستہ اختیار کرے
اُسے پکڑا جائے گا۔

آنکھ10 مارنے دُکھوالا پہنچاتا بکواسیاورہے، تباہ
ہو جائے گا۔

راست11 باز کا منہ زندگی کا سرچشمہ ہے، لیکن
بےدین کے منہ پر ظلم کا پردہ پڑا رہتا ہے۔

12 نفرت جھگڑے چھیڑتی رہتی جبکہ محبت تمام
خطاؤں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔

13 سمجھ دار کے ہونٹوں پر حکمت پائی جاتی ہے،
لیکن ڈنڈےصرفناسمجھ کا پیغام سمجھتا ہے۔

منددانش14 اپنا محفوظعلم رکھتے احمقلیکنہیں، کا
منہ جلد ہی تباہی طرفکی لے جاتا ہے۔

امیر15 بندقلعہدولتکی شہر محفوظوہمیںجسہے
تباہیکیاُسغربتکیغریبجبکہہے باعثکا ہے۔

16 جو کچھ راست باز کما لیتا ہے وہ زندگی کا باعث
ہے، لیکن بےدین اپنی روزی گناہ کرنے کے لئے
استعمال کرتا ہے۔

17 تربیتجو کرےقبول وہ دوسروں کو زندگی کی
راہ پر لاتا ہے، نصیحتجو کرےنظرانداز وہ دوسروں
صحیحکو راہ سے دُور لے جاتا ہے۔

نفرتاپنیجو18 جھوٹوہرکھےچھپائے بولتا ہے،
پھیلائےخبریںغلطمیںبارےکےدوسروںجو ہے۔احمقوہ

19 جہاں بہت باتیں کی جاتی ہیں وہاں گناہ بھی آ
موجود ہوتا ہے، جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے وہ
دانش مند ہے۔

راست20 باز زبانکی چاندیعمدہ بےدینجبکہہے
دلکے کی کوئی قدر نہیں۔

راست21 باز کی زبان بہتوں پرورشکی کرتی *ہے،
لیکن احمق اپنی بےعقلی کے باعث ہلاک ہو ہیں۔جاتے

رب22 کی برکت دولت کا باعث ہے، ہماری اپنی
مشقتمحنت اِس میں اضافہ نہیں کرتی۔

احمق23 غلط کام سے اپنا دل بہلاتا، لیکن سمجھ دار
حکمت لطفسے اندوز ہوتا ہے۔

چیزجس24 دہشتبےدینسے کھاتا اُسوہیہے
پر آئے بازراستلیکنگی، پوریآرزوکی ہو گی۔جائے

طوفانجب25 آتے ہیں تو بےدین کا نام و مٹنشان
جاتا راستجبکہ باز تکہمیشہ قائم رہتا ہے۔

جس26 طرح دانت سرکے سے اور آنکھیں دھوئیں
تنگسے آ جاتی ہیں اُسی طرح تنگوہ آ جاتا ہے جو
ُسست آدمی سے کام کرواتا ہے۔

27 ربجو خوفکا مانے اُس کی زندگی کے دنوں
میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ بےدین کی زندگی وقت پہلےسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔

* 10:21 راست باز کی زبان بہتوں پرورشکی کرتی :ہے لفظی راست:ترجمہ باز ہونٹکے بہتوں کو چَراتے ہیں۔
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بازراست28 منائیںخوشیآخرکار کیونکہگے، اُن کی
اُمید بر اُمیدکیبےدینوںلیکنگی۔آئے جاتی گی۔رہے

راہکیرب29 لئےکےشخصبےالزام پناہ لیکنگاہ،
بدکار کے لئے تباہی باعثکا ہے۔

راست30 باز کبھی ڈانواں ڈول نہیں ہو گا، لیکن
ملـکبےدین میں آباد نہیں رہیں گے۔

راست31 باز کا منہ حکمت کا پھل لاتا رہتا ہے،
لیکن کج گو زبان کاٹکو ڈالا جائے گا۔

راست32 باز کے ہونٹ جانتے ہیں کہ الله کو کیا
پسند بےدینلیکنہے، ٹیڑھیمنہکا باتیں ہی ہے۔جانتا

11
غلطرب1 ترازو گھنسے کھاتا صحیحوہہے، ترازو

ہی خوشسے ہوتا ہے۔
2 جہاں تکبر ہے وہاں بدنامی بھی قریب ہی رہتی

لیکنہے، جو حلیم اُسہے دامنکے حکمتمیں رہتی
ہے۔

3 سیدھی راہ پر چلنے والوں کی دیانت داری اُن کی
راہنمائی کرتی نمککیبےوفاؤںجبکہ اُنہیںحرامی تباہ
کرتی ہے۔

غضب4 کے دن دولت کا کوئی فائدہ نہیں جبکہ
بازیراست لوگوں کی جان کو چھڑاتی ہے۔

بازیراستکیبےالزام5 اُس راستہکا ہموار بنا دیتی
ہے جبکہ بےدین بُریکی حرکتیں اُسے گرا دیتی ہیں۔

سیدھی6 راہ پر والوںچلنے بازیراستکی اُنہیں چھڑا
دیتی جبکہ بےوفاؤں کا لالچ اُنہیں پھنسا دیتا ہے۔

7 دم توڑتے وقت بےدین ساریکی اُمید جاتی رہتی
جسہے، دولت کی توقع اُس نے کی وہ جاتی رہتی
ہے۔

راست8 باز کی مصیبتجان چھوٹسے جاتی ہے،
اور اُس کی جگہ پھنسبےدین جاتا ہے۔

9 کافر اپنے منہ سے اپنے پڑوسی کو تباہ کرتا ہے،
راستلیکن بازوں کا علم اُنہیں چھڑاتا ہے۔

ہوںکامیاببازراستجب10 تو پورا مناتاجشنشہر
ہلاکبےدینجبہے، ہوں تو خوشی نعرےکے بلند
ہو جاتے ہیں۔

سیدھی11 راہ پر چلنے والوں کی برکت سے شہر ترقی
کرتا ہے، لیکن بےدین کے منہ سے وہ مسمار ہو ہے۔جاتا

ناسمجھ12 آدمی اپنے پڑوسی کو حقیر جانتا ہے جبکہ
سمجھ دار خاموشآدمی رہتا ہے۔

تہمت13 لگانے دوسروںوالا فاشرازکے کرتا ہے،
لیکن قابِل اعتماد شخص وہ بھید پوشیدہ رکھتا ہے جو
اُس کے سپرد کیا گیا ہو۔

قیادتجہاں14 کی کمی وہاںہے قوم کا تنزل یقینی
ہے، جہاں مشیروں کثرتکی ہے وہاں قوم فتح یاب
رہے گی۔

15 جو اجنبی کا ضامن ہو جائے اُسے ً یقینا نقصان
پہنچے گا، بننےضامنجو محفوظوہکرےانکارسے رہے
گا۔

نیک16 عورت عزت سے اور ظالم آدمی دولت سے
لپٹے ہتے ر ہیں۔

شفیق17 کا سلوکاچھا اُسی کے لئے فائدہ مند ہے
جبکہ ظالم کا اُسیسلوکبُرا کے لئے نقصان دہ ہے۔

18 جو کچھ بےدین کماتا ہے وہ فریب دہ ہے، لیکن
جو راستی کا بیج بوئے اُس کا اجر یقینی ہے۔

راست19 بازی کا پھل زندگی ہے جبکہ بُرائی کے
پیچھے بھاگنے والے کا موتانجام ہے۔

رب20 دلوںکج گھنسے کھاتا وہہے، بےالزام راہ
پر چلنے والوں ہی خوشسے ہوتا ہے۔

یقین21 کرو، بدکار سزا نہیںسے بچے گا راستجبکہ
بازوں کے چھوٹفرزند جائیں گے۔

22 جس طرح سؤر کی تھوتھنی میں سونے کا
چھلا کھٹکتا ہے اُسی طرح خوب صورت عورت کی
بےتمیزی کھٹکتی ہے۔

23 الله راست بازوں کی آرزو اچھی چیزوں پوریسے
کرتا لیکنہے، اُس بےدینوںغضبکا کی اُمید پر نازل
ہوتا ہے۔

ایک24 آدمی کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، گو وہ
فیاض دلی سے تقسیم کرتا دوسرےہے۔ میںغربتکی
اضافہ ہوتا ہے، گو وہ حد سے یادہ کنجوسز ہے۔

فیاض25 خوشدل حال رہے گا، جو دوسروں کو
تر و کرےتازہ وہ خود تازہ دم رہے گا۔

لوگ26 گندم کے ذخیرہ اندوز پر لعنت بھیجتے ہیں،
لیکن جو گندم کو بازار میں آنے دیتا اُسہے سرکے پر
برکت آتی ہے۔

27 جو بھلائی تلاشکی میں رہے وہ الله منظوریکی
چاہتا ہے، لیکن جو بُرائی کی تلاش میں رہے وہ خود
بُرائی پھندےکے پھنسمیں جائے گا۔
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28 جو اپنی دولت پر بھروسا رکھے وہ گر جائے گا،

راستلیکن بھرےہرےباز پتوں طرحکی پھلیں پھولیں
گے۔

29 جو اپنے گھر میں بڑ گڑ کرےپیدا وہ میراث میں
ہَوا ہی پائے گا۔ دانشاحمق مند کا نوکر بنے گا۔

بازراست30 پھلکا زندگی دانشاورہے،درختکا
مند آدمی جانیں جیتتا ہے۔

راست31 باز کو زمین پر ہی اجر ملتا ہے۔ تو پھر
بےدین اور گناہ گار سزا کیوں نہ پائیں؟

12
جسے1 علم و عرفان پیارا ہے اُسے تربیت بھی پیاری

نصیحتجسےہے، نفرتسے ہے وہ بےعقل ہے۔
2 رب اچھے آدمی سے خوش ہوتا ہے جبکہ وہ

سازش کرنے والے کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔
3 انسان بےدینی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا جبکہ

راست باز کی اُکھاڑیجڑیں نہیں جا سکتیں۔
4 ُسگھڑ بیوی اپنے شوہر کا تاج لیکنہے، جو شوہر

کی رُسوائی باعثکا ہے وہ اُس کی ہڈیوں سڑاہٹمیں
کی مانند ہے۔

5 راست باز کے خیالات منصفانہ ہیں جبکہ
بےدینوں کے فریبمنصوبے دہ ہیں۔

الفاظکےبےدینوں6 لوگوں قتلکو تاککیکرنے
میں ہتے ر ہیں جبکہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کی باتیں
لوگوں کو چھڑا لیتی ہیں۔

بےدینوں7 خاککو میں یوں ملایا جاتا ہے کہ اُن
کا نام و نہیںتکنشان راستلیکنرہتا، باز کا گھر قائم
رہتا ہے۔

کسی8 کی جتنی عقل و سمجھ ہے اُتنا لوگہی اُس
کی یف تعر کرتے ہیں، لیکن جس کے ذہن میں فتور
ہے اُسے حقیر جانا جاتا ہے۔

طبقےنچلے9 کا آدمیجو اپنی یاںذمہ دار ادا کرتا ہے
وہ اُس آدمی سے کہیں بہتر ہے جو نخرہ بگھارتا ہے گو
اُس پاسکے روٹی بھی نہیں ہے۔

راست10 باز مویشیاپنے بھیکا خیال کرتا جبکہہے
بےدین کا دل ظالم ہی ظالم ہے۔

اپنیجو11 زمین کی اُسکرےباڑیکھیتی پاسکے
کثرت کا کھانا ہو لیکنگا، چیزوںفضولجو پیچھےکے
پڑ جائے وہ ناسمجھ ہے۔

12 بےدین دوسروں کو جال میں پھنسانے سے اپنا
دل بہلاتا بازراستلیکنہے، کی پھلجڑ ہے۔ہوتیدار

13 شریر اپنی غلط باتوں کے جال میں اُلجھ جاتا جبکہ
راست مصیبتباز سے بچ جاتا ہے۔

14 انسان اپنے منہ کے پھل سے خوب سیر ہو جاتا
اورہے، اُسکامجو ہاتھوںکے نے کیا اُس کا اجر اُسے
ضرور ملے گا۔

15 احمق کی نظر میں اُس کی اپنی راہ ٹھیک ہے،
لیکن دانش مند دوسروں کے مشورے پر دھیان ہے۔دیتا

16 احمق ایک دم اپنی ناراضی کا اظہار کرتا ہے،
لیکن دانا اپنی بدنامی چھپائے رکھتا ہے۔

دیانت17 دار گواہ کھلے طور پر سچائی بیان کرتا ہے
جبکہ جھوٹا گواہ دھوکا ہی پیشدھوکا کرتا ہے۔

گپیں18 ہانکنے باتیںکیوالے تلوار زخمیطرحکی کر
دیتی ہیں دانشجبکہ مند کی زبان شفا دیتی ہے۔

ہونٹسچے19 تکہمیشہ قائم ہتے ر ہیں جبکہ جھوٹی
ایکزبان ہی لمحے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔

بُرے20 منصوبے ھنے باند والے کا دل دھوکے سے
بھرا رہتا جبکہ سلامتی مشورےکے دینے والے کا دل
خوشی سے چھلکتا ہے۔

21 کوئی بھی آفت راست باز پر نہیں آئے گی جبکہ
دُکھ تکلیف بےدینوں کا دامن کبھی نہیں چھوڑے
گی۔

فریبرب22 دہ ہونٹوں سے گھن کھاتا ہے، لیکن
جو وفاداری سے زندگی گزارتے ہیں اُن سے وہ ہوتاخوش ہے۔

سمجھ23 دار اپنا علم چھپائے رکھتا جبکہ احمق اپنے
دل حماقتکی بلند آواز سبسے پیشکو کرتا ہے۔

جس24 کے ہاتھ محنتی ہیں وہ کرےحکومت گا،
جسلیکن ہاتھکے ڈھیلے ہیں اُسے بیگار میں کام کرنا
پڑے گا۔

جس25 کے دل میں پریشانی ہے وہ دبا رہتا ہے،
لیکن کوئی بھی باتاچھی اُسے خوشی دلاتی ہے۔

راست26 باز اپنی چراگاہ معلوم کر لیتا ہے، لیکن
بےدینوں کی راہ اُنہیں آوارہ پھرنے دیتی ہے۔

27 ڈھیلا آدمی اپنا شکار نہیں پکڑ سکتا جبکہ محنتی
کثرتشخص کا مال حاصل کر لیتا ہے۔
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راستی28 کی راہ میں زندگی غلطلیکنہے، موتراہ

تک پہنچاتی ہے۔
13

دانش1 مند بیٹا اپنے باپ کی تربیت قبول کرتا ہے،
لیکن طعنہ زن پروا ہی نہیں کرتا اگر کوئی اُسے ڈانٹے۔

انسان2 اپنے منہ پھلاچھےکے ہوسیرخوبسے جاتا
لیکنہے، بےوفا دلکے میں ظلم کا لالچ رہتا ہے۔

3 جو اپنی زبان قابو میں رکھے وہ اپنی زندگی محفوظ
رکھتا ہے، جو اپنی زبان کو بےلگام دےچھوڑ وہ تباہ
ہو جائے گا۔

کاہل4 آدمی لالچ کرتا لیکنہے، اُسے کچھ نہیں ملتا
جبکہ شخصمحنتی کی آرزو پوری ہو جاتی ہے۔

5 راست باز جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، لیکن
بےدین شرم اور رُسوائی باعثکا ہے۔

6 راستی بےالزام کی حفاظت کرتی جبکہ بےدینی
گناہ گار کو تباہ کر دیتی ہے۔

لوگکچھ7 امیر بھرروپکا ہیںپھرتےکر غریبگو
دوسرےہیں۔ غریب کا روپ بھر کر پھرتے ہیں گو
امیر ترین ہیں۔

کبھی8 امیر اپنیکو جان چھڑانے کے لئے ایسا تاوان
دینا پڑتا ہے کہ دولتتمام جاتی رہتی لیکنہے، غریب
کی جان اِس قسم کی دھمکی بچیسے رہتی ہے۔

راست9 باز کی روشنی چمکتی *رہتی جبکہ بےدین
کا چراغ بجھ جاتا ہے۔

مغروروں10 میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے جبکہ دانش
مند مشورےصلاح مطابقکے ہی چلتے ہیں۔

جلدبازی11 سے حاصل دولتشدہ جلد ہی ختم ہو
جاتی ہے جبکہ جو رفتہ رفتہ اپنا مال کرےجمع وہ اُسے
بڑھاتا رہے گا۔

12 جو اُمید وقت پر پوری نہ ہو جائے وہ دل کو بیمار
کر دیتی لیکنہے، جو پوریآرزو ہو جائے وہ زندگی درختکا ہے۔

13 جو اچھی ہدایت کو حقیر جانے اُسے نقصان
پہنچے گا، لیکن جو حکم مانے اُسے اجر ملے گا۔

دانش14 مند ہدایتکی زندگی کا سرچشمہ ہے جو
انسان مہلـککو پھندوں سے بچائے رکھتی ہے۔

منظوریسمجھاچھی15 کرتیعطا لیکنہے، بےوفا
کی ابدیراہ تباہی باعثکا ہے۔

ذہین16 ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا، لیکن احمق تمام
نظروں کے منے سا ہی حماقتاپنی نمائشکی کرتا ہے۔

پھنسمیںمصیبتقاصدبےدین17 جاتا وفادارجبکہ
قاصد شفا باعثکا ہے۔

18 جو تربیت کی پروا نہ کرے اُسے غربت اور
حاصلشرمندگی ہو لیکنگی، نصیحتکیدوسرےجو
مان جائے اُس کا احترام کیا جائے گا۔

19 جو آرزو پوری ہو جائے وہ دل کو تر و تازہ کرتی
ہے، لیکن احمق بُرائی سے یغ در کرنے سے گھن کھاتا
ہے۔

20 جو دانش مندوں کے ساتھ چلے وہ خود دانش
مند ہو جائے گا، لیکن جو احمقوں کے ساتھ چلے اُسے
نقصان پہنچے گا۔

مصیبت21 گناہ گار کا پیچھا کرتی ہے جبکہ راست
بازوں کا خوشاجر حالی ہے۔

نیک22 آدمی کے بیٹے اور پوتے اُس میراثکی پائیں
لیکنگے، گناہ گار راستدولتکی باز کے لئے محفوظ
رکھی جائے گی۔

غریب23 کا کھیت کثرت کی فصلیں مہیا کر سکتا
ہے، لیکن انصافجہاں نہیں وہاں سب کچھ چھین لیا
جاتا ہے۔

24 جو اپنے بیٹے کو تنبیہ نہیں کرتا وہ اُس نفرتسے
کرتا ہے۔ جو اُس سے محبت رکھے وہ وقت پر اُس کی
تربیت کرتا ہے۔

25 راست باز جی بھر کر کھانا کھاتا ہے، لیکن
بےدین پیٹکا خالی رہتا ہے۔

14
بیحکمت1 بی اپنا گھر تعمیر کرتی حماقتلیکنہے،

بی بی اپنے ہی ہاتھوں سے اُسے ڈھا دیتی ہے۔
راہسیدھیجو2 پر چلتا اللهوہہے مانتاخوفکا ہے،

لیکن غلطجو راہ پر چلتا ہے وہ اُسے حقیر جانتا ہے۔
احمق3 کی باتوں سے وہ ڈنڈا نکلتا ہے جو اُسے اُس

کے تکبر کی سزا دیتا ہے، لیکن دانش مند کے ہونٹ
اُسے محفوظ رکھتے ہیں۔

بَیلجہاں4 نہیں وہاں چرنی خالی رہتی بَیلہے، کی
طاقت ہی کثرتسے کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔

* 13:9 چمکتی :رہتی لفظی :ترجمہ خوشی مناتی۔
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5 وفادار جھوٹگواہ نہیں بولتا، لیکن جھوٹے گواہ

کے منہ جھوٹسے نکلتا ہے۔
6 طعنہ حکمتزن کو ڈھونڈتا لیکنہے، بےفائدہ۔

سمجھ دار کے علم میں آسانی سے اضافہ ہوتا ہے۔
احمق7 سے دُور رہ، کیونکہ تُو اُس کی باتوں میں علم

نہیں پائے گا۔
میںاِسحکمتکیذہین8 سمجھسوچوہکہہے کر

اپنی راہ پر چلے، لیکن احمق حماقتکی سراسر دھوکا ہے۔ہی
احمق9 اپنے قصور مذاقکا اُڑاتے لیکنہیں، سیدھی

راہ پر چلنے ربوالے کو منظور ہیں۔
10 ہر دل کی اپنی ہی تلخی ہوتی ہے جس سے

صرف وہی واقف ہے، اور اُس کی خوشی میں بھی
کوئی شریکاَور نہیں ہو سکتا۔

11 بےدین کا گھر تباہ ہو جائے گا، لیکن سیدھی
راہ پر چلنے والے کا خیمہ پھلے پھولے گا۔

ایسی12 راہ بھی ہوتی ہے جو دیکھنے میں ٹھیک تو
لـگتی ہے گو اُس کا موتانجام ہے۔

13 دل ہنستے وقت بھی رنجیدہ ہو سکتا ہے، اور
خوشی کے اختتام پر دُکھ ہی باقی رہ جاتا ہے۔

جس14 کا دل بےوفا ہے وہ جی بھر کر اپنے چال
چلن کا پھلکڑوا کھائے گا نیکجبکہ آدمی اعمالاپنے
میٹھےکے پھل سے سیر ہو جائے گا۔

لوحسادہ15 ایکہر مانباتکی لیتا ذہینجبکہہے
آدمی اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اُٹھاتا ہے۔

دانش16 مند ڈرتے ڈرتے غلط کام سے یغ در کرتا
لیکنہے، احمق خود اعتماد ایکاورہے مشتعلدم ہو
جاتا ہے۔

17 غصیلا آدمی احمقانہ حرکتیں کرتا ہے، اور لوگ
شخصسازشی نفرتسے کرتے ہیں۔

18 سادہ لوح میراث میں حماقت پاتا ہے جبکہ ذہین
آدمی کا سر علم تاجکے سے آراستہ رہتا ہے۔

شریروں19 نیکوںکو کے منے سا پڑےجھکنا گا، اور
راستکوبےدینوں باز دروازےکے پر اوندھے منہ ہونا
پڑے گا۔

غریب20 کے ہم سائے بھی اُس نفرتسے کرتے
ہیں جبکہ امیر کے دوستبےشمار ہوتے ہیں۔

21 جو اپنے پڑوسی کو حقیر جانے وہ گناہ کرتا ہے۔
مبارک ہے وہ ضرورتجو مند ترسپر کھاتا ہے۔

بُرے22 منصوبے ھنے باند والے سب آوارہ پھرتے
لیکنہیں۔ اچھے منصوبے ھنے باند شفقتوالے اور وفا
پائیں گے۔

محنت23 مشقت کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے،
جبکہ خالی باتیں کرنے غریبلوگسے ہو جاتے ہیں۔

24 دانش مندوں کا اجر دولت کا تاج ہے جبکہ
احمقوں کا حماقتاجر ہی ہے۔

25 سچا گواہ جانیں بچاتا ہے جبکہ جھوٹا گواہ دہفریب ہے۔
26 ربجو خوفکا مانے اُس محفوظپاسکے قلعہ

میںجسہے اُس کی اولاد بھی پناہ لے سکتی ہے۔
رب27 خوفکا زندگی کا سرچشمہ ہے جو انسان

مہلـککو پھندوں سے بچائے رکھتا ہے۔
میںملـکآبادیجتنی28 اُتنیہے بادشاہہی شانکی

شوکتو ہے۔ رعایا کی کمی حکمران تنزلکے ہے۔باعثکا
تحمل29 کرنے والا بڑی داریسمجھ مالـککا ہے،

لیکن غصیلا آدمی حماقتاپنی کا اظہار کرتا ہے۔
30 پُرسکون دل جسم کو زندگی دلاتا جبکہ حسد

ہڈیوں کو گلنے دیتا ہے۔
31 پستجو حال پر کرےظلم وہ اُس کے خالق کی

تحقیر کرتا جبکہہے مندضرورتجو ترسپر کھائے وہ
الله کا احترام کرتا ہے۔

32 بےدین کی بُرائی اُسے خاک میں ملا دیتی ہے،
راستلیکن باز وقتمرتے بھی الله میں پناہ لیتا ہے۔

سمجھحکمت33 دار میںدلکے آرام کرتی ہے، اور
وہ احمقوں درمیانکے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔

34 راستی سے ہر قوم سرفراز ہوتی ہے جبکہ گناہ سے
اُمّتیں رُسوا ہو جاتی ہیں۔

ملازممنددانشبادشاہ35 ہوتاخوشسے لیکنہے،
ناکشرم کام کرنے والا ملازم اُس غصےکے کا نشانہ
بن جاتا ہے۔

15
جوابنرم1 غصہ ٹھنڈا کرتا، طیشباتتُرشلیکن

دلاتی ہے۔
زبانکیمندوںدانش2 علم پھیلاتیعرفانو جبکہہے

احمق کا حماقتمنہ کا زور سے اُبلنے والا چشمہ ہے۔
رب3 کی آنکھیں ہر جگہ موجود ہیں، بُرےوہ سببھلےاور پر دھیان دیتی ہیں۔
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نرم4 زبان زندگی درختکا ہے فریبجبکہ دہ زبان

دلشکستہ کر دیتی ہے۔
احمق5 باپاپنے تربیتکی کو حقیر جانتا لیکنہے،

نصیحتجو مانے دانشوہ مند ہے۔
راست6 باز کے میںگھر بڑا خزانہ ہوتا لیکنہے، جو

کچھ حاصلبےدین کرتا ہے وہ تباہی باعثکا ہے۔
دانش7 مندوں کے ہونٹ علم و عرفان کا بیج بکھیر

دیتے ہیں، لیکن احمقوں کا دل ایسا نہیں کرتا۔
رب8 بےدینوں کی قربانی سے گھن کھاتا، لیکن

سیدھی راہ پر چلنے والوں کی دعا خوشسے ہوتا ہے۔
رب9 بےدین کی راہ سے گھن کھاتا، لیکن راستی

کا پیچھا کرنے والے سے پیار کرتا ہے۔
10 صحیحجو راہ اُسکرےترککو تادیبسختکی

کی جائے گی، جو نصیحت سے نفرت کرے وہ مر
جائے گا۔

پاتال11 اور عالِم ربارواح صافکو نظر آتے ہیں۔
تو پھر انسانوں دلکے اُسے کیوں صافنہ دکھائی دیں؟

12 طعنہ زن کو دوسروں نصیحتکی پسند نہیں آتی،
اِس لئے دانشوہ مندوں پاسکے نہیں جاتا۔

جس13 کا خوشدل ہے اُس کا چہرہ ِکھلا رہتا
جسلیکنہے، پریشاندلکا اُسہے روحکی شکستہ
رہتی ہے۔

سمجھ14 دار کا دل علم و عرفان تلاشکی میں رہتا،
لیکن حماقتاحمق کی چراگاہ میں چرتا رہتا ہے۔

مصیبت15 زدہ کے تمام بُرےدن ہیں، لیکن جس
کا خوشدل ہے وہ روزانہ جشن مناتا ہے۔

16 جو غریب رب کا خوف مانتا ہے اُس کا حال
اُس کروڑپتی سے کہیں بہتر ہے جو بڑی بےچینی سے
زندگی گزارتا ہے۔

محبتجہاں17 ہے وہاں سبزی کا سالن بہت ہے،
نفرتجہاں وہاںہے ضیافتکیبچھڑےتازےموٹے
بھی بےفائدہ ہے۔

18 غصیلا آدمی جھگڑے چھیڑتا رہتا جبکہ تحمل
کرنے والا لوگوں غصےکے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔

کاہل19 کا راستہ کانٹےدار باڑ کی مانند لیکنہے،
دیانت داروں کی راہ سڑکپکی ہی ہے۔

دانش20 مند بیٹا اپنے باپ کے لئے خوشی باعثکا
لیکنہے، احمق اپنی ماں کو حقیر جانتا ہے۔

21 ناسمجھ آدمی حماقت لطفسے اندوز ہوتا، لیکن
سمجھ دار آدمی سیدھی راہ پر چلتا ہے۔

22 جہاں صلاح مشورہ نہیں ہوتا وہاں منصوبے
ناکام رہ جاتے ہیں، جہاں بہت سے مشیر ہوتے ہیں
وہاں کامیابی ہوتی ہے۔

انسان23 جوابموزوں دینے ہوخوشسے جاتا ہے،
وقت باتمناسبپر کتنی اچھی ہوتی ہے۔

زندگی24 کی راہ چڑھتی رہتی تاکہہے سمجھ دار اُس
پر چلتے ہوئے پاتال میں اُترنے سے بچ جائے۔

رب25 متکبر کا گھر ڈھا دیتا، لیکن بیوہ کی زمین
کی محفوظحدود رکھتا ہے۔

رب26 بُرے منصوبوں سے گھن کھاتا ہے، اور
مہربان الفاظ اُس پاکنزدیککے ہیں۔

27 جو ناجائز نفع کمائے وہ اپنے گھر آفتپر لاتا ہے،
لیکن رشوتجو نفرتسے رکھے وہ جیتا رہے گا۔

راست28 باز کا دل سوچ سمجھ جوابکر دیتا ہے،
لیکن بےدین کا منہ زور سے اُبلنے والا چشمہ جسہے
بُریسے باتیں نکلتی رہتی ہیں۔

بےدینوںرب29 سے دُور رہتا، لیکن راست باز کی
دعا سنتا ہے۔

30 چمکتی آنکھیں دل کو خوشی دلاتی ہیں، اچھی
پورےخبر جسم کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔

31 جو نصیحتبخشزندگی پر دےدھیان دانشوہ
مندوں درمیانکے کرےسکونتہی گا۔

32 تربیتجو کی پروا کرےنہ وہ آپاپنے کو حقیر
جانتا ہے، لیکن جو نصیحت پر دھیان دے اُس کی
سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔

رب33 خوفکا ہی تربیتوہ جسہے انسانسے
حکمت سیکھتا ہے۔ پہلے فروتنی اپنا لے، کیونکہ یہی
عزت پانے کا پہلا قدم ہے۔

16
انسان1 دل میں منصوبے باندھتا ہے، لیکن زبان کا

ربجواب طرفکی سے آتا ہے۔
2 انسان کی نظر میں اُس کی تمام راہیں پاک صاف

ہیں، ربلیکن ہی روحوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔
3 جو کچھ بھی تُو کرنا چاہے رباُسے کے سپرد کر۔

تب تیرےہی کامیابمنصوبے ہوں گے۔
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رب4 نے سب کچھ اپنے ہی مقاصد پورے کرنے

کے لئے بنایا ہے۔ وہ دن بھی پہلے سے مقرر ہے جب
بےدین آفتپر آئے گی۔

ہررب5 دلمغرور گھنسے ًہے۔کھاتا یقینا وہ سزا
سے نہیں بچے گا۔

شفقت6 اور وفاداری گناہ کا کفارہ دیتی ربہیں۔
خوفکا ماننے انسانسے بُرائی سے دُور رہتا ہے۔

7 انسانکسیرباگر کی راہوں خوشسے ہو تو وہ
اُس دشمنوںکے بھیکو اُس صلحسے کرانے دیتا ہے۔

انصاف8 سے بہتتھوڑا کمانا ناانصافی دولتبہتسے
جمع کرنے کہیںسے بہتر ہے۔

انسان9 اپنے میںدل منصوبے باندھتا رہتا لیکنہے،
رب ہی مقرر کرتا ہے کہ وہ آخرکار کس راہ پر پڑے۔چل

10 بادشاہ کے ہونٹ یا گو الٰہی فیصلے پیش کرتے
ہیں، اُس کا عدالتمنہ وقتکرتے بےوفا نہیں ہوتا۔

رب11 درست ترازو کا مالـک ہے، اُسی نے تمام
باٹوں کا انتظام قائم کیا۔

12 بادشاہ بےدینی گھنسے کھاتا ہے، کیونکہ اُس
بازیراستتختکا کی بنیاد پر مضبوط رہتا ہے۔

راستبادشاہ13 باز ہونٹوں خوشسے ہوتا صافاور
بات کرنے والے محبتسے رکھتا ہے۔

14 بادشاہ کا غصہ موت کا پیش خیمہ ہے، لیکن
دانش مند اُسے ٹھنڈا کرنے یقےکے طر جانتا ہے۔

جب15 بادشاہ کا چہرہ ِکھل اُٹھے تو مطلب زندگی
ہے۔ اُس کی منظوری موسِم بہار کے تر و تازہ کرنے
والے بادل کی مانند ہے۔

حکمت16 کہیںسےسونےحصولکا بہتر اور سمجھ
پانا چاندی کہیںسے بڑھ کر ہے۔

17 دیانت دار کی مضبوط راہ بُرے کام سے دُور
رہتی ہے، اپنیجو راہ کی کرےداریپہرا وہ اپنی جان
بچائے رکھتا ہے۔

18 تباہی سے پہلے غرور اور گرنے سے پہلے تکبر ہے۔آتا
19 فروتنی سے ضرورت مندوں کے درمیان بسنا

گھمنڈیوں کے لُوٹے ہوئے مال شریکمیں ہونے سے
کہیں بہتر ہے۔

20 جو کلام پر دھیان دے وہ خوش حال ہو گا،
مبارک ہے وہ ربجو پر بھروسا رکھے۔

21 دلجو دانشسے مند ہے اُسے سمجھ دار قرار دیا
جاتا ہے، اور الفاظمیٹھے تعلیم میں اضافہ کرتے ہیں۔

فہم22 مالـکاپنے کے لئے زندگی کا سرچشمہ ہے،
لیکن احمق کی اپنی حماقتہی اُسے سزا دیتی ہے۔

دانش23 مند کا دل سمجھ کی باتیں زبان پر لاتا اور
تعلیم دینے میں ہونٹوں کا سہارا بنتا ہے۔

24 مہربان الفاظ خالص شہد ہیں، وہ جان کے لئے
شیریں پورےاور جسم کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔

ایسی25 راہ بھی ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو ٹھیک
لـگتی ہے گو اُس کا موتانجام ہے۔

مزدور26 کا پیٹخالی اُسے کام کرنے پر مجبور کرتا،
اُس بھوککی اُسے ہانکتی رہتی ہے۔

27 شریر ید کُر ید کُر کر غلط کام نکال لیتا، اُس کے
ہونٹوں پر ُجھلسانے آگوالی رہتی ہے۔

28 کج رَو آدمی جھگڑے چھیڑتا رہتا، اور تہمت
لگانے والا دلی دوستوں میں بھی رخنہ ڈالتا ہے۔

29 ظالم اپنے پڑوسی کو ورغلا کر غلط راہ پر لے جاتا
ہے۔

30 جو مارےآنکھ وہ غلط منصوبے باندھ رہا ہے،
جو ہونٹاپنے چبائے غلطوہ کام کرنے پر تُلا ہوا ہے۔

ایکبالسفید31 ہیںتاجشاندار راستجو باز زندگی
گزارنے حاصلسے ہوتے ہیں۔

تحمل32 کرنے والا سورمے سبقتسے لیتا ہے، جو
اپنے آپ کو قابو میں رکھے وہ شہر کو شکست دینے
والے سے برتر ہے۔

انسان33 تو قرعہ ڈالتا لیکنہے، اُس کا ہر ربفیصلہ
طرفکی سے ہے۔

17
جس1 گھر میں روٹی کا باسی ٹکڑا سکون کے ساتھ

کھایا جائے وہ اُس گھر سے کہیں بہتر جسہے میں
لڑائی جھگڑا ہے، خواہ اُس میں کتنی شاندار ضیافت
کیوں نہ ہو رہی ہو۔

2 سمجھ دار ملازم مالـک کے اُس بیٹے پر قابو پائے
گا جو شرم باعثکا ہے، اور جب بھائیوں میں موروثی
ملـکیت تقسیم کی جائے تو اُسے بھی ملےحصہ گا۔

3 سونا چاندی کٹھالی میں پگھلا صافپاککر کی
جاتی ربلیکنہے، دلہی کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔
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4 بدکار شریر ہونٹوں پر دھیان اور دھوکے باز تباہ کن

زبان پر توجہ دیتا ہے۔
5 جو غریب کا مذاق اُڑائے وہ اُس کے خالق کی

تحقیر دیکھمصیبتکیدوسرےجوہے،کرتا خوشکر
ہو جائے وہ سزا سے نہیں بچے گا۔

6 پوتے بوڑھوں تاجکا اور والدین اپنے بچوں کے یور ہیں۔ز
احمق7 کے لئے بڑیبڑی باتیں کرنا موزوں نہیں، لیکن

شریف ہونٹوں پر فریب کہیں یادہ غیرمناسبز ہے۔
رشوت8 دینے والے کی نظر میں رشوت جادو کی

مانند دروازےجسہے۔ پر بھی کھٹکھٹائے وہ کھل
جاتا ہے۔

9 دوسرےجو کی غلطی کو کرےدرگزر وہ محبت
کو فروغ دیتا ہے، لیکن جو ماضی کی غلطیاں دہراتا
رہے وہ قریبی دوستوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔

10 اگر سمجھ دار کو ڈانٹا جائے تو وہ خوب سیکھ
لیتا ہے، لیکن اگر احمق کو َسو بار مارا جائے توبھی وہ
اِتنا نہیں سیکھتا۔

11 شریر سرکشی پر تُلا رہتا ہے، لیکن اُس کے
خلاف ظالم قاصد بھیجا جائے گا۔

12 جو احمق اپنی حماقت میں اُلجھا ہوا ہو اُس سے
یغ در کر، اُسکیونکہ سے ملنے سے بہتر یہ کہہے تیرا اُس
ریچھنی سے جسپڑےواسطہ کے بچے اُس سے چھین
لئے گئے ہوں۔

13 جو بھلائی عوضکے بُرائی کرے اُس کے گھر
سے بُرائی کبھی دُور نہیں ہو گی۔

14 لڑائی جھگڑا چھیڑنا بند میں رخنہ لنے ڈا کے برابر
اِسہے۔ پہلےسے کہ بازیمقدمہ شروع ہو اُس بازسے
آ۔

15 جو بےدین کو بےقصور اور راست باز کو مجرم
ٹھہرائے اُس گھنربسے کھاتا ہے۔

احمق16 کے ہاتھ میں پیسوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ
حکمت خرید سکتا ہے جبکہ اُس میں عقل نہیں؟ ہرگز
!نہیں

پڑوسی17 وہ ہے جو محبتوقتہر رکھتا ہے، بھائی
وہ میںمصیبتجوہے سہارا دینے لئےکے پیدا ہے۔ہوا

18 جو ہاتھ ملا کر اپنے پڑوسی کا ضامن ہونے کا
کرےوعدہ وہ ناسمجھ ہے۔

19 جو لڑائی جھگڑے سے محبت رکھے وہ گناہ سے
محبت رکھتا ہے، جو اپنا دروازہ حد سے یادہ ز بڑا بنائے
وہ تباہی داخلکو ہونے دعوتکی دیتا ہے۔

جس20 کا دل ٹیڑھا ہے وہ خوش حالی نہیں پائے
گا، چالاکزبانکیجساور میںمصیبتوہہے اُلجھ
جائے گا۔

جس21 کے ہاں احمق بیٹا پیدا ہو جائے اُسے دُکھ
پہنچتا ہے، اور عقل سے خالی بیٹا باپ کے لئے خوشی
باعثکا نہیں ہوتا۔

خوش22 باش دل پورے جسم کو شفا دیتا ہے،
لیکن روحشکستہ ہڈیوں خشککو کر دیتی ہے۔

23 بےدین چپکے سے رشوت لے کر انصاف کی
راہوں کو بگاڑ دیتا ہے۔

سمجھ24 دار اپنی نظر کے منے حکمتسا رکھتا ہے،
لیکن احمق کی نظریں دنیا کی تکانتہا آوارہ پھرتی ہیں۔

احمق25 بیٹا باپ کے لئے رنج کا باعث اور ماں کے
لئے تلخی سببکا ہے۔

26 بےقصور پر جرمانہ لگانا غلط ہے، شریفاور کو
داریدیانتکیاُس لگاناکوڑےسےسببکے بُرا ہے۔

27 جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے وہ علم و عرفان کا
مالـک ہے، ٹھنڈےجو دل سے بات کرے وہ دارسمجھ ہے۔

28 اگر احمق خاموش رہے تو وہ بھی دانش مند لگتا
تکجبہے۔ وہ بات نہ لوگکرے اُسے سمجھ قراردار دیتے ہیں۔

18
1 جو دوسروں سے الـگ ہو جائے وہ اپنے ذاتی

مقاصد پورے کرنا چاہتا اور سمجھ کی ہر بات پر
جھگڑنے لگتا ہے۔

احمق2 سمجھ لطفسے اندوز نہیں ہوتا بلـکہ صرف
اپنے دل کی باتیں دوسروں پر ظاہر کرنے سے۔

3 جہاں بےدین آئے وہاں حقارت بھی آ موجود
ہوتی، اور جہاں رُسوائی ہو وہاں طعنہ زنی بھی ہے۔ہوتی

4 انسان کے الفاظ گہرا پانی ہیں، حکمت کا
سرچشمہ بہتی ندیہوئی ہے۔

بےدین5 کی جانب داری کر راستکے باز کا حق
مارنا غلط ہے۔

احمق6 لڑائیہونٹکے جھگڑا پیدا اُسہیں،کرتے کا
منہ زور سے پٹائی کا مطالبہ کرتا ہے۔
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احمق7 کا منہ اُس کی تباہی کا باعث ہے، اُس کے

ہونٹ ایسا پھندا ہیں جس میں اُس کی اپنی جان اُلجھ
جاتی ہے۔

تہمت8 لگانے باتیںکیوالے لذیذ لقموںکےکھانے
کی مانند ہیں، وہ دل کی تکتہہ اُتر جاتی ہیں۔

9 جو اپنے کام میں ذرا بھی ڈھیلا ہو جائے، اُسے یاد
رہے کہ ڈھیلے پن کا بھائی تباہی ہے۔

رب10 کا نام مضبوط بُرج جسہے میں راست باز
بھاگ محفوظکر رہتا ہے۔

11 امیر سمجھتا ہے میریکہ دولت میرا قلعہ بند شہر
اور میری اونچی چاردیواری جسہے میں مَیں ہوں۔محفوظ

12 تباہ ہونے سے پہلے انسان کا دل مغرور ہو جاتا
ہے، عزت ملنے سے پہلے لازم ہے کہ وہ فروتن ہو
جائے۔

باتکیدوسرے13 جوابپہلےسےسننے حماقتدینا
ہے۔ جو کرےایسا اُس کی رُسوائی ہو جائے گی۔

14 بیمار ہوتے وقت انسان کی روح جسم پرورشکی
کرتی لیکنہے، اگر روح شکستہ ہو تو پھر اُسکون کو
دےسہارا گا؟

15 سمجھ دار کا دل علم اپناتا اور دانش مند کا کان
عرفان کا کھوج لگاتا رہتا ہے۔

16 تحفہ راستہ کھول کر دینے والے کو بڑوں تک
پہنچا دیتا ہے۔

17 جو عدالت میں پہلے اپنا موقف پیش کرے وہ
بجانبحقتکوقتاُس لگتا تکجبہے یقدوسرا فر
منے سا آ کر اُس کی باتہر کی تحقیق نہ کرے۔

18 قرعہ لنے ڈا جھگڑےسے ختم ہو جاتے اور بڑوں
دوسرےایککا سے لڑنے کا خطرہ دُور ہو جاتا ہے۔

جس19 بھائی کو ایک دفعہ مایوس کر دیا جائے
اُسے جیتدوبارہ لینا قلعہ بند شہر پر فتح پانے سے یادہ ز
دشوار حلجھگڑےہے۔ کرنا بُرج کنڈےکے توڑنے
کی طرح مشکل ہے۔

انسان20 اپنے منہ کے پھل سے سیر ہو جائے گا، وہ
اپنے ہونٹوں کی پیداوار کو جی بھر کر کھائے گا۔

21 زبان کا زندگی اور موت پر اختیار ہے، جو اُسے
کرےپیار وہ اُس کا پھل بھی کھائے گا۔

22 جسے بیوی ملی اُسے اچھی نعمت ملی، اور اُسے
رب منظوریکی حاصل ہوئی۔

غریب23 منت کرتے کرتے اپنا معاملہ پیش کرتا
لیکنہے، امیر سختجوابکا ہوتا ہے۔

تجھےدوستکئی24 تباہ کرتے لیکنہیں، ایسے بھی
ہیں جو تجھ سے بھائی سے یادہ ز لپٹے ہتے ر ہیں۔

19
1 جو غریب بےالزام زندگی گزارے وہ ٹیڑھی باتیں

کرنے والے احمق سے کہیں بہتر ہے۔
2 اگر علم ساتھ نہ ہو تو سرگرمی کا کوئی فائدہ نہیں۔

غلطجلدباز راہ پر آتا رہتا ہے۔
3 انسانگو کی حماقتاپنی اُسے بھٹکا دیتی توبھیہے

اُس کا ربدل ناراضسے ہوتا ہے۔
دولت4 مند کے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن

غریب دوستایککا بھی اُس الـگسے ہو جاتا ہے۔
5 گواہجھوٹا سزا بچےنہیںسے گا، گواہیجھوٹیجو

اُسدے کی جان نہیں چھوٹے گی۔
اورہیں،کرتےخوشامدکیآدمیبڑےلوگمتعدد6

ایکہر اُس آدمی دوستکا ہے تحفےجو دیتا ہے۔
غریب7 کے تمام بھائی اُس سے نفرت کرتے ہیں،

تو پھر اُس دوستکے اُس سے کیوں دُور نہ رہیں۔ وہ
باتیں کرتے کرتے اُن کا پیچھا کرتا ہے، لیکن وہ غائب
ہو جاتے ہیں۔

8 جو حکمت اپنا لے وہ اپنی جان سے محبت رکھتا
ہے، جو سمجھ کرےپرورشکی اُسے کامیابی ہو گی۔

9 جھوٹا گواہ سزا سے نہیں بچے گا، جھوٹی گواہی
دینے والا تباہ ہو جائے گا۔

10 احمق کے لئے عیش و عشرت سے زندگی گزارنا
موزوں نہیں، لیکن غلام کی حکمرانوں کہیںحکومتپر
یادہ غیرمناسبز ہے۔

11 انسان کی حکمت اُسے تحمل سکھاتی ہے، اور
دوسروں کے جرائم سے درگزر کرنا اُس کا فخر ہے۔

بادشاہ12 جوانطیشکا ببر مانندکیدہاڑوںکیشیر
ہے جبکہ اُس گھاسمنظوریکی پر شبنم کی طرح تر و
تازہ کرتی ہے۔

احمق13 بیٹا باپ کی تباہی اور بیویجھگڑالو مسلسل
ٹپکنے چھتوالی ہے۔

موروثی14 گھر اور باپملـکیت دادا طرفکی سے
ملتی لیکنہے، سمجھ ہے۔سےطرفکیرببیویدار

ُسست15 ہونے سے انسان گہری نیند سو جاتا ہے،
لیکن شخصڈھیلا مرےبھوکے گا۔
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16 جو وفاداری سے حکم پر کرےعمل وہ اپنی جان

محفوظ رکھتا لیکنہے، اپنیجو راہوں کی پروا کرےنہ
وہ مر جائے گا۔

17 غریبجو پر کرےمہربانی ربوہ کو اُدھار دیتا
ہے، وہی اُسے دےاجر گا۔

تکجب18 اُمید کی کرن باقی ہو اپنے بیٹے تادیبکی
کر، لیکن جوشاِتنے میں نہ آ کہ وہ مر جائے۔

19 جو حد سے یادہ میںطیشز آئے اُسے جرمانہ دینا
پڑے گا۔ اُسے بچانے متکوششکی کر ورنہ اُس کا
طیش اَور بڑھے گا۔

20 اچھا مشورہ اپنا اور تربیت قبول کر تاکہ آئندہ
دانش مند ہو۔

21 انسان دل میں متعدد منصوبے باندھتا رہتا ہے،
ربلیکن کا ارادہ ہمیشہ پورا ہو جاتا ہے۔

انسان22 کا لالچ اُس کی رُسوائی کا باعث ہے، اور
غریب دروغ گو سے بہتر ہے۔

رب23 زندگیخوفکا منبعکا ہے۔ ترسخدا آدمی
سیر ہو کر سکون سے سو جاتا اور مصیبت سے رہتامحفوظ ہے۔

کاہل24 اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں ڈال کر اُسے
تکمنہ نہیں لا سکتا۔

25 طعنہ زن کو مار تو سادہ لوح سبق سیکھے گا،
سمجھ دار ڈانٹکو تو اُس کے علم میں اضافہ ہو گا۔

26 جو اپنے باپ پر کرےظلم اور اپنی ماں کو نکال
دے وہ والدین کے لئے شرم اور رُسوائی باعثکا ہے۔

میرے27 تربیتبیٹے، پر دھیان بازسےدینے نہ آ، ورنہ
تُو علم و عرفان کی راہ بھٹکسے جائے گا۔

28 شریر انصافگواہ کا مذاق اُڑاتا ہے، اور بےدین
کا آفتمنہ کی خبریں پھیلاتا ہے۔

29 طعنہ زن کے لئے سزا اور احمق کی پیٹھ کے لئے
کوڑا تیار ہے۔

20
1 َمے طعنہ زن باپکا شراباور شور شرابہ کی ماں

ہے۔ جو یہ پی پی کر ڈگمگانے لـگے دانشوہ مند نہیں۔
2 بادشاہ کا قہر جوان شیرببر کی دہاڑوں کی مانند

ہے، جو طیشاُسے دلائے وہ اپنی جان پر کھیلتا ہے۔
جھگڑےلڑائی3 بازسے عزترہنا کا ُطرۂ امتیاز ہے

جبکہ ہر احمق جھگڑنے کے لئے تیار رہتا ہے۔

وقتکاہل4 پر نہیںہل چلاتا، فصلوہجبچنانچہ
وقتپکتے کھیتاپنے پر کرےنگاہ تو کچھ نظر نہیں آئے
گا۔

5 انسان کے دل کا منصوبہ گہرے پانی کی مانند
ہے، لیکن سمجھ دار آدمی اُسے نکال کر عمل میں ہے۔لاتا

بہت6 سے لوگ اپنی وفاداری پر فخر کرتے ہیں،
لیکن قابِل شخصاعتماد کہاں پایا جاتا ہے؟

راستجو7 باز اُسگزارےزندگیبےالزام اولادکی
مبارک ہے۔

جب8 بادشاہ تخِت عدالت پر بیٹھ جائے تو وہ اپنی
آنکھوں چھانکچھسبسے کر طرفایکباتغلطہر
کر لیتا ہے۔

کون9 کہہ سکتا ہے، مَیں” نے اپنے دل پاککو
صاف کر رکھا ہے، مَیں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا
؟“ہوں

غلط10 باٹ اور غلط پیمائش، رب دونوں سے گھن
کھاتا ہے۔

11 لڑکے کا کردار اُس کے سلوک سے معلوم ہوتا
ہے۔ اِس سے پتا چلتا ہے کہ اُس کا چال پاکچلن
راستاور ہے یا نہیں۔

12 سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں دونوں ہی
رب نے بنائی ہیں۔

13 نیند کو پیار نہ کر ورنہ غریب ہو جائے گا۔ اپنی
آنکھوں کو کھلا رکھ تو جی بھر کر کھانا کھائے گا۔

گاہک14 دکاندار سے کہتا ہے، یہ” ناقصکیسی
چیز “!ہے لیکن پھر جا کر دوسروں کے منے سا اپنے
سودے پر شیخی مارتا ہے۔

15 سونا اور کثرت کے موتی پائے جا سکتے ہیں،
لیکن سمجھ ہونٹدار اُن سے کہیں یادہ ز قیمتی ہیں۔

16 ضمانت کا وہ لباس واپس نہ کر جو کسی نے
پردیسی کا ضامن بن کر دیا ہے۔ اگر وہ اجنبی کا ضامن
ہو تو ضمانتاُس پر قبضہضرور کر اُسجو تھی۔دینے

17 دھوکے حاصلسے کی ہوئی روٹی آدمی میٹھیکو
لـگتی لیکنہے، اُس کا انجام کنکروں سے بھرا منہ ہے۔

18 منصوبے مشورےصلاح مضبوطسے ہو جاتے
ہیں، جنگاور کرنے پہلےسے دوسروں ہدایاتکی پر
دھیان دے۔
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19 اگر تُو بہتان لگانے والے کو ہم راز بنائے تو وہ
اِدھر اُدھر پھر کر بات پھیلائے گا۔ چنانچہ باتونی سے
گریز کر۔

20 جو اپنے باپ یا ماں پر لعنت کرے اُس کا چراغ
اندھیرےگھنے میں بجھ جائے گا۔

21 جو میراث شروع میں بڑی جلدی سے مل جائے
وہ آخر برکتمیں باعثکا نہیں ہو گی۔

غلطمَیں”کہنا،مت22 کام کا انتقام لوں رب“گا۔
کے انتظار میں رہ تو تیریوہی کرےمدد گا۔

رب23 جھوٹے باٹوں سے گھن کھاتا ہے، اور غلط
ترازو اُسے اچھا نہیں لگتا۔

رب24 ایکہر کے قدم مقرر کرتا ہے۔ تو پھر انسان
طرحکس اپنی راہ سمجھ سکتا ہے؟

25 انسان اپنے لئے پھندا تیار کرتا ہے جب وہ
جلدبازی سے مَنت مانتا اور بعد میں ہی مَنت کے نتائج
پر غور کرنے لگتا ہے۔

منددانش26 بادشاہ چھانچھانکوبےدینوں کر اُڑا
لیتا ہے، ہاں وہ ہنے گا کا آلہ ہی اُن پر سے گزرنے ہے۔دیتا

27 آدم زاد کی ربروح کا چراغ ہے جو انسان کے
باطن کی کچھسبتکتہہ کی تحقیق کرتا ہے۔

شفقت28 اور وفا بادشاہ کو محفوظ رکھتی ہیں،
شفقت سے وہ تختاپنا مستحکم کر لیتا ہے۔

نوجوانوں29 کا فخر اُن طاقتکی اور بزرگوں شانکی
اُن کے سفید بال ہیں۔

بُرائیچوٹیںاورزخم30 دُورکو دیتیکر ضربیںہیں،
باطن کی صافکچھسبتکتہہ کر دیتی ہیں۔

21
1 بادشاہ کا ربدل کے ہاتھ میں نہر کی مانند ہے۔

وہ جدھر چاہے اُس کا رُخ پھیر دیتا ہے۔
2 ہر آدمی کی راہ اُس کی اپنی نظر ٹھیکمیں لـگتی

ربلیکنہے، ہی دلوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔
3 راست بازی اور انصاف کرنا رب کو ذبح کی

قربانیوں سے کہیں یادہ ز پسند ہے۔
4 مغرور آنکھیں اور متکبر دل جو بےدینوں کا چراغ

ہیں گناہ ہیں۔
5 شخصمحنتی کے منصوبے نفع باعثکا ہیں، لیکن

تکغربتجلدبازی پہنچا دیتی ہے۔

فریب6 دہ زبان سے جمع کیا ہوا خزانہ بکھر جانے
والا دھواں مہلـکاور پھندا ہے۔

7 بےدینوں کا ظلم ہی اُنہیں گھسیٹ کر لے جاتا
ہے، کیونکہ انصافوہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

8 قصوروار کی راہ پیچ دار ہے جبکہ پاک شخص
سیدھی راہ پر چلتا ہے۔

9 بیویجھگڑالو کے ایکساتھ ہی گھر میں ہنے ر کی
چھتنسبت کسیکے میںکونے گزارہ کرنا بہتر ہے۔

غلطبےدین10 کام کرنے کے لالچ میں رہتا اورہے
اپنے بھیکسی پڑوسی ترسپر نہیں کھاتا۔

11 طعنہ زن پر جرمانہ لگا تو سادہ لوح سبق سیکھے
دانشگا، مند کو دےتعلیم تو اُس کے علم میں اضافہ ہو
گا۔

الله12 راستجو گھرکےبےدینہے رکھتامیںدھیانکو وہیہے، بےدین خاککو میں ملا دیتا ہے۔
13 میںکانجو اُنگلی ڈال غریبکر کی مدد کے لئے

نہیںچیخیں سنتا وہ ایکبھی دن مارےچیخیں گا، اور
اُس کی بھی سنی نہیں جائے گی۔

14 پوشیدگی میں صلہ دینے سے دوسرے کا غصہ
ٹھنڈا ہو جاتا، کسی کی جیب گرم کرنے سے اُس کا
طیشسخت دُور ہو جاتا ہے۔

جب15 انصاف کیا جائے تو راست باز خوش ہو
جاتا، لیکن دہشتبدکار کھانے لگتا ہے۔

16 جو سمجھ کی راہ بھٹکسے جائے ایکوہ دن
مُردوں جماعتکی میں کرےآرام گا۔

17 جو عیش و عشرت کی زندگی پسند کرے وہ
غریب ہو جائے گا، جسے َمے اور تیل پیارا ہو وہ امیر
نہیں ہو جائے گا۔

راستجب18 باز کا فدیہ دینا ہے تو بےدین کو دیا
جائے گا، اور دیانت دار کی جگہ بےوفا کو دیا جائے
گا۔

19 جھگڑالو تنگاور کرنے والی بیوی کے ساتھ بسنے
نسبتکی یگستان ر میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔

دانش20 مند کے گھر میں عمدہ خزانہ اور تیل ہوتا
لیکنہے، احمق اپنا سارا ہڑپمال کر لیتا ہے۔

21 جو انصاف اور شفقت کا تعاقب کرتا رہے وہ
زندگی، راستی عزتاور پائے گا۔
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دانش22 مند طاقتآدمی ور فوجیوں کے شہر پر حملہ

کر کے وہ قلعہ بندی ڈھا دیتا ہے جس پر اُن کا پورا
اعتماد تھا۔

23 جو اپنے منہ اور زبان کی کرےداریپہرا وہ اپنی
جان مصیبتکو سے بچائے رکھتا ہے۔

مغرور24 گھمنڈیاور نامکا ‘زنطعنہ’ کامہرہے،
وہ بےحد تکبر کے ساتھ کرتا ہے۔

کاہل25 کا لالچ موتاُسے گھاٹکے اُتار دیتا ہے،
کیونکہ اُس کے ہاتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

لالچی26 پورا دن لالچ کرتا رہتا راستلیکنہے، باز
فیاض دلی سے دیتا ہے۔

27 بےدینوں کی قربانی قابِل گھن ہے، خاص کر
جب بُرےاُسے مقصد پیشسے کیا جائے۔

28 جھوٹا گواہ تباہ ہو جائے گا، لیکن دوسرےجو
کی دھیان سے سنے اُس کی بات ہمیشہ تک قائم رہے
گی۔

اندازگستاخآدمیبےدین29 پیشسے آتا لیکنہے،
سیدھی راہ پر چلنے والا سوچ سمجھ کر اپنی راہ پر چلتا
ہے۔

کسی30 کی بھی حکمت، سمجھ یا منصوبہ رب کا
سامنا نہیں کر سکتا۔

لئےکےدنکےجنگکوگھوڑے31 تیار تو کیا جاتا
لیکنہے، ربفتح ہاتھکے میں ہے۔

22
نیک1 نام بڑی دولت سے قیمتی، اور منظورِ نظر ہونا

چاندیسونے سے بہتر ہے۔
2 امیر اور ایکغریب دوسرے سے ملتے جلتے ہیں،

رب سباُن کا خالق ہے۔
3 ذہین آدمی خطرہ پہلے سے بھانپ کر چھپ جاتا

جبکہہے، لوحسادہ بڑھآگے اُسکر لپیٹکی میں آ جاتا
ہے۔

4 فروتنی اور رب کا خوف ماننے کا پھل دولت،
احترام اور زندگی ہے۔

بےدین5 کی راہ میں کانٹے پھندےاور ہوتے ہیں۔
جو اپنی جان محفوظ رکھنا چاہے وہ اُن سے دُور ہے۔رہتا

6 چھوٹے بچے کی صحیح راہ پر چلنے کی تربیت کر تو
وہ بوڑھا ہو کر بھی اُس سے نہیں ہٹے گا۔

7 امیر غریب پر حکومت کرتا، قرضاور قرضدار
خواہ کا غلام ہوتا ہے۔

8 جو ناانصافی کا بیج بوئے وہ آفت کی فصل کاٹے
تبگا، اُس کی یادتی ز کی ٹوٹلاٹھی جائے گی۔

فیاض9 دل برکتکو ملے گی، کیونکہ حالپستوہ
کو اپنے کھانے شریکمیں کرتا ہے۔

کوزنطعنہ10 لڑائیتودےبھگا نکلسےگھرجھگڑا
جائے گا، تُو تُو مَیں مَیں دوسرےایکاور کی بےعزتی
کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔

11 دلجو کی پاکیزگی کو کرےپیار اور مہربان زبان
مالـککا ہو وہ بادشاہ دوستکا بنے گا۔

رب12 کی آنکھیں علم و عرفان کی دیکھ بھال کرتی
ہیں، لیکن وہ بےوفا کی باتوں کو تباہ ہونے دیتا ہے۔

13 کاہل کہتا ہے، گلی” میں شیر ہے، اگر باہر
جاؤں تو مجھے میںچوککسی پھاڑ کھائے “گا۔

14 زناکار عورت کا منہ گہرا گڑھا جسہے۔ سے
ناراضرب ہو وہ اُس میں گر جاتا ہے۔

15 بچے کے دل میں حماقت ٹکتی ہے، لیکن تربیت
چھڑیکی اُسے بھگا دیتی ہے۔

پستایک16 حال پر ظلم کرتا ہے دولتتاکہ پائے،
دوسرا امیر کو تحفے دیتا لیکنہے غریب ہو جاتا ہے۔

دانش مندوں کی 30 کہاوتیں
کان17 لگا باتوںکیداناؤںکر سےدلدے،دھیانپر

میری تعلیم اپنا !لے 18 کیونکہ اچھا ہے کہ تُو اُنہیں اپنے
دل میں محفوظ رکھے، وہ تیرےسب ہونٹوں پر مستعد
رہیں۔ آج19 مَیں تجھے، ہاں تجھے ہی تعلیم دے رہا
ہوں تاکہ تیرا بھروسا رب پر رہے۔ 20 مَیں نے تیرے
لئے 30 کہاوتیں قلم بند کی ہیں، ایسی باتیں جو مشوروں
اور علم بھریسے ہوئی ہیں۔ 21 کیونکہ مَیں تجھے سچائی
کی قابِل اعتماد باتیں سکھانا ہوںچاہتا تاکہ تُو اُنہیں قابِل
جنہوںسکےدےجواباعتماد تجھےنے بھیجا ہے۔

-۱-
پست22 حال کو اِس لئے نہ لُوٹ کہ وہ پست حال

مصیبتہے، زدہ عدالتکو متمیں کچلنا۔ 23 کیونکہ
رب خود اُن کا دفاع کر کے اُنہیں لُوٹ لے گا جو اُنہیں
لُوٹ رہے ہیں۔

-۲-
شخصغصیلے24 دوستکا نہ بن، نہ اُس سے یادہ ز

تعلق رکھ بگولاآگسےجلدیجو ہو ہے۔جاتا 25 ایسا



امثال 22:26 686 امثال 23:28

نہ ہو کہ تُو اُس کا چال چلن اپنا کر اپنی جان کے لئے
پھندا لگائے۔

-۳-
کبھی26 ہاتھ ملا کر وعدہ نہ کر کہ دوسرےمَیں

کے قرضے کا ضامن ہوں گا۔ قرض27 دار کے پیسے
واپس نہ کرنے پر اگر تُو بھی پیسے ادا نہ سکےکر تیریتو
چارپائی تیرےبھی نیچے سے چھین لی جائے گی۔

-۴-
زمین28 کی باپتیرےحدودجو دادا کیںمقررنے

اُنہیں آگے متپیچھے کرنا۔
-۵-

29 تجھےکیا ایسا آدمی نظر آتا میںکاماپنےجوہے ماہر
طبقےنچلےوہہے؟ لوگوںکے کرےنہیںخدمتکی گا
بلـکہ بادشاہوں کی۔

23
-۶-

1 اگر تُو کسی حکمران کے کھانے میں شریک ہو
جائے تو خوب دھیان دے کہ تُو کس کے حضور
ہے۔ 2 اگر تُو پیٹو ہو تو اپنے گلے پر چھری رکھ۔ اُس3
کی عمدہ چیزوں کا متلالچ کر، کیونکہ یہ فریبکھانا
دہ ہے۔

-۷-
4 اپنی پوری طاقت امیر بننے میں صَرف نہ کر، اپنی

حکمت ایسی کوششوں سے ضائع مت کر۔ ایک5 نظر
دولت پر ڈال تو وہ اوجھل ہو جاتی ہے، اور پَر لگا کر
عقاب طرحکی آسمان طرفکی اُڑ جاتی ہے۔

-۸-
6 جلنے والے متروٹیکی اُسکھا، لذیذکے کھانوں

کا لالچ نہ کر۔ 7 کیونکہ یہ میںگلے بال طرحکی ہو گا۔
وہ تجھ سے کہے گا، کھاؤ،” “!پیو لیکن اُس کا دل
تیرے ساتھ نہیں ہے۔ 8 جو لقمہ تُو نے کھا لیا اُس سے
تجھے قَے آئے گی، تیریاور اُس سے دوستانہ باتیں ضائع
ہو جائیں گی۔

-۹-
باتسےاحمق9 نہ باتیںمنددانشتیریوہکیونکہکر،

حقیر جانے گا۔
-۱۰-

10 زمین کی جو حدود قدیم زمانے میں مقرر ہوئیں
اُنہیں آگے پیچھے مت کرنا، اور یتیموں کے کھیتوں پر

قبضہ نہ کر۔ 11 کیونکہ اُن کا چھڑانے والا قوی ہے،
وہ اُن میںحقکے لڑےخلافتیرےخود گا۔

-۱۱-
12 اپنا تربیتدل حوالےکے کر اور اپنے کان علم کی

باتوں پر لگا۔
-۱۲-

بچے13 تربیتکو محرومسے نہ اُسےسےچھڑیرکھ،
سزا دینے گا۔مرےنہیںوہسے اُسےسےچھڑی14 سزا
دے تو اُس کی موتجان چھوٹسے جائے گی۔

-۱۳-
میرے15 بیٹے، اگر تیرا دل دانش مند ہو تو میرا دل

خوشبھی ہو گا۔ مَیں16 اندر ہی اندر خوشی مناؤں گا
تیرےجب دیانتہونٹ دار باتیں یں کر گے۔

-۱۴-
17 تیرا دل گناہ گاروں کو دیکھ کر کُڑھتا نہ رہے

پورےبلـکہ ربدن خوفکا رکھنے میں سرگرم رہے۔
تیریکیونکہ18 اُمید نہیںجاتی گیرہے بلـکہ مستقبلتیرا
ً یقینا اچھا ہو گا۔

-۱۵-
میرے19 بیٹے، سن دانشکر مند ہو جا اور صحیح راہ

پر اپنے دل کی راہنمائی کر۔ شرابی20 اور پیٹو سے یغ در
کر، 21 کیونکہ شرابی اور پیٹو غریب ہو جائیں گے، اور
کاہلی چیتھڑےاُنہیں پہنائے گی۔

-۱۶-
22 باپاپنے تجھےنےجسسنکی پیدا کیا، اور اپنی

ماں کو حقیر نہ بوڑھیجبجان ہو جائے۔
سچائی23 خرید اورلے فروختکبھی نہ کر، اُس میں

شامل تربیتحکمت، اور سمجھ اپنا لے۔
راست24 باز خوشیبڑیباپکا مناتا دانشاورہے،

مند بیٹے کا والد اُس لطفسے اندوز ہوتا ہے۔
چنانچہ25 باپماںاپنے کے لئے خوشی باعثکا ہو،

ایسی زندگی گزار تیریکہ ماں جشن منا سکے۔
-۱۷-

26 میرے بیٹے، اپنا دل میرے حوالے کر، تیری
آنکھیں میری راہیں پسند کریں۔ 27 کیونکہ کسبی گہرا
گڑھا اور زناکار تنگعورت کنواں ہے، 28 ڈاکو کی
طرح تاکوہ لگائے بیٹھ کر مردوں میں بےوفاؤں کا
اضافہ کرتی ہے۔

-۱۸-
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29 کون آہیں بھرتا ہے؟ کون ہائے ہائے کرتا اور

لڑائی جھگڑے میں ملوث رہتا کسہے؟ کو بلاوجہ
چوٹیں لـگتی، کس کی آنکھیں دُھندلی سی رہتی ہیں؟
30 وہ جو رات گئے تک َمے پینے اور مسالے دار َمے
سے مزہ لینے میں مصروف رہتا ہے۔ 31 َمے کو تکتا نہ
رہ، خواہ اُس کا سرخ رنگ کتنی خوب صورتی سے
پیالے میں کیوں نہ چمکے، خواہ مزےبڑےاُسے سے
نہکیوں پیا جائے۔ انجام32 کار طرحکیسانپتجھےوہ
کاٹے گی، ناگ کی طرح ڈسے گی۔ تیری33 آنکھیں
عجیب غریبو منظر دیکھیں گی اور تیرا دل باتیںبےتُکی
34گا۔ہکلائے تُو سمندر میںبیچکے لیٹنے مانندکیوالے
ہو گا، اُس جیسا مستولجو پر چڑھ لیٹکر گیا ہو۔ 35 تُو
کہے گا، میری” پٹائی ہوئی لیکن درد محسوس نہ ہوا،
مجھے مارا گیا لیکن معلوم نہ ہوا۔ جاگکبمَیں اُٹھوں
گا تاکہ شرابدوبارہ طرفکی رُخ کر “سکوں؟

24
-۱۹-

شریروں1 نہحسدسے کر، نہ اُن صحبتسے کیرکھنے
آرزو رکھ، کیونکہ2 اُن دلکا ظلم کرنے پر تُلا رہتا ہے،
اُن ہونٹکے دوسروں کو دُکھ پہنچاتے ہیں۔

-۲۰-
حکمت3 گھر کو تعمیر کرتی، سمجھ اُسے مضبوط

بنیاد پر کھڑا کر دیتی، 4 اور علم و عرفان اُس کمروںکے
قیمتبیشکو اور من موہن چیزوں سے بھر دیتا ہے۔

-۲۱-
دانش5 مند کو طاقت حاصل ہوتی اور علم رکھنے

والے قوتکی بڑھتی رہتی ہے، 6 جنگکیونکہ کرنے
لئےکے ہدایت فتحاور پانے کے لئے کیمشیروںمتعدد
ضرورت ہوتی ہے۔

-۲۲-
حکمت7 اِتنی بلند و بالا ہے کہ احمق اُسے پا نہیں

سکتا۔ بزرگجب شہر دروازےکے میں فیصلہ کرنے
کے لئے جمع ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔

-۲۳-
بُرے8 منصوبے ھنے باند والا سازشی کہلاتا ہے۔

9 احمق کی چالاکیاں گناہ ہیں، اور لوگ طعنہ زن سے
گھن کھاتے ہیں۔

-۲۴-
10 اگر تُو مصیبت کے دن ہمت ہار کر ڈھیلا ہو

جائے تو طاقتتیری جاتی رہے گی۔
-۲۵-

11 جنہیں موت کے حوالے کیا جا رہا ہے اُنہیں
چھڑا، ڈگمگاتےطرفکیقصائیجو ہوئے جا ہیںرہے
اُنہیں روک دے۔ 12 شاید تُو کہے، ہمیں” تو اِس کے
بارے میں علم نہیں “تھا۔ لیکن یقین جان، جو دل کی
جانچ پڑتال کرتا ہے وہ بات سمجھتا ہے، جو تیری جان
کی دیکھ بھال کرتا ہے اُسے معلوم ہے۔ وہ انسان کو
اُس اعمالکے کا بدلہ دیتا ہے۔

-۲۶-
میرے13 بیٹے، شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، چھتے

خالصکا شہد میٹھا ہے۔ جان14 لے حکمتکہ اِسی
تیریطرح جان کے لئے میٹھی ہے۔ اگر تُو اُسے پائے تو
تیری اُمید جاتی نہیں رہے گی بلـکہ تیرا مستقبل اچھا ہو
گا۔

-۲۷-
راستبےدین،اے15 باز کے گھر تاککی لگائے

مت بیٹھنا، اُس کی رہائش گاہ تباہ نہ کر۔ 16 کیونکہ
راستگو ساتباز بار گر توبھیجائے ہر بار دوبارہ اُٹھ
کھڑا ہو گا جبکہ ایکبےدین بار ٹھوکر کھا مصیبتکر
میں پھنسا رہے گا۔

-۲۸-
17 اگر تیرا دشمن گر جائے تو خوش نہ ہو، اگر وہ

ٹھوکر کھائے تو تیرا دل جشن نہ منائے۔ 18 ایسا نہ ہو
ربکہ یہ دیکھ کر تیرا یہ رو پسند کرےنہ اور اپنا غصہ
دشمن پر اُتارنے سے باز آئے۔

-۲۹-
بدکاروں19 کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو جا، بےدینوں

کے باعث کُڑھتا نہ رہ۔ 20 کیونکہ شریروں کا کوئی
مستقبل نہیں، بےدینوں کا چراغ بجھ جائے گا۔

-۳۰-
میرے21 بیٹے، رب اور بادشاہ کا خوف مان، اور

شریکمیںسرکشوں نہ ہو۔ 22 اچانککیونکہ ہی اُن پر
آفت آئے کسیگی، کو پتا ہی نہیں چلے دونوںجبگا
اُن پر حملہ کر اُنہیںکے تباہ کر دیں گے۔

دانش مندوں کی مزید کہاوتیں
23 ذیل میں دانش مندوں کی مزید کہاوتیں قلم بند

ہیں۔
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عدالت داریجانبمیں باتبُریدکھانا ہے۔ 24 جو
قصوروار سے کہے، تُو” بےقصور “ہے اُس پر قومیں
لعنت بھیجیں گی، اُس کی سرزنش اُمّتیں یں کر گی۔
لیکن25 جو قصوروار کو مجرم ٹھہرائے خوشوہ حال
ہو گا، کثرتاُسے برکتکی ملے گی۔

26 دوستجوابسچا کے بوسے کی مانند ہے۔
پہلے27 باہر کا مکملکام کر کھیتوںاپنےکے تیارکو

کر، پھر ہی اپنا گھر تعمیر کر۔
28 بلاوجہ اپنے پڑوسی کے خلاف گواہی مت

دے۔ یا کیا تُو اپنے ہونٹوں سے دھوکا دینا چاہتا ہے؟
مت29 کہنا، طرحجس” اُس میرےنے ساتھ کیا

اُسی طرح مَیں اُس کے ساتھ کروں گا، مَیں اُس کے ہر
فعل جوابمناسبکا دوں “گا۔

ایک30 دن مَیں ُسست اور ناسمجھ آدمی کھیتکے
اور انگور کے باغ میں سے گزرا۔ 31 ہر جگہ کانٹےدار
یاں جھاڑ پھیلی ہوئی تھیں، خود رَو پودے پوری زمین
پر چھا گئے تھے۔ اُس کی چاردیواری بھی گر گئی تھی۔
یہ32 دیکھ مَیںکر دھیانسےدلنے دیا لیا،سیکھسبقاور

33 اگر تُو کہے، مجھے” تھوڑی دیر سونے دے،
تھوڑی دیر اونگھنے تھوڑیدے، دیر ہاتھ پر دھرےہاتھ
دےبیٹھنے تاکہ مَیں آرام کر “سکوں 34 تو خبردار، جلد
راہزنغربتہی تجھطرحکی پر آئے مفلسیگی، ہتھیار
لیسسے ڈاکو طرحکی تجھ پر پڑےآ گی۔

25
سلیمان کی مزید کہاوتیں

ذیل1 میں سلیمان کی مزید درجکہاوتیں ہیں جنہیں
یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ لوگوںکے نے جمع کیا۔

2 الله کا جلال اِس میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ معاملہ
پوشیدہ رکھتا ہے، بادشاہ کا جلال اِس میں کہ وہ
معاملے کی تحقیق کرتا ہے۔

3 جتنا آسمان بلند اور زمین گہری ہے اُتنا ہی
بادشاہوں دلکے کھوجکا نہیں لگایا جا سکتا۔

چاندی4 سے مَیل دُور کرو تو سنار برتن بنانے میں
کامیاب ہو جائے گا، بےدین5 کو بادشاہ کے حضور

سے دُور کرو تو اُس تختکا راستی کی بنیاد پر قائم رہے
گا۔

6 بادشاہ کے حضور اپنے آپ پر فخر نہ کر، نہ عزت
اُسکی جگہ پر کھڑا ہو جا بزرگوںجو کے لئے مخصوص
ہے۔ 7 اِس سے پہلے کہ شرفا کے منے سا ہی تیری
بےعزتی ہو جائے بہتر ہے کہ تُو پیچھے کھڑا ہو جا اور
بعد میں کوئی تجھ سے کہے، یہاں” منے سا آ “جائیں۔
جو کچھ تیری آنکھوں نے دیکھا اُسے عدالت میں

پیش کرنے میں جلدبازی8 نہ کر، کیونکہ تُو کرےکیا
گا اگر تیرا پڑوسی تیرے معاملے کو جھٹلا کر تجھے
شرمندہ کرے؟

عدالت9 میں اپنے پڑوسی سے لڑتے وقت وہ بات
بیان نہ کر جو کسی نے پوشیدگی تیرےمیں سپرد کی،
10 ایسا نہ ہو کہ سننے والا تیری بےعزتی کرے۔ تب
تیری بدنامی کبھی نہیں مٹے گی۔

وقت11 پر موزوں بات چاندی کے برتن میں سونے
مانندکیسیبکے ہے۔ دانش12 مند قبولنصیحتکی
کرنے والے کے لئے سونے کی بالی خالصاور سونے
کے گلوبند کی مانند ہے۔

13 قابِل اعتماد قاصد بھیجنے والے کے لئے فصل
کاٹتے وقت برف کی ٹھنڈک جیسا ہے، اِس طرح وہ
مالـکاپنے کی جان کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔

14 شیخیجو مار تحفوںکر کا لیکنکرےوعدہ کچھ
دےنہ وہ اُن طوفانی بادلوں کی مانند ہے جو برسے بغیر
گزر جاتے ہیں۔

15 حکمران کو تحمل سے قائل کیا جا سکتا، اور نرم
زبان ہڈیاں توڑنے قابلکے ہے۔

16 اگر شہد مل جائے تو ضرورت سے یادہ ز مت
کھا، حد سے یادہ ز کھانے تجھےسے قَے آئے گی۔

17 اپنے پڑوسی کے گھر میں بار بار جانے سے اپنے
قدموں کو روک، ورنہ وہ تنگ آ کر تجھ سے نفرت
کرنے لـگے گا۔

18 جو اپنے پڑوسی خلافکے جھوٹی دےگواہی
وہ ہتھوڑے، تلوار اور تیز تیر جیسا نقصان دہ ہے۔

19 مصیبت کے وقت بےوفا پر اعتبار کرنا خراب
دانت یا ڈگمگاتے پاؤں کی تکلیفطرح دہ ہے۔
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لئےکےدلدُکھتے20 گیت گانا اُتنا غیرموزوںہی ہے
سردیوںجتنا قمیصمیںموسمکے اُتارنا سوڈےیا پر سرکہ
ڈالنا۔

21 اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اُسے کھانا کھلا، اگر
پیاسا ہو تو پانی پلا۔ 22 کیونکہ ایسا کرنے سے تُو اُس
سرکے پر جلتے کوئلوںہوئے کا ڈھیر لگائے گا، رباور
تجھے دےاجر گا۔

طرحجس23 کالے بادل لانے والی بارشہَوا پیدا
کرتی اُسیہے طرح باتونی کی چپکے سے کی گئی باتوں
سے لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔

بیویجھگڑالو24 میںگھرہیایکساتھکے ہنے کیر
چھتنسبت کسیکے میںکونے گزارہ کرنا بہتر ہے۔

25 ملـکدُوردراز خوشکی خبری پیاسے گلے میں
ٹھنڈا پانی ہے۔

26 راستجو باز بےدین کے منے سا ڈگمگانے لـگے،
وہ گدلا چشمہ اور آلودہ کنواں ہے۔

27 یادہ ز شہد کھانا اچھا نہیں، اور نہ ہی یادہ ز اپنی
عزت کی فکر کرنا۔

28 جو آپاپنے پر قابو نہ پا سکے وہ اُس شہر کی مانند
فصیلکیجسہے دیڈھا گئی ہے۔

26
1 احمق کی عزت کرنا اُتنا ہی غیرموزوں ہے جتنا

موسِم گرما برفمیں یا فصل وقتکاٹتے بارش۔
2 بلاوجہ بھیجی ہوئی لعنت پھڑپھڑاتی یا چڑ یا اُڑتی

ہوئی ابابیل کی اوجھلطرح ہو کر بےاثر رہ جاتی ہے۔
گھوڑے3 چھڑیکو سے، گدھے کو لگام سے اور

احمق کی پیٹھ کو لاٹھی تربیتسے دے۔
جب4 احمق احمقانہ باتیں کرے تو اُسے جواب نہ

دے، ورنہ تُو اُسی کے برابر ہو جائے گا۔
احمقجب5 احمقانہ کرےباتیں تو جواباُسے دے،

ورنہ وہ اپنی نظر دانشمیں ٹھہرےمند گا۔
6 احمقجو ہاتھکے پیغام بھیجے وہ اُس کی مانند ہے

جو اپنے پاؤں کلہاڑیپر مار کر آپاپنے یادتیسے ز کرتا
*ہے۔

7 احمق کے منہ میں حکمت کی بات مفلوج کی
بےحرکت لٹکتی ٹانگوں کی طرح بےکار ہے۔

احمق8 کا احترام کرنا فلاخن کے ساتھ پتھر ھنے باند
کے برابر ہے۔

احمق9 کے منہ میں حکمت کی بات نشے میں دُھت
شرابی کے ہاتھ میں جھاڑیکانٹےدار کی مانند ہے۔

10 جو احمق یا ہر کسی گزرنے والے کو کام پر
لگائے وہ سب کو زخمی کرنے والے تیرانداز کی ہے۔مانند

احمقجو11 حماقتاپنی دہرائے اپنیوہ پاسکےقَے
واپس آنے والے ُکتے کی مانند ہے۔

12 کیا کوئی دکھائی دیتا ہے جو اپنے آپ دانشکو
مند سمجھتا ہے؟ اُس نسبتکی احمق کے سدھرنے کی
یادہ ز اُمید ہے۔

13 کاہل کہتا ہے، راستے” میں شیر ہے، ہاں
چوکوں میں شیر پھر رہا “!ہے

طرحجس14 دروازہ قبضے پر گھومتا اُسیہے طرح
کاہل اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا ہے۔

جب15 کاہل اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں ڈال
دے تو وہ اِتنا ُسست ہے کہ اُسے منہ تک واپس نہیں
لا سکتا۔

اپنیکاہل16 نظر جوابسےحکمتمیں دینے والے
سات آدمیوں سے کہیں یادہ دانشز مند ہے۔

17 جو گزرتے وقت دوسروں کے جھگڑے میں
کرےمداخلت وہ اُس آدمی کی مانند ہے جو ُکتے کو
کانوں سے پکڑ لے۔

18-19 جو اپنے پڑوسی کو فریب دے کر بعد میں
کہے، مَیں” صرف مذاق کر رہا “تھا وہ اُس دیوانے
مانندکی لوگوںجوہے پر جلتے ہوئے مہلـکاور تیر ہے۔برساتا

لـکڑی20 کے ختم ہونے بجھآگپر جاتی تہمتہے،
لگانے والے چلےکے جانے پر جھگڑا بند ہو جاتا ہے۔

انگاروں21 کوئلےمیں لـکڑیمیںآگاور ڈال آگتو
بھڑک اُٹھے گی۔ جھگڑالو بھیکہیںکو کھڑا کر لوگتو
مشتعل ہو جائیں گے۔

تہمت22 لگانے والے کی باتیں لذیذ کھانے کے
لقموں جیسی ہیں، وہ دل کی تکتہہ اُتر جاتی ہیں۔

23 جلنے والے ہونٹ اور شریر دل مٹی کے اُس برتن
کی مانند ہیں چمکجسے دار بنایا گیا ہو۔

نفرت24 کرنے والا اپنے ہونٹوں سے اپنا روپاصلی
چھپا لیتا لیکنہے، اُس فریبدلکا سے بھرا رہتا ہے۔

* 26:6 یادتی ز کرتا :ہے لفظی :ترجمہ یادتی ز کا پیالہ پیتا ہے۔
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جب25 وہ مہربان باتیں کرے تو اُس پر یقین نہ کر،
کیونکہ اُس کے دل میں سات مکروہ باتیں ہیں۔ 26 گو
اُس کی نفرت فی الحال فریب سے چھپی رہے، لیکن
ایک دن اُس کا غلط کردار پوری جماعت کے منے سا
ظاہر ہو جائے گا۔

27 دوسروںجو کو پھنسانے کے لئے کھودےگڑھا
میںاُسوہ خود گا،جائےگر پتھرجو لُڑھکا دوسروںکر
پر پھینکنا چاہے اُس پر ہی لُڑھکواپسپتھر آئے گا۔

زبانجھوٹی28 اُن نفرتسے کرتی جنہیںہے کچلوہ
دیتی ہے، خوشامد کرنے والا منہ تباہی مچا دیتا ہے۔

27
اُس1 پر شیخی نہ مار جو تُو کرےکل گا، تجھے کیا

معلوم کہ کل کا دن کیا کچھ کرےفراہم گا؟
2 تیرا اپنا منہ اور یفتیریہونٹاپنے تعر نہ کریں بلـکہ

وہ جو تجھ واقفسے بھی نہ ہو۔
بھاریپتھر3 ریتاور وزنی لیکنہے، احمقجو تجھے

کرےتنگ وہ یادہ ز ناقابِل برداشت ہے۔
4 غصہ ظالم ہوتا سیلابطیشاور کی طرح انسان پر

آ جاتا لیکنہے، کون حسد کا مقابلہ کر سکتا ہے؟
ملامتکھلی5 چھپی محبتہوئی سے بہتر ہے۔
پیار6 کرنے ضربیںکیوالے وفا ثبوتکا لیکنہیں،

نفرت کرنے والے کے متعدد بوسوں سے خبردار رہ۔
7 جو سیر ہے وہ شہد کو بھی پاؤں تلے روند دیتا ہے،

لیکن بھوکے کڑویکو چیزیں بھی میٹھی لـگتی ہیں۔
8 جو آدمی اپنے گھر سے نکل کر مارا پھرےمارا وہ

پرندےاُس کی مانند ہے جو اپنے گھونسلے بھاگسے
کر کبھی اِدھر کبھی اُدھر پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔

9 تیل اور بخور دل کو خوش کرتے ہیں، لیکن
دوست اپنے اچھے مشوروں خوشیسے دلاتا ہے۔

10 اپنے دوستوں کو کبھی نہ چھوڑ، نہ اپنے ذاتی
دوستوں کو نہ اپنے باپ کے دوستوں کو۔ تب تجھے
مصیبت کے دن اپنے بھائی سے مدد نہیں مانگنی پڑے
گی۔ قریبکیونکہ پڑوسیکا دُور بھائیکے سے بہتر ہے۔

میرے11 دانشبیٹے، بنمند دلمیرےکر خوشکو
کر تاکہ مَیں اپنے حقیر جاننے والے کو جواب دے
سکوں۔

12 ذہین آدمی خطرہ پہلے سے بھانپ کر چھپ جاتا
جبکہہے، لوحسادہ بڑھآگے اُسکر لپیٹکی میں آ جاتا
ہے۔

13 ضمانت کا وہ لباس واپس نہ کر جو کسی نے
پردیسی کا ضامن بن کر دیا ہے۔ اگر وہ اجنبی عورت
ضامنکا ہو تو ضمانتاُس پر ضرور قبضہ کر اُسجو دینے تھی۔

14 جو صبح سویرے بلند آواز سے اپنے پڑوسی کو
دےبرکت اُس لعنتبرکتکی ٹھہرائی جائے گی۔

بیویجھگڑالو15 بارشموسلادھار مسلسلباعثکے
ٹپکنے والی چھت کی مانند ہے۔ 16 اُسے روکنا ہَوا کو
روکنے یا تیل کو پکڑنے کے برابر ہے۔

17 لوہا لوہے کو اور انسان انسان ذہنکے کو تیز ہے۔کرتا
جو18 انجـیر اُسوہکرےبھالدیکھکیدرختکے

کا پھل کھائے گا، جو اپنے مالـک کی وفاداری سے
کرےخدمت اُس کا احترام کیا جائے گا۔

منعکسکوچہرےپانیطرحجس19 کرتا اُسیہے
طرح انسان کا دل انسان منعکسکو کرتا ہے۔

اورموتنہ20 پاتالنہ کبھی سیر ہیں،ہوتے انساننہ
کی آنکھیں۔

21 سونا چاندیاور میںکٹھالی پگھلا صافپاککر
انسانلیکنکر، اِسکردارکا معلومسے کر اُسلوگکہ
کی کتنی قدر کرتے ہیں۔

22 اگر احمق کو اناج کی طرح اُوکھلی اور موسل سے
بھیکوٹا توبھیجائے اُس حماقتکی نہیںدُور ہو جائے
گی۔

احتیاط23 سے اپنی یوں بکر بھیڑ کی حالت پر دھیان
دے، اپنے یوڑوں ر پر خوب توجہ دے۔ 24 کیونکہ
کوئی بھی دولت ہمیشہ تک قائم نہیں رہتی، کوئی بھی
تاج نسل در نسل برقرار نہیں رہتا۔ کھلے25 میدان میں
گھاس کاٹ کر جمع کر تاکہ نئی گھاس اُگ سکے،
چارا پہاڑوں سے بھی اکٹھا کر۔ تب26 تُو بھیڑوں کی
اُون سے کپڑے بنا سکے گا، بکروں کی فروخت سے
کھیت خرید سکے گا، 27 اور یاں بکر اِتنا دودھ دیں گی
کہ تیرے، تیرے خاندان اور تیرے نوکر چاکروں کے
لئے کافی ہو گا۔
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28
بےدین1 فرار ہو جاتا ہے تعاقبحالانکہ کرنے والا

کوئی نہیں ہوتا، لیکن راست باز اپنے آپ کو جوان
ببر شیر محفوظطرحکی سمجھتا ہے۔

2 ملـک کی خطاکاری کے سبب سے اُس کی
یگانگتکیحکومت قائم نہیں لیکنگی،رہے سمجھ دار
دانشاور مند آدمی اُسے بڑی تکدیر قائم رکھے گا۔

3 غریبوںغریبجو پر کرےظلم وہ اُس موسلادھار
بارش کی مانند ہے سیلابجو لا کر فصلوں کو تباہ دیتیکر ہے۔

4 جس نے شریعت کو ترک کیا وہ بےدین کی
تعریف کرتا لیکنہے، شریعتجو کے تابع رہتا ہے وہ
اُس مخالفتکی کرتا ہے۔

5 شریر انصاف نہیں سمجھتے، لیکن رب کے طالب
کچھسب سمجھتے ہیں۔

بےالزام6 زندگی گزارنے والا غریب ٹیڑھی راہوں پر
چلنے والے امیر سے بہتر ہے۔

7 شریعتجو کرےپیرویکی وہ سمجھ دار بیٹا ہے،
عیاشوںلیکن ساتھیکا باپاپنے ہے۔کرتابےعزتیکی

دولتاپنیجو8 ناجائز بڑھائےسےسود وہ کسیاُسے
اَور کے لئے جمع کر رہا ہے، ایسے شخص کے لئے جو
غریبوں پر کرےرحم گا۔

9 جو اپنے میںکان اُنگلی ڈالے شریعتتاکہ باتیںکی
نہ سنے اُس کی دعائیں بھی قابِل گھن ہیں۔

10 جو سیدھی راہ پر چلنے والوں کو غلط راہ پر لائے
وہ اپنے ہی گڑھے میں گر جائے گا، لیکن بےالزام
میراثاچھی پائیں گے۔

11 امیر آپاپنے دانشکو مند سمجھتا لیکنہے، جو
سمجھمندضرورت دار اُسوہہے اصلیکا معلومکردار
کر لیتا ہے۔

راستجب12 باز یابفتح ہوں ملـکتو کی شان و
شوکت بڑھ جاتی ہے، لیکن جب بےدین اُٹھ کھڑے
ہوں چھپلوگتو جاتے ہیں۔

13 جو اپنے گناہ چھپائے وہ ناکام رہے لیکنگا، جو
اُنہیں تسلیم کر کرےترککے وہ رحم پائے گا۔

مبارک14 ہے وہ جو ربوقتہر خوفکا مانے،
لیکن جو اپنا دل سخت کرے وہ مصیبت میں پھنس
جائے گا۔

پست15 حال قوم پر حکومت کرنے والا بےدین
غُراتے ہوئے ببر شیر اور حملہ آور ریچھ کی مانند ہے۔

16 جہاں ناسمجھ حکمران ہے وہاں ظلم ہوتا ہے،
لیکن جسے غلط نفع نفرتسے ہو اُس کی عمر دراز ہو
گی۔

17 کسیجو کرےقتلکو تکموتوہ اپنے قصور
نیچےکے دبا ہوا مارا پھرےمارا شخصایسےگا۔ کا سہارا
نہ !بن

18 جو بےالزام گزارےزندگی وہ بچا رہے گا، لیکن
جو ٹیڑھی راہ پر چلے اچانکوہ ہی گر جائے گا۔

19 جو اپنی زمین کی کھیتی باڑی کرے وہ جی بھر
کر روٹی کھائے گا، لیکن جو فضول چیزوں کے پیچھے
پڑ جائے غربتوہ سے سیر ہو جائے گا۔

20 قابِل اعتماد آدمی کو کثرت کی برکتیں حاصل
ہوں گی، لیکن بھاگبھاگجو کر دولت جمع کرنے
مصروفمیں رہے وہ سزا سے نہیں بچے گا۔

جانب21 داری بُری بات ہے، لیکن انسان روٹی کا
ٹکڑا حاصل کرنے کے لئے مجرم بن جاتا ہے۔

بھاگبھاگلالچی22 دولتکر جمع کرتا ہے، اُسے
معلوم ہی نہیں کہ اِس کا انجام غربت ہی ہے۔

23 آخرکار نصیحت دینے والا چاپلوسی کرنے والے
سے یادہ ز منظور ہوتا ہے۔

24 جو اپنے باپ یا ماں کو لُوٹ کر کہے، یہ” جرم
نہیں “ہے مہلـکوہ قاتل کا شریِک کار ہوتا ہے۔

لالچی25 جھگڑوں کا منبع رہتا لیکنہے، ربجو پر
بھروسا رکھے حالخوشوہ رہے گا۔

26 جو اپنے دل پر بھروسا رکھے وہ بےوقوف ہے،
لیکن حکمتجو کی راہ پر چلے محفوظوہ رہے گا۔

27 غریبوں کو دینے والا ضرورت مند نہیں ہو گا،
لیکن آنکھیںاپنیجو بند اُنہیںکےکر اُسکرےنظرانداز
بہتپر لعنتیں آئیں گی۔

28 جب بےدین اُٹھ کھڑے ہوں تو لوگ چھپ
جاتے ہیں، ہلاکجبلیکن ہو جائیں راستتو بازوں
کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔

29
1 جو متعدد نصیحتوں ہٹباوجودکے دھرم رہے وہ

اچانک بربادہی ہو اورگا،جائے شفا امکانکا نہیںہی
ہو گا۔
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راستجب2 باز بہت ہیں تو خوشقوم ہوتی، لیکن

کرےحکومتبےدینجب تو قوم آہیں بھرتی ہے۔
پیاریحکمتجسے3 ہو وہ باپاپنے دلاتاخوشیکو

لیکنہے، کسبیوں کا ساتھی دولتاپنی اُڑا دیتا ہے۔
4 بادشاہ انصاف ملـکسے کو مستحکم کرتا، لیکن

حد سے یادہ ٹیکسز لینے سے اُسے تباہ کرتا ہے۔
5 جو اپنے پڑوسی کی چاپلوسی کرے وہ اُس کے

قدموں کے آگے جال بچھاتا ہے۔
6 شریر جرم وقتکرتے آپاپنے کو پھنسا لیکندیتا،

راست باز خوشی منا کر شادمان رہتا ہے۔
راست7 باز پست حالوں کے حقوق کا خیال رکھتا

لیکنہے، بےدین پروا ہی نہیں کرتا۔
8 طعنہ زن شہر میں افرا تفری مچا دیتے جبکہ دانش

مند غصہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔
دانشجب9 مند عدالتآدمی میں احمق لڑےسے تو

میںطیشاحمق آ جاتا یا قہقہہ لگاتا سکونہے، امکانکا
ہی نہیں ہوتا۔

خوں10 خوار آدمی شخصبےالزام نفرتسے کرتا،
لیکن سیدھی راہ پر چلنے والا اُس بہتریکی چاہتا ہے۔

11 احمق اپنا پورا غصہ اُتارتا، لیکن دانش مند اُسے
روک کر قابو میں رکھتا ہے۔

12 جو حکمران جھوٹ پر دھیان دے اُس کے تمام
ملازم ہوںبےدین گے۔

جب13 غریب اور ظالم کی ملاقات ہوتی ہے تو
دونوں کی آنکھوں کو روشن کرنے ربوالا ہی ہے۔

14 جو بادشاہ دیانت داری سے ضرورت مند کی
کرےعدالت اُس تختکا تکہمیشہ قائم رہے گا۔

چھڑی15 حکمتنصیحتاور پیدا کرتی ہیں۔ جسے
بےلگام چھوڑا جائے وہ اپنی ماں کے لئے شرمندگی کا
باعث ہو گا۔

جب16 بےدین پھلیں پھولیں تو گناہ بھی پھلتا پھولتا
بازراستلیکنہے، اُن گے۔ہوںگواہکےشکستکی

17 اپنے بیٹے کی تربیت کر تو وہ تجھے سکون اور
خوشی دلائے گا۔

جہاں18 یا رو نہیں وہاں قوم بےلگام ہو جاتی ہے،
مبارکلیکن ہے وہ شریعتجو کے تابع رہتا ہے۔

19 نوکر صرف الفاظ سے نہیں سدھرتا۔ اگر وہ بات
سمجھے بھی توبھی دھیان دےنہیں گا۔

20 کیا کوئی دکھائی دیتا ہے جو بات کرنے میں
جلدباز اُسہے؟ احمقنسبتکی کیسدھرنےکے یادہ ز
اُمید ہے۔

21 جو غلام جوانی سے ناز و نعمت میں پل کر بگڑ
جائے اُس کا بُرا انجام ہو گا۔

22 غضب آلود آدمی جھگڑے چھیڑتا رہتا ہے،
شخصغصیلے سے متعدد گناہ سرزد ہوتے ہیں۔

23 تکبر مالـکاپنے پستکو دےکر گا فروتنجبکہ
عزتشخص پائے گا۔

چورجو24 ساتھیکا ہو اپنیوہ نفرتسےجان رکھتا
ہے۔ گو اُس سے حلف اُٹھوایا جائے کہ چوری کے
بارے میں دےگواہی توبھی کچھ نہیں بتاتا بلـکہ حلف
لعنتکی کی زد میں آ جاتا ہے۔

25 جو انسان سے خوف کھائے وہ پھندے میں
پھنس جائے گا، لیکن جو رب کا خوف مانے وہ
محفوظ رہے گا۔

لوگبہت26 حکمران کی منظوری کے طالب ہتے ر
ہیں، ربانصافلیکن ہی طرفکی سے ملتا ہے۔

راست27 باز بدکار اورسے سیدھیبےدین راہ پر چلنے
والے گھنسے کھاتا ہے۔

30
اجور کی کہاوتیں

ذیل1 میں اجور بن یاقہ کی کہاوتیں ہیں۔ وہ مّسا کا
ہنے ر والا تھا۔ اُس نے فرمایا،
اے الله، مَیں تھک گیا ہوں، اے الله، مَیں تھک

گیا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں رہی۔ 2ً یقینا مَیں
انسانوں میں سب سے یادہ ز نادان ہوں، مجھے انسان کی
سمجھ حاصل نہیں۔ 3 نہ مَیں نے حکمت سیکھی، نہ
قدوس خدا بارےکے میں علم رکھتا ہوں۔

کون4 آسمان پر چڑھ واپسکر اُتر آیا؟ کس نے ہَوا
کو اپنے ہاتھوں میں جمع کسکیا؟ گہرےنے پانی کو
چادر میں لپیٹ لیا؟ کس نے زمین کی حدود کو اپنی
اپنی جگہ پر قائم کیا اُسہے؟ کا نام کیا اُسہے، کے بیٹے
کا کیا نام ہے؟ اگر تجھے معلوم ہو تو مجھے !بتا

5 الله کی ہر بات آزمودہ ہے، جو اُس میں پناہ لے
اُس کے لئے وہ ڈھال ہے۔
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6 اُس کی باتوں میں اضافہ مت کر، ورنہ وہ تجھے

ڈانٹے گا اور تُو ٹھہرےجھوٹا گا۔
چیزیںدوسےتجھمَیںرب،اے7 مانگتا میرےہوں،

مرنے سے پہلے اِن سے انکار نہ کر۔ 8 پہلے، دروغ گوئی
اور جھوٹ مجھ سے دُور رکھ۔ دوسرے، نہ غربت نہ
دولت دےمجھے بلـکہ اُتنی ہی روٹی جتنی میرا حق ہے،
9 ایسا نہ ہو کہ دولتمَیں باعثکے سیر ہو کر تیرا انکار
کروں اور کہوں، رب” کون “ہے؟ ایسا بھی نہ ہو کہ
مَیں غربت کے باعث چوری کر کے اپنے خدا کے نام
کی بےحرمتی کروں۔

مالـک10 کے منے سا ملازم تہمتپر نہ لگا، ایسا نہ ہو
تجھوہکہ بھیجےلعنتپر اِستجھےاور کا بُرا نتیجہ پڑے۔بھگتنا

ایسی11 نسل بھی ہے جو باپاپنے پر لعنت کرتی اور
اپنی ماں برکتکو نہیں دیتی۔

ایسی12 نسل بھی ہے جو اپنی نظر میں پاک صاف
ہے، گو اُس غلاظتکی دُور نہیں ہوئی۔

ایسی13 نسل بھی ہے جس کی آنکھیں بڑے تکبر
سے دیکھتی ہیں، جو اپنی بڑےپلـکیں گھمنڈ ہے۔مارتیسے

14 ایسی نسل بھی ہے جس کے دانت تلواریں اور
جبڑے یاں چھر ہیں تاکہ دنیا کے مصیبت زدوں کو
کھا معاشرےجائیں، مندوںضرورتکے ہڑپکو کر
لیں۔

بیٹیاںدوکیجونک15 ہیں، دوکےچوسنے اعضا جو
چیختے ہتے ر ہیں، اَور” دو، اَور “دو۔
تین ہیںچیزیں کبھیجو نہیںسیر ہوتیں بلـکہ ہیںچار

جو کبھی نہیں کہتیں، بساب” ابکرو، کافی “ہے،
پاتال،16 بانجھ کا نہیںکبھیپیاسکیجسزمینرِحم،
بجھتی نہیںکبھیجوآگاور ابکرو،بساب”کہتی،
کافی “ہے۔

17 جو باپآنکھ کا مذاق اُڑائے اور ماں ہدایتکی
کو حقیر وادیاُسےجانے اپنیکوّےکے سےچونچوں
نکالیں گے اور گِدھ بچےکے کھا جائیں گے۔

تین18 باتیں حیرتمجھے زدہ کرتی ہیں بلـکہ چار ہیں
جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی، 19 آسمان کی بلندیوں پر
کیعقاب چٹانراہ، کیسانپپر راہ، سمندر بیچکے میں

جہاز کی راہ اور وہ راہ جو مرد کنواری کے ساتھ ہے۔چلتا
20 زناکار عورت کی یہ راہ ہے، وہ کھا لیتی اور پھر

اپنا منہ پونچھ کر کہتی ہے، مجھ” سے کوئی غلطی نہیں
“ہوئی۔

زمین21 تین چیزوں سے لرز اُٹھتی ہے بلـکہ چار چیزیں
برداشت نہیں کر سکتی، 22 وہ غلام جو بادشاہ بن
جائے، وہ احمق جو جی بھر کر کھانا کھا سکے، 23 وہ
نفرت جسعورت*انگیز کی شادی ہو جائے اور وہ
نوکرانی جو اپنی مالـکن ملـکیتکی پر قبضہ کرے۔

24 زمین کی چار مخلوقات نہایت ہی دانش مند ہیں
حالانکہ چھوٹی ہیں۔ چیونٹیاں25 کمزور نسل ہیں لیکن
گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے لئے خوراک جمع
کرتی ہیں، 26 ِبجُو کمزور نسل ہیں لیکن چٹانوں میں ہی
اپنے گھر بنا لیتے ہیں، ٹڈیوں27 کا بادشاہ نہیں ہوتا تاہم
پرےسب باندھ کر نکلتی ہیں، 28 چھپکلیاں گو ہاتھ
سے پکڑی جاتی ہیں، تاہم شاہی محلوں میں پائی ہیں۔جاتی

29 تین بلـکہ چار جاندار پُروقار انداز میں چلتے ہیں۔
30 پہلے، ببر شیر جو جانوروں میں زورآور ہے اور کسی
سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، 31 دوسرے، مرغا جو اکڑ کر
چلتا ہے، تیسرے، بکرا اور چوتھے اپنی فوج کے ساتھ
چلنے والا بادشاہ۔

32 اگر تُو نے مغرور ہو کر حماقت کی یا بُرے
منصوبے باندھے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش
ہو جا، 33 کیونکہ دودھ بلونے سے مکھن، ناک کو
†مروڑنے دلانےغصہکوکسیاورخونسے لڑائیسے
جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔

31
لموایل کی کہاوتیں

ذیل1 میں مّسا کے بادشاہ لموایل کی کہاوتیں ہیں۔
اُس کی ماں نے اُسے یہ تعلیم دی،

میرےاے2 بیٹے، میرے پیٹ کے پھل، جو میری
مَنتوں سے پیدا ہوا، مَیں تجھے کیا بتاؤں؟ 3 اپنی پوری
طاقت عورتوں پر ضائع نہ کر، اُن پر جو بادشاہوں کی
تباہی باعثکا ہیں۔

اے4 لموایل، بادشاہوں کے لئے َمے پینا مناسب
نہیں، حکمرانوں کے لئے شراب کی آرزو رکھنا موزوں

* 30:23 نفرت :انگیز لفظی نفرتسےجس:ترجمہ کی جاتی ہے۔ † 30:33 :مروڑنے لفظی :ترجمہ دباؤ لنے۔ ڈا
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نہیں۔ 5 ایسا نہ ہو کہ وہ پی پی کر قوانین بھول جائیں اور
تمام مظلوموں کا حق ماریں۔ شراب6 اُنہیں پلا جو تباہ
ہونے والے ہیں، َمے اُنہیں پلا جو غم کھاتے ہیں،
ایسے7 پیہی پی کر غربتاپنی بھولمصیبتاور جائیں۔

8 اپنا منہ اُن کے لئے کھول جو بول نہیں سکتے، اُن
کے حق میں ضرورتجو مند ہیں۔ 9 اپنا منہ کھول کر
انصاف عدالتسے کر مصیبتاور زدہ اور غریبوں کے
محفوظحقوق رکھ۔

بیویُسگھڑ یفکی تعر
10 بیویُسگھڑ کون پا سکتا عورتایسیہے؟ موتیوں

سے کہیں یادہ ز بیش قیمت ہے۔ 11 اُس پر اُس کے
شوہر کو پورا اعتماد ہے، اور وہ نفع سے محروم نہیں
رہے گا۔ 12 عمر بھر وہ اُسے نقصان نہیں پہنچائے گی
بلـکہ برکت باعثکا ہو گی۔

اُونوہ13 سےمحنتبڑیکرچنَسناور دھاگا بنا لیتی
ہے۔ 14 تجارتی جہازوں کی طرح وہ دُوردراز علاقوں
سے اپنی روٹی لے آتی ہے۔

15 وہ پَو پھٹنے سے پہلے جاگہی اُٹھتی ہے تاکہ اپنے
والوںگھر لئےکے اورکھانا اپنی نوکرانیوں لئےکے اُن کا
حصہ تیار کرے۔ سوچ16 بچار بعدکے کھیتوہ خرید
لیتی، اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے انگور کا باغ لگا لیتی
ہے۔

طاقت17 سے کمربستہ ہو کر وہ اپنے بازوؤں کو
مضبوط کرتی ہے۔ 18 وہ محسوس کرتی ہے، میرا”
کاروبار فائدہ مند اِس“ہے، لئے اُس کا راتچراغ کے
وقت بھی نہیں بجھتا۔ اُس19 کے ہاتھ ہر وقت اُون اور
کتان کاتنے میں مصروف ہتے ر ہیں۔ 20 وہ اپنی مٹھی
زدوںمصیبت اور غریبوں لئےکے کھول کر اُن کی مدد
کرتی ہے۔ برفجب21 پڑے تو اُسے گھر والوں کے
بارے میں کوئی ڈر نہیں، گرمسبکیونکہ کپڑےگرم
پہنے ہوئے ہیں۔ 22 اپنے بستر کے لئے وہ اچھے کمبل
بنا لیتی، اور خود باریکوہ کتان اور رنگارغوانی کے
لباس پہنے پھرتی ہے۔

شہر23 ملـکبیٹھےمیںدروازےکے بزرگکے اُس
کے شوہر واقفخوبسے ہیں، اور جب کبھی کوئی
فیصلہ کرنا ہو تو وہ بھی شورٰی شریکمیں ہوتا ہے۔

سلائیکیکپڑوںبیوی24 کر فروختاُنہیںکے کرتی
ہے، سوداگر اُس کے کمربند خرید لیتے ہیں۔

25 وہ طاقت اور وقار سے ملبّس رہتی اور ہنس کر
آنے والے دنوں کا سامنا کرتی ہے۔ 26 وہ حکمت سے
بات کرتی، اور اُس کی زبان پر شفیق تعلیم رہتی ہے۔
27 وہ ُسستی کی روٹی نہیں کھاتی بلـکہ اپنے گھر میں ہر
معاملے کی دیکھ بھال کرتی ہے۔

اُس28 ہوکھڑےبیٹےکے مبارکاُسےکر ہیں،کہتے
اُس کا شوہر بھی اُس کی یف تعر کر کے کہتا ہے،
29 بہت” سی عورتیں ُسگھڑ ثابت ہوئی ہیں، لیکن تُو اُن
سب سبقتپر رکھتی “!ہے

دل30 فریبی، دھوکا اور ُحسن پل بھر کا ہے، لیکن
جو عورت الله کا خوف مانے وہ قابِل یف تعر ہے۔
اُسے31 اُس محنتکی کا اجر !دو شہر دروازوںکے میں
اُس کے کام اُس ستائشکی !کریں
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واعظ
دنیاویہر چیز باطل ہے

ذیل1 میں واعظ الفاظکے قلم بند ہیں، اُس کے جو
داؤد کا بیٹا اور یروشلم میں بادشاہ ہے،

واعظ2 فرماتا باطل”ہے، باطلباطل،ہی باطل،ہی
سب کچھ باطل ہی باطل “!ہے سورج3 تلے جو محنت
مشقت انسان کرے اُس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ !نہیں
آتیپشتایک4 ہمیشہزمینلیکنہے،جاتیدوسریاور
تک قائم رہتی ہے۔ سورج5 طلوع اور غروب ہو جاتا
سُرعتپھرہے، اُسیسے واپسجگہ چلا جاتا جہاںہے
طلوعدوبارہسے 6ہے۔ہوتا چلتی،طرفکیجنوبہَوا
پھر مُڑ شمالکر طرفکی چلنے لـگتی یوںہے۔ کاٹچکر
کاٹ کر وہ بار بار نقطہ آغاز واپسپر آتی ہے۔ تمام7 یا در
سمندر میں جا ملتے ہیں، توبھی سمندر وہیسطحکی رہتی
ہے، کیونکہ یاؤں در کا پانی مسلسل اُن سرچشموں کے
واپسپاس آتا جہاںہے سے بہہ نکلا ہے۔ انسان8 باتیں
کرتے تھککرتے جاتا اورہے صحیح طور بیانکچھسے
نہیں کر سکتا۔ آنکھ کبھی اِتنا نہیں دیکھتی کہ بساب”کہے، کرو، کافی کبھیکان“ہے۔ اِتنا نہیں سنتا کہ
اَور نہ سننا چاہے۔ 9 جو پیشکچھ آیا وہی پیشدوبارہ
آئے گا، کچھجو کیا گیا وہی دوبارہ کیا سورجگا۔جائے
تلے باتبھیکوئی نئی نہیں۔ 10 کیا باتکوئی جسہے
بارےکے میں کہا جا سکے، دیکھو،” یہ نئی ؟“ہے
ہرگز نہیں، یہ بھی ہم بہتسے دیر پہلے ہی موجود تھی۔
11 جو پہلے زندہ تھے اُنہیں کوئی یاد نہیں کرتا، اور جو
آنے اُنہیںہیںوالے بھی وہ یاد نہیں کریں جوگے اُن کے
بعد آئیں گے۔

حاصلحکمت کرنا باطل ہے
مَیں12 جو واعظ ہوں یروشلم میں اسرائیل کا بادشاہ

تھا۔ مَیں13 نے اپنی پوری طاقتذہنی اِس پر لگائی کہ
آسمانکچھجو تلے کیا جاتا اُسہے یعےکےحکمتکی ذر
تفتیش و تحقیق کروں۔ یہ کام ناگوار ہے گو الله نے
خود انسان کو اِس میں محنت مشقت کرنے کی دیداریذمہ ہے۔

مَیں14 نے تمام کاموں کا ملاحظہ کیا جو سورج تلے
ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سب کچھ باطل اور ہَوا

کو پکڑنے کے برابر ہے۔ 15 جو پیچ دار ہے وہ سیدھا
نہیں ہو کمیکیجسسکتا، ہے اُسے گنا نہیں جا سکتا۔

16 مَیں نے دل میں کہا، حکمت” میں مَیں نے اِتنا
اضافہ کیا اور اِتنی ترقی کی کہ سبقتسےسباُن لے گیا
جو مجھ سے پہلے یروشلم پر حکومت کرتے میرےتھے۔
اورحکمتبہتنےدل علم اپنا لیا مَیں17“ہے۔ اپنینے
پوری طاقتذہنی اِس پر لگائی حکمتکہ سمجھوں، نیز
کہ مجھے دیوانگی اور حماقت کی سمجھ بھی آئے۔ لیکن
مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔
18 کیونکہ جہاں حکمت بہت ہے وہاں رنجیدگی بھی
بہت ہے۔ جو علم و عرفان میں اضافہ کرے، وہ دُکھ
میں اضافہ کرتا ہے۔

2
دنیا کی باطلخوشیاں ہیں

1 مَیں نے اپنے آپ سے کہا، آ،” خوشی کو آزما
کر اچھی چیزوں کا تجربہ “!کر لیکن یہ بھی باطل ہی
نکلا۔ مَیں2 بولا، ہنسنا” بےہودہ ہے، اور خوشی سے
کیا حاصل ہوتا “ہے؟ 3 مَیں نے دل میں اپنا جسم َمے
سے تر و تازہ کرنے حماقتاور اپنانے یقےکے طر ڈھونڈ
نکالے۔ اِس کے پیچھے بھی میری حکمت معلوم کرنے
کوششکی تھی، کیونکہ مَیں دیکھنا چاہتا تھا جبکہ
انسانتک آسمان تلے جیتا رہے اُس کے لئے کیا کچھ مفیدکرنا ہے۔

مَیں4 بڑےبڑےنے کام انجام دیئے، اپنے لئے مکان
تعمیر تاکستانکئے، باغمتعدد5لگائے، پارکاور لگا کر
اُن میں مختلف قسم کے پھل دار درخت لگائے۔ 6 پھلنے
لنے پھو پاشیآبکیجنگلوالے لئےکے مَیں تالابنے
مَیں7بنوائے۔ غلامنے لونڈیاںاور ایسےلیں۔خرید غلام
بھی بہت تھے جو گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ مجھے اُتنے
گائےبَیل اور یاں بکر بھیڑ ملیں جتنی مجھ سے پہلے یروشلم
میں کسی کو حاصل نہ تھیں۔ مَیں8 نے اپنے لئے سونا
چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کے خزانے جمع کئے۔
مَیں نے گلوکار مرد و خواتین حاصل کئے، ساتھ ساتھ
ایسیکیکثرت انسانسےجنچیزیں اپنا دل بہلاتا ہے۔

9 یوں مَیں نے بہت ترقی کر کے اُن سب پر سبقت
حاصل کی جو مجھ پہلےسے یروشلم میں تھے۔ اور ہر کام
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میں میرےحکمتمیری دل میں قائم رہی۔ 10 جو کچھ
میریبھی آنکھیں چاہتی تھیں وہ مَیں نے اُن کے لئے مہیا
کیا، مَیں نے اپنے دل سے کسی بھی خوشی کا انکار نہ
میرےکیا۔ دل میرےنے ہر کام لطفسے اُٹھایا، اور
یہ میری مشقتمحنتتمام کا اجر رہا۔

لیکن11 جب مَیں نے اپنے ہاتھوں کے تمام کاموں
کا جائزہ لیا، مشقتمحنتاُس کا مَیںجو تھیکینے تو
نتیجہ یہی نکلا باطلکچھسبکہ اور ہَوا کو پکڑنے کے
برابر سورجہے۔ تلے بھیکسی کام کا فائدہ نہیں ہوتا۔

سب ایککا ہی انجام ہے
12 پھر مَیں حکمت، بےہودگی اور حماقت پر غور

کرنے لگا۔ مَیں نے سوچا، جو آدمی بادشاہ کی وفات
پر تخت نشین ہو گا وہ کرےکیا گا؟ وہی کچھ جو پہلے
بھی کیا جا چکا !ہے

13 مَیں نے دیکھا کہ جس طرح روشنی اندھیرے
سے بہتر ہے اُسی طرح حکمت حماقت سے بہتر ہے۔
14 دانش مند کے سر میں آنکھیں ہیں جبکہ احمق
اندھیرے ہی میں چلتا ہے۔ لیکن مَیں نے یہ بھی جان
لیا کہ دونوں کا ایک ہی انجام ہے۔ 15 مَیں نے دل
میں کہا، احمق” کا سا انجام میرا بھی ہو گا۔ تو پھر اِتنی
یادہ ز حکمت حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی
باطل “ہے۔ 16 احمقکیونکہ دانشطرحکی مند کی یاد
بھی نہیںتکہمیشہ گی۔رہے آنے سبمیںدنوںوالے
مٹیادکی احمقگی۔جائے دانشطرحکی مند بھیکو
مرنا ہی !ہے

17 یوں سوچتے سوچتے مَیں زندگی سے نفرت کرنے
لگا۔ جو بھی کام سورج تلے کیا جاتا ہے وہ مجھے بُرا لگا،
سبکیونکہ کچھ باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔
18 سورج تلے مَیں نے جو کچھ بھی محنت مشقت سے
حاصل کیا تھا اُس نفرتمجھےسے ہو گئی، مجھےکیونکہ
اُسکچھسبیہ لئےکے چھوڑنا میریبعدمیرےجوہے
جگہ آئے گا۔ 19 اور کیا معلوم کہ دانشوہ مند یا احمق
ہو گا؟ لیکن جو بھی ہو، وہ اُن تمام چیزوں کا مالـک
ہو گا حاصلجو کرنے کے لئے مَیں سورجنے تلے اپنی
پوری طاقت اور حکمت صَرف کی ہے۔ یہ بھی ہے۔باطل

20 تب میرا دل مایوس ہو کر ہمت ہارنے لگا،
کیونکہ جو بھی محنت مشقت مَیں نے سورج تلے کی
تھی وہ سیبےکار لـگی۔ 21 کیونکہ خواہ انسان اپنا کام
حکمت، علم مہارتاور کیوںسے نہ آخرکارکرے، اُسے
سب کچھ کسی کے لئے چھوڑنا جسہے نے اُس کے
لئے ایک اُنگلی بھی نہیں ہلائی۔ یہ بھی باطل اور بڑی
مصیبت ہے۔ 22 کیونکہ آخر میں انسان کے لئے کیا کچھ
قائم رہتا اُسجبکہہے، تلےسورجنے مشقتمحنتاِتنی
اور کوششوں کے ساتھ سب کچھ حاصل کر لیا ہے؟
23 اُس کے تمام دن دُکھ اور رنجیدگی بھرےسے ہتے ر
راتہیں، بھیکو اُس دلکا آرام نہیں پاتا۔ یہ بھی باطل
ہی ہے۔

24 انسان کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ
کھائے پیئے اور اپنی محنت مشقت کے پھل سے لطف
اندوز ہو۔ لیکن مَیں نے یہ بھی جان لیا کہ الله ہی یہ
کچھسب مہیا اُسکیونکہ25ہے۔کرتا کونبغیرکے کھا
خوشکر ہو سکتا کوئیہے؟ !نہیں 26 جو انسان الله کو
منظور ہو اُسے وہ حکمت، علم و عرفان اور خوشی عطا
کرتا ہے، لیکن گناہ گار کو وہ جمع کرنے اور ذخیرہ
کرنے کی داریذمہ دیتا ہے تاکہ بعد میں دولتیہ الله
کو منظور شخص کے حوالے کی جائے۔ یہ بھی باطل
اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔

3
باتہر کا وقتاپنا ہے

1 ہر چیز کی اپنی گھڑی ہوتی، آسمان تلے ہر معاملے
کا وقتاپنا ہوتا ہے،

2 جنم لینے اور مرنے کا،
پودا لگانے اور اُکھاڑنے کا،
3 مار دینے اور شفا دینے کا،
ڈھا دینے اور تعمیر کرنے کا،
4 رونے اور ہنسنے کا،
آہیں بھرنے رقصاور کرنے کا،
5 پتھر پھینکنے اور پتھر جمع کرنے کا،
گلے ملنے اور اِس سے باز ہنے ر کا،
تلاش6 کرنے اور کھو دینے کا،
محفوظ رکھنے اور پھینکنے کا،
7 پھاڑنے اور سی کر جوڑنے کا،
خاموش ہنے ر اور لنے بو کا،
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8 پیار کرنے نفرتاور کرنے کا،
جنگ لڑنے اور سلامتی سے زندگی گزارنے کا،
9 چنانچہ کیا فائدہ ہے کہ کام کرنے والا محنت

مشقت کرے؟
مَیں10 نے تکلیفوہ دہ کام کاج دیکھا جو الله نے

انسان کے سپرد کیا تاکہ وہ اُس میں اُلجھا رہے۔ اُس11
نے ہر چیز کو یوں بنایا ہے کہ وہ اپنے وقت کے لئے
خوب صورت اور مناسب ہو۔ اُس نے انسان کے دل
میں بھیجاودانی ڈالی گوہے، شروعوہ سے لے کر آخر
تک اُس کام کی تکتہہ نہیں پہنچ سکتا جو الله نے کیا
ہے۔ مَیں12 جاننے لیا کہ انسان کے لئے اِس سے بہتر
کچھ نہیں ہے کہ خوشوہ رہے اور جیتے جی زندگی کا
لے۔مزہ کیونکہ13 اگر کھائےکوئی پیئے اور محنتتمام
مشقت کے ساتھ ساتھ خوش حال بھی ہو تو یہ الله بخششکی ہے۔

مجھے14 سمجھ آئی کہ جو کچھ کرےالله وہ تکابد
قائم رہے گا۔ اُس میں نہ اضافہ ہو سکتا نہہے کمی۔ الله
یہ سب کچھ اِس لئے کرتا ہے کہ انسان اُس کا خوف
مانے۔ 15 جو حال میں پیش آ رہا ہے وہ ماضی میں
پیش آ چکا ہے، اور جو مستقبل میں پیش آئے گا وہ
بھی پیش آ چکا ہے۔ ہاں، جو کچھ گزر چکا ہے اُسے
الله واپسدوبارہ لاتا ہے۔

انسان فانی ہے
16 مَیں نے سورج تلے مزید دیکھا، جہاں عدالت

کرنی ہے وہاں ناانصافی ہے، جہاں انصاف کرنا ہے
وہاں بےدینی ہے۔ 17 لیکن مَیں دل میں بولا، الله”
راست باز اور بےدین دونوں کی عدالت کرے گا،
کیونکہ ہر معاملے اور کام کا وقتاپنا ہوتا “ہے۔

18 مَیں نے یہ بھی سوچا، جہاں” تک انسانوں کا
تعلق ہے الله اُن کی جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اُنہیں پتا
چلے کہ وہ جانوروں کی مانند ہیں۔ 19 کیونکہ انسان
و حیوان کا ایک ہی انجام ہے۔ دونوں دم چھوڑتے،
دونوں میں ایک سا دم ہے، اِس لئے انسان کو حیوان
نسبتکی یادہ ز فائدہ حاصل نہیں سبہوتا۔ کچھ باطل
ہی ہے۔ ایککچھسب20 ہی جگہ چلا جاتا سبہے،
خاککچھ سے بنا ہے اور سب کچھ خاکدوبارہ میں
مل گا۔جائے یقینکون21 کہہسے سکتا انسانکہہے

کی روح اوپر کی طرف جاتی اور حیوان کی روح نیچے
زمین میں اُترتی “ہے؟

غرض22 مَیں نے جان لیا کہ انسان کے لئے اِس
سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے کاموں میں خوش
رہے، یہی اُس نصیبکے میں ہے۔ کیونکہ کون اُسے
وہ دیکھنے قابلکے بنائے گا جو اُس کے پیشبعد آئے
گا؟ کوئی !نہیں

4
مُردوں کا حال بہتر ہے

1 مَیں ایکنے بار پھر نظر ڈالی تو مجھے وہ تمام ظلم
نظر آیا جو سورج تلے ہوتا ہے۔ مظلوموں کے آنسو بہتے
ہیں، اور تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ظالم اُن سے
یادتی ز کرتے ہیں، اور تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔
2 یہ دیکھ کر مَیں نے مُردوں مبارککو کہا، حالانکہ
وہ عرصے سے وفات پا چکے تھے۔ مَیں نے کہا، وہ”
حال کے زندہ لوگوں مبارککہیںسے ہیں۔ لیکن3 اِن
یادہسے مبارکز وہ نہیںمیںوجودتکابجوہے آیا،
وہنےجس تمام بُرائیاں نہیں دیکھیں تلےسورججو ہوتی
“ہیں۔

غربت میں سکون بہتر ہے
4 مَیں نے یہ بھی دیکھا کہ سب لوگ اِس لئے

محنت مشقت اور مہارت سے کام کرتے ہیں ایککہ
دوسرے ہیں۔کرتےحسدسے یہ بھی باطل اور ہَوا کو
پکڑنے کے برابر ہے۔ طرفایک5 تو احمق ہاتھ پر ہاتھ
دھرے بیٹھنے باعثکے اپنے آپ کو تکتباہی پہنچاتا
ہے۔ لیکن6 دوسری طرف اگر کوئی مٹھی بھر روزی
کما کر سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے تو یہ اِس سے
بہتر ہے مٹھیاںدونوںکہ محنتسرتوڑ اور ہَوا کو پکڑنے
کی کوششوں کے بعد ہی بھریں۔

تنہائی نسبتکی مل کر رہنا بہتر ہے
مَیں7 سورجنے تلے مزید کچھ دیکھا جو باطل ہے۔

ایک8 آدمی اکیلا ہی تھا۔ نہ اُس کے بیٹا تھا، نہ بھائی۔
وہ مشقتمحنتبےحد کرتا رہا، لیکن اُس کی آنکھیں
کبھی اپنی دولت سے مطمئن نہ تھیں۔ سوال یہ مَیں”رہا، اِتنی سرتوڑ کسکوشش کے لئے کر رہا ہوں؟
مَیں اپنی جان کو زندگی مزےکے لینے سے کیوں محروم
رکھ رہا “ہوں؟ یہ بھی باطل اور ناگوار معاملہ ہے۔
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9 ایکدو سے بہتر ہیں، کیونکہ اُنہیں اپنے کام کاج

کا اچھا اجر ملے گا۔ 10 اگر ایک گر جائے تو اُس کا
ساتھی اُسے دوبارہ لیکنگا۔کرےکھڑا اُس افسوسپر
جو نہساتھیکوئیاورجائےگر ہو اُسےجو دوبارہ کھڑا
کرے۔ 11 نیز، جب دو سردیوں کے موسم میں مل کر
بستر پر لیٹ جائیں تو وہ گرم ہتے ر ہیں۔ جو تنہا ہے وہ
طرحکس گرم ہو جائے گا؟ شخصایک12 پر قابو پایا
جا سکتا ہے جبکہ ملدو کر اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تین
یوں لڑ والی جلدیرسّی نہیںسے ٹوٹتی۔

قوم قبولیتکی فضول ہے
13 جو لڑکا غریب دانشلیکن مند ہے وہ بزرگاُس

لیکن احمق بادشاہ سے کہیں بہتر ہے جو تنبیہ ماننے
سے انکار کرے۔ 14 کیونکہ گو وہ بوڑھے بادشاہ کی
حکومت کے دوران غربت میں پیدا ہوا تھا توبھی وہ
جیل سے نکل کر بادشاہ بن گیا۔ 15 لیکن پھر مَیں نے
دیکھا کہ سورج تلے ایکلوگتمام اَور لڑکے کے پیچھے
ہو لئے پہلےجسے کی نشینتختجگہ ہونا تھا۔ 16 اُن تمام
کیلوگوں انتہا قیادتکیجنتھینہیں وہ توبھیتھا۔کرتا
جو بعد میں آئیں گے وہ اُس نہیںخوشسے ہوں یہگے۔
بھی باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔

5
الله خوفکا ماننا

1 الله کے گھر میں وقتجاتے اپنے قدموں کا خیال
اوررکھ سننے لئےکے تیار رہ۔ احمقوںیہ قربانیوںکی سے
کہیں بہتر ہے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ غلط کام
کر رہے ہیں۔

2 لنے بو میں جلدبازی نہ کر، تیرا دل الله کے حضور
کچھ بیان کرنے میں جلدی نہ کرے۔ الله آسمان پر
ہے جبکہ تُو زمین پر ہی ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ تُو کم
باتیں کرے۔ 3 طرحجسکیونکہ حد سے یادہ ز محنت
مشقت سے خواب آنے لـگتے ہیں اُسی طرح بہت باتیں
کرنے سے آدمی حماقتکی ظاہر ہوتی ہے۔

4 اگر تُو الله کے مَنتحضور مانے تو اُسے پورا کرنے
میں کر۔متدیر احمقوںوہ نہیںخوشسے ہوتا، چنانچہ
پوریمَنتاپنی کر۔ مَنت5 نہ مانمَنتماننا کر اُسے پورا
نہ کرنے سے بہتر ہے۔

6 اپنے منہ اجازتکو دےنہ کہ وہ تجھے گناہ میں
پھنسائے، اور الله کے پیغمبر کے منے سا نہ کہہ، مجھ”
سے غیرارادی غلطی ہوئی “ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ
الله تیری بات ناراضسے ہو کر تیری محنت کا کام تباہ
کرے؟

خواببہتجہاں7 دیکھے جاتے ہیں وہاں فضول
باتیں اور الفاظبےشمار ہیں۔ہوتے چنانچہ الله خوفکا
!مان

ظالموں کا ظلم
8 کیا تجھے صوبے میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو

غریبوں پر ظلم کرتے، اُن کا حق مارتے اور اُنہیں
انصاف سے محروم رکھتے ہیں؟ تعجب نہ کر، کیونکہ
سرکاریایک دوسرےملازم نگہبانیکی کرتا اورہے،
اُن پر مزید ملازم مقرر ہوتے ہیں۔ 9 ملـکچنانچہ کے
لئے ہر لحاظ سے فائدہ اِس میں ہے کہ ایسا بادشاہ اُس
پر کرےحکومت کاریکاشتجو کی فکر کرتا ہے۔

خوشدولت حالی ضمانتکی دےنہیں سکتی
پیارےپیسےجسے10 ہوں وہ کبھی مطمئن نہیں ہو

گا، اُسخواہ پاسکے نہکیوںپیسےہیکتنے ہوں۔ جو
زردوست ہو وہ کبھی آسودہ نہیں ہو گا، خواہ اُس کے
پاس کیوںدولتہیکتنی نہ ہو۔ یہ بھی باطل ہے۔ہی
11 جتنا مال میں اضافہ ہو اُتنا ہی اُن کی تعداد بڑھتی ہے
جو اُسے کھا جاتے ہیں۔ اُس مالـککے کو اُس کا کیا
فائدہ اِسسوائےہے دیکھدیکھاُسےوہکہکے مزہکر
لے؟ کاجکام12 کرنے والے کی نیند میٹھی ہوتی ہے،
خواہ اُس نے کم یا یادہ ز کھانا کھایا ہو، لیکن امیر کی
دولت اُسے سونے نہیں دیتی۔

باتبُرینہایتایکتلےسورجمجھے13 نظر آئی۔ جو
کسیدولت نے اپنے لئے محفوظ رکھی وہ اُس کے لئے
نقصان بنباعثکا کسیدولتیہجبکیونکہ14گئی۔
مصیبت باعثکے تباہ ہو گئی اور آدمی ہاںکے بیٹا پیدا
ہوا تو اُس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ماں15 پیٹکے
سے نکلتے وقت وہ ننگا تھا، اور اِسی طرح کوچ کر کے
چلا بھی جائے گا۔ اُس محنتکی کا پھلکوئی نہیں ہو
گا جسے وہ اپنے ساتھ لے جا سکے۔

16 یہ بہتبھی باتبُری ہے طرحجسکہ انسان آیا
اُسی کوچطرح کر بھیچلاکے جاتا اُسےہے۔ کیا فائدہ
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ہوا ہے کہ اُس نے ہَوا کے لئے محنت مشقت کی ہو؟
17 جیتے جی وہ ہر دن یکی تار میں کھانا کھاتے ہوئے
گزارتا، زندگی بھر وہ بڑی بیماریرنجیدگی، اور غصے مبتلامیں رہتا ہے۔

تب18 مَیں نے جان لیا کہ انسان کے لئے اچھا اور
مناسب ہے کہ وہ جتنے دن الله نے اُسے دیئے ہیں
کھائے پیئے اور سورج تلے اپنی محنت مشقت کے پھل
کا مزہ لے، کیونکہ یہی اُس کے نصیب میں ہے۔
19 جبکیونکہ الله شخصکسی کو مال و متاع عطا کر
کے اُسے اِس قابل بنائے کہ اُس کا مزہ لے سکے، اپنا
نصیب قبول کر سکے اور محنت مشقت کے ساتھ ساتھ
خوش بھی ہو سکے تو یہ الله بخششکی ہے۔ ایسے20
شخص کو زندگی کے دنوں پر غور خوضو کرنے کا کم
ہی وقت ملتا ہے، کیونکہ الله اُسے دل میں خوشی دلا
مصروفکر رکھتا ہے۔

6
ایکتلےسورجمجھے1 باتبُریاَور نظر آئی انسانجو

کو اپنے بوجھ تلے دبائے رکھتی ہے۔
2 الله کسی آدمی کو مال و متاع اور عزت عطا کرتا

ہے۔ غرض اُس کے پاس سب کچھ ہے جو اُس کا
دل چاہے۔ لیکن الله اُسے اِن چیزوں لطفسے اُٹھانے
نہیں دیتا بلـکہ کوئی اجنبی اُس کا مزہ لیتا ہے۔ یہ باطل
اور ایک بڑی مصیبت ہے۔ 3 ہو سکتا ہے کہ کسی
آدمی کے َسو بچے پیدا ہوں اور وہ عمر رسیدہ بھی ہو
لیکنجائے، خواہ وہ کتنا بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، اگر
اپنی خوش حالی کا مزہ نہ لے سکے اور آخرکار صحیح
رسومات کے ساتھ دفنایا نہ جائے تو اِس کا کیا فائدہ؟
مَیں ہوںکہتا کہ اُس نسبتکی ماں پیٹکے میں ضائع
ہو گئے بچے کا حال بہتر ہے۔ بےشک4 ایسے بچے کا
آنا بےمعنی ہے، اور اندھیرےوہ میں ہی کوچ کر کے
چلا جاتا بلـکہ اُس کا نام اندھیرےتک میں چھپا رہتا
ہے۔ لیکن5 گو اُس نے نہ سورجکبھی دیکھا، نہ اُسے
معلومکبھی ہوا ایسیکہ چیز تاہمہے اُسے آدمیمذکورہ
کہیںسے یادہ ز آرام و حاصلسکون ہے۔ 6 اور اگر وہ
دو تکسالہزار جیتا لیکنرہے، حالیخوشاپنی سے
لطف اندوز نہ ہو سکے تو کیا فائدہ سبہے؟ کو ایکتو
ہی جگہ جانا ہے۔

7 انسان کی تمام محنت مشقت کا یہ مقصد ہے کہ
پیٹ بھر جائے، توبھی اُس بھوککی کبھی نہیں مٹتی۔
دانش8 مند کو کیا حاصل باعثکےجسہے وہ احمق
سے برتر ہے؟ اِس کا کیا فائدہ ہے کہ غریب آدمی
زندوں کے ساتھ مناسب سلوک کرنے کا فن سیکھ
لے؟ دُوردراز9 چیزوں آرزومندکے ہنے ر نسبتکی بہتر
یہ ہے انسانکہ اُن چیزوں لطفسے اُٹھائے آنکھوںجو
کے منے سا ہی ہیں۔ یہ بھی باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے
برابر ہے۔

الله کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا
10 جو کچھ پیشبھی آتا اُسہے کا نام پہلے ہی رکھا

گیا ہے، جو بھی انسان وجود میں آتا ہے وہ پہلے ہی
معلوم تھا۔ کوئی بھی انسان اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا
جو اُس سے طاقت ور ہے۔ 11 کیونکہ جتنی بھی باتیں
انسان کرے اُتنا ہی یادہ ز معلوم ہو گا کہ باطل ہیں۔
انسان کے لئے اِس کا کیا فائدہ؟

کس12 کو معلوم ہے کہ اُن تھوڑے اور بےکار
دنوں کے دوران جو سائے کی طرح گزر جاتے ہیں
انسان کے لئے کیا کچھ فائدہ مند ہے؟ کون اُسے بتا سکتا
ہے کہ اُس کے چلے جانے پر سورج تلے کیا پیشکچھ
آئے گا؟

7
اچھا کیا ہے؟

1 اچھا نام تیلخوشبودار موتاورسے پیدائشدنکا
دنکے سے بہتر ہے۔

ضیافت2 والوںکرنے کے میںگھر جانے نسبتکی
ماتم کرنے والوں کے گھر میں جانا بہتر ہے، کیونکہ ہر
انسان کا موتانجام ہی ہے۔ جو زندہ ہیں وہ باتاِس
خوبپر دھیان دیں۔ ہنسیدُکھ3 سے بہتر ہے، اُترا ہوا
چہرہ دل کی بہتری کا باعث ہے۔ دانش4 مند کا دل
ماتم کرنے والوں کے گھر میں ٹھہرتا جبکہ احمق کا دل
والوںکرنےعشرتوعیش ٹکمیںگھرکے ہے۔جاتا

5 احمقوں کے گیت سننے کی نسبت دانش مند کی
جھڑکیوں پر دھیان دینا بہتر ہے۔ 6 احمق کے قہقہے
دیگچی تلے چٹخنے والے کانٹوں آگکی کی مانند ہیں۔
یہ بھی باطل ہی ہے۔
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7 ناروا دانشنفع مند احمقکو بنا دلرشوتدیتا، کو

بگاڑ دیتی ہے۔
کسی8 معاملے کا انجام اُس کی ابتدا سے بہتر ہے،

صبر کرنا مغرور ہونے سے بہتر ہے۔
غصہ9 جلدیمیںکرنے نہ کر، کیونکہ احمقوںغصہ

کی گود میں ہی آرام کرتا ہے۔
10 یہ نہ پوچھ کہ آج کی نسبت پرانا زمانہ بہتر کیوں

تھا، کیونکہ حکمتیہ باتکی نہیں۔
11 حکمتاگر میراثعلاوہکے ملـکیتمیں ملبھی

جائے تو یہ اچھی بات ہے، یہ اُن کے لئے سودمند ہے
جو سورج دیکھتے ہیں۔ 12 کیونکہ حکمت پیسوں کی
طرح پناہ دیتی حکمتلیکنہے، خاصکا فائدہ یہ ہے
کہ وہ مالـکاپنے کی جان بچائے رکھتی ہے۔

13 الله کے کام کا ملاحظہ کر۔ کچھجو اُس پیچنے
دار بنایا کون اُسے سلجھا سکتا ہے؟

خوشی14 کے خوشدن ہو، لیکن مصیبت کے دن
رکھخیال کہ الله نے یہ بھیدن بنایا اور وہ بھی اِس لئے
کہ انسان اپنے مستقبل بارےکے میں کچھ معلوم نہ کر
سکے۔

انتہاپسندوں سے یغ در کر
15 اپنی عبث زندگی کے دوران مَیں نے دو باتیں

دیکھی ہیں۔ ایک طرف راست باز اپنی راست بازی
باوجودکے تباہ ہو جاتا اپنیبےدینطرفدوسریجبکہ
بےدینی کے باوجود عمر رسیدہ ہو جاتا ہے۔ 16 نہ حد
سے یادہ ز راست بازی دکھا، نہ حد سے یادہ ز دانش
مندی۔ اپنے آپ کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
17 نہ حد سے یادہ ز بےدینی، نہ حد سے یادہ ز حماقت
دکھا۔ وقتمقررہ پہلےسے مرنے کی ہے؟ضرورتکیا
18 اچھا ہے کہ تُو باتیہ تھامے رکھے اور دوسری بھی
نہ چھوڑے۔ جو الله خوفکا مانے وہ دونوں خطروں
سے بچ نکلے گا۔

دانشحکمت19 مند کو شہر حکمرانوںدسکے سے
یادہ ورطاقتز بنا 20ہے۔دیتی انسانبھیکوئیمیںدنیا
اِتنا راست باز نہیں کہ ہمیشہ اچھا کرےکام اور کبھی
گناہ نہ کرے۔

21 لوگوں کی ہر بات پر دھیان نہ دے، ایسا نہ ہو
کہ تُو نوکر لعنتکی بھی سن لے جو وہ تجھ پر کرتا ہے۔

22 کیونکہ دل میں تُو جانتا ہے کہ تُو نے خود متعدد دوسروںبار لعنتپر بھیجی ہے۔
دانشکون مند ہے؟

حکمت23 یعےکے ذر مَیں نے اِن تمام باتوں کی جانچ
پڑتال کی۔ مَیں بولا، مَیں” دانش مند بننا چاہتا “ہوں،
لیکن حکمت مجھ سے دُور رہی۔ 24 جو کچھ موجود
ہے وہ دُور اور نہایت گہرا کونہے۔ اُس کی تکتہہ
پہنچ سکتا ہے؟ چنانچہ25 مَیں رُخ بدل پورےکر دھیان
سے اِس کی تحقیق و تفتیش کرنے لگا کہ حکمت اور
مختلف باتوں کے صحیح نتائج کیا ہیں۔ نیز، مَیں بےدینی
کی حماقت اور بےہودگی کی دیوانگی معلوم کرنا چاہتا
تھا۔

مجھے26 معلوم ہوا موتکہ تلخکہیںسے عورتوہ
ہے جو پھندا جسہے، کا دل جال اور ہاتھ زنجـیریں
ہیں۔ جو آدمی الله کو منظور ہو وہ بچ نکلے گا، لیکن
گناہ گار اُس جالکے میں اُلجھ جائے گا۔

واعظ27 فرماتا ہے، یہ” سب کچھ مجھے معلوم ہوا
جب مَیں نے مختلف باتیں ایک دوسرے کے ساتھ
منسلـک کیں تاکہ صحیح نتائج تک پہنچوں۔ 28 لیکن
جسے مَیں ڈھونڈتا رہا وہ نہ ملا۔ ہزار افراد میں سے
مجھے ایکصرف ہی دیانت دار مرد ملا، لیکن ایک
بھی دیانت عورت*دار نہیں۔

29 مجھے صرف اِتنا ہی معلوم ہوا کہ گو الله نے
انسانوں کو دیانت دار بنایا، لیکن وہ کئی قسم کی
چالاکیاں ڈھونڈ لتے نکا “ہیں۔

8
دانشکون1 مند کی مانند باتوںکونہے؟ صحیحکی

تشریح کرنے کا علم رکھتا حکمتہے؟ انسان کا چہرہ
روشن اور اُس کے منہ سختکا انداز نرم کر دیتی ہے۔

حکمران کا اختیار
2 مَیں کہتا ہوں، بادشاہ کے حکم پر چل، کیونکہ تُو

نے الله کے منے حلفسا اُٹھایا ہے۔ 3 بادشاہ کے حضور
سے دُور ہونے جلدبازیمیں نہ بُرےکسیکر۔ معاملے
میں مبتلا نہ ہو جا، کیونکہ اُسی کی مرضی چلتی ہے۔
بادشاہ4 فرمانکے اُسپیچھےکے اختیارکا اِسہے، لئے
کون اُس سے پوچھے، تُو” کیا کر رہا “ہے؟ 5 جو اُس

* 7:28 دیانت :دار دیانت’ ‘دار اضافہ ہے تاکہ آیت کا ًجو مطلبغالبا ہے صافوہ ہو جائے۔
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کے حکم پر چلے اُس کا بُرےکسی معاملے سے واسطہ
نہیں پڑے گا، کیونکہ دانش مند دل مناسب وقت اور
انصاف کی راہ جانتا ہے۔

کیونکہ6 معاملےہر لئےکے وقتمناسب انصافاور
کی راہ ہوتی انسانمصیبتلیکنہے۔ کو دبائے رکھتی
ہے، 7 کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ مستقبل کیسا ہو گا۔
کوئی اُسے یہ نہیں بتا سکتا ہے۔ 8 کوئی بھی انسان ہَوا
کو بند رکھنے کے قابل اِسی*نہیں۔ طرح کسی کو بھی
موتاپنی دنکا مقرر کرنے کا اختیار نہیں۔ یہ اُتنا یقینی
ہے جتنا یہ کہ فوجیوں جنگکو دورانکے فارغ نہیں
کیا جاتا اور بےدینبےدینی کو نہیں بچاتی۔

مَیں9 نے سبیہ کچھ پورےجبدیکھا دل سے اُن
تمام باتوں پر دھیان دیا جو سورج تلے ہوتی ہیں، جہاں
اِس وقت ایک آدمی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا
اختیار رکھتا ہے۔

دنیا میں ناانصافی
10 پھر مَیں نے دیکھا کہ بےدینوں کو عزت کے

ساتھ دفنایا گیا۔ یہ لوگ مقدِس کے پاس آتے جاتے
!تھے لیکن جو راست باز تھے اُن کی یاد شہر میں مٹ
گئی۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔

مجرموں11 اِسجاتی،دینہیںسزاسےجلدیکو لئے
لوگوں کے بُرےدل کام کرنے کے منصوبوں سے بھر
جاتے ہیں۔ 12 گناہ گار سے َسو گناہ سرزد ہوتے ہیں،
توبھی عمر رسیدہ ہو جاتا ہے۔
بےشک مَیں یہ بھی جانتا ہوں کہ ترسخدا لوگوں

کی خیر ہو گی، اُن کی جو الله چہرےکے سے ڈرتے
ہیں۔ بےدین13 کی خیر نہیں ہو گی، کیونکہ وہ الله کا
نہیںخوف مانتا۔ اُس کی زندگی دنکے یادہ ز نہیں بلـکہ
سائے عارضیجیسے ہوں گے۔ ایکتوبھی14 اَور بات
دنیا پیشمیں آتی باطلجوہے بازوںراستہے، کو وہ
ملتیسزا ملنیکوبےدینوںجوہے ہئے، بےدینوںاورچا
کو وہ اجر ملتا ہے راستجو بازوں کو ملنا ہئے۔ چا یہ
دیکھ کر مَیں بولا، یہ” بھی باطل ہی “ہے۔

15 چنانچہ مَیں نے خوشی کی تعریف کی، کیونکہ
سورج تلے انسان کے لئے اِس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ
وہ پیئےکھائے کرتےمشقتمحنتپھررہے۔خوشاور
خوشیوقت اُتنے اُسدنہی ساتھکے گیرہے جتنے الله
سورجنے تلے اُس کے لئے مقرر کئے ہیں۔

جو کچھ الله کرتا ہے وہ ناقابِل فہم ہے
16 مَیں نے اپنی پوری ذہنی طاقت اِس پر لگائی کہ

لوںجانحکمت زمیناور انسانپر محنتوںکی معائنہکا کر
لوں، ایسی محنتیں کہ اُسے راتدن نیند نہیں آتی۔ تب17
مَیں نے الله کا سارا کام دیکھ کر جان لیا کہ انسان اُس
تمام کام کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا جو سورج تلے ہوتا
خواہہے۔ وہ اُس کی کیوںتحقیقکتنی توبھیکرےنہ
وہ تکتہہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا دانشکوئیہے مند
دعوٰی کرے، مجھے” اِس کی پوری سمجھ آئی “ہے،
لیکن ایسا نہیں ہے، وہ تکتہہ نہیں پہنچ سکتا۔

9
1 اِن تمام باتوں پر مَیں نے دل سے غور کیا۔ اِن کے

معائنے کے بعد مَیں نے نتیجہ نکالا کہ راست باز اور
دانش مند اور جو کچھ وہ کریں الله کے ہاتھ میں ہیں۔
محبتخواہ ہو خواہ نفرت، اِس بھیکی انسانسمجھ کو
نہیں آتی، دونوں کی جڑیں اُس سے پہلے ماضی میں ہیں۔
سب2 کے نصیب میں ایک ہی انجام ہے، راست باز
اور بےدین نیککے، اور بد پاککے، ناپاکاور کے،
پیشقربانیاں کرنے والے اورکے اُس کے نہیںکچھجو
پیش کرتا۔ شخصاچھے اور گناہ گار ایککا ہی انجام
حلفہے، اُٹھانے والے اور اِس سے ڈر کر یز گر کرنے
والے ایککی ہی منزل ہے۔

سورج3 تلے ہر کام کی مصیبتیہی ہے کہ ایکہر
کے نصیب میں ایک ہی انجام ہے۔ انسان کا ملاحظہ
کر۔ اُس کا دل بُرائی سے بھرا رہتا بلـکہ عمر بھر اُس کے
دل میں بےہودگی رہتی لیکنہے۔ آخرکار اُسے مُردوں
میں ہی جا ملنا ہے۔

4 زندوںتکابجو شریکمیں اُسےہے اُمید ہے۔
کیونکہ زندہ ُکتے کا حال مُردہ شیر سے بہتر ہے۔ 5 کم از
کم جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم مریں گے۔ لیکن
مُردے کچھ نہیں جانتے، اُنہیں مزید کوئی اجر نہیں ملنا
ہے۔ اُن کی یادیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ 6 اُن کی محبت،
نفرت اور غیرت سب کچھ بڑی دیر سے جاتی رہی ہے۔
اب وہ کبھی بھی اُن کاموں میں حصہ نہیں لیں گے جو
سورج تلے ہوتے ہیں۔

* 8:8 کوئی بھی انسان ہَوا کو بند رکھنے قابلکے ایک:نہیں اَور ممکنہ :ترجمہ کوئی بھی انسان اپنی جان کو نکلنے سے روکنہیں سکتا۔
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زندگی مزےکے !لے
7 چنانچہ جا کر اپنا کھانا خوشی کے ساتھ کھا، اپنی

َمے زندہ دلی سے پی، کیونکہ الله کافی دیر سے تیرے
کاموں ہے۔خوشسے کپڑےتیرے8 وقتہر *سفید
ہوں، تیرا تیلسر محرومسے نہ رہے۔ 9 ساتھیجیوناپنے
کے ساتھ جو تجھے پیارا ہے زندگی مزےکے لیتا رہ۔
سورج تلے کی باطل زندگی کے جتنے دن الله نے تجھے
بخش ہیںدیئے اُنہیں اِسی طرح !گزار کیونکہ زندگی میں
اور سورج تلے تیری محنت مشقت میں یہی کچھ تیرے
نصیب میں ہے۔ کامجس10 کو بھی ہاتھ لگائے اُسے
جوشپورے خروشو سے کر، کیونکہ پاتال میں جہاں
تُو جا رہا ہے نہ کوئی کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم اور نہ
حکمت۔

دنیا حکمتمیں کی قدر نہیں کی جاتی
11 مَیں نے سورج تلے مزید کچھ دیکھا۔ یقینی بات

نہیں کہ مقابلے میں سب سے تیز دوڑنے والا جیت
جائے، جنگکہ میں پہلوان فتح پائے، دانشکہ مند
خوراککو حاصل ہو، کہ سمجھ دار دولتکو ملے یا
کہ عالِم منظوری پائے۔ نہیں، سب کچھ موقع اور اتفاق
پر منحصر ہوتا ہے۔ 12 نیز، کوئی بھی انسان نہیں جانتا
کہ مصیبت کا وقت کب اُس پر آئے گا۔ جس طرح
مچھلیاں ظالم جال میں اُلجھ جاتی یا پرندے پھندے میں
پھنس جاتے ہیں اُسی طرح انسان مصیبت میں پھنس
جاتا اچانکمصیبتہے۔ ہی اُس پر آ جاتی ہے۔

13 سورج تلے مَیں نے حکمت کی ایک اَور مثال
دیکھی جو مجھے اہم لـگی۔

کہیں14 کوئی چھوٹا شہر جستھا تھوڑےمیں سے
افراد بستے ایکتھے۔ طاقتایکدن ور بادشاہ اُس سے
لڑنے آیا۔ اُس نے اُس کا محاصرہ کیا اور اِس مقصد
سے اُس کے ارد گرد بڑے بڑے بُرج کھڑے کئے۔
15 شہر ایکمیں آدمی رہتا تھا دانشجو مند البتہ غریب
تھا۔ اِس شخص نے اپنی حکمت سے شہر کو بچا لیا۔
لیکن بعد میں کسی بھینے غریب کو یاد نہ کیا۔ 16 یہ
دیکھ کر مَیں بولا، طاقتحکمت” سے بہتر لیکن“ہے،
غریب کی حکمت حقیر جانی جاتی ہے۔ کوئی بھی
اُس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ دانش17 مند کی جو

باتیں آرام سے سنی جائیں وہ احمقوں کے درمیان ہنے ر
والے حکمران کے اعلاناتزوردار کہیںسے بہتر ہیں۔
ہتھیاروںکےجنگحکمت18 سے بہتر ایکلیکنہے،
ہی گناہ بہتگار کچھ جو اچھا ہے تباہ کرتا ہے۔

10
ہدایاتمختلف

1 مری ہوئی مکھیاں خوشبودار تیل خراب کرتی
ہیں، حکمتاور عزتاور تھوڑینسبتکی حماقتسی
کا یادہ ز اثر ہوتا ہے۔

دانش2 مند کا دل صحیح راہ چن لیتا ہے جبکہ احمق
کا دل غلط راہ پر آ جاتا ہے۔ 3 راستے پر چلتے وقت بھی
احمق سمجھ سے خالی جسہے، سے بھی ملے اُسے بتاتا
ہے کہ بےوقوفوہ *ہے۔

4 اگر حکمران تجھ ناراضسے ہو جائے تو اپنی جگہ
مت چھوڑ، کیونکہ پُرسکون یہ رو بڑی بڑی غلطیاں دُور
کر دیتا ہے۔

5 مجھے سورج تلے ایک ایسی بُری بات نظر آئی جو
اکثر حکمرانوں سے سرزد ہوتی ہے۔ 6 احمق بڑےکو
عُہدوں پر فائز کیا جاتا ہے جبکہ امیر چھوٹے عُہدوں
پر ہی ہتے ر ہیں۔ 7 مَیں نے غلاموں کو گھوڑے پر
پیدلطرحکیغلاموںکوحکمرانوںاورسوار چلتے دیکھا
ہے۔

8 جو کھودےگڑھا وہ خود اُس میں گر سکتا ہے،
جو دیوار گرا دے ہو سکتا ہے کہ سانپ اُسے ڈسے۔
9 جو کان سے پتھر نکالے اُسے لـگچوٹ سکتی ہے،
لـکڑیجو چیر ڈالے زخمیوہ ہو ہے۔میںخطرےکےجانے

10 کلہاڑیاگر ُکند ہو اور کوئی اُسے تیز کرےنہ تو
یادہ طاقتز ہے۔درکار حکمتلہٰذا صحیحکو طور سے
عمل میں لا، تب ہی کامیابی حاصل ہو گی۔

11 اگر اِس سے پہلے کہ سپیرا سانپ پر قابو پائے وہ
اُسے ڈسے تو پھر سپیرا ہونے کا کیا فائدہ؟

دانش12 مند اپنے منہ کی باتوں سے دوسروں کی
مہربانی حاصل کرتا لیکنہے، احمق کے اپنے ہونٹہی
اُسے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ 13 اُس کا بیان احمقانہ باتوں
شروعسے بےوقوفیوںخطرناکاور سے ختم ہوتا ہے۔
14 ایسا شخص باتیں کرنے سے باز نہیں آتا، گو انسان
مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کون اُسے بتا

* 9:8 :سفید یعنی خوشی منانے کپڑے۔کے * 10:3 بےوقوفوہ :ہے عبرانی ذومعنی ہے۔ مطلبدوسرا ہوںبےوقوفمَیں ہو سکتا ہے۔
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سکتا ہے اُسکہ بعدکے کیا کچھ ہو گا؟ احمق15 کا کام
اُسے تھکا دیتا ہے، اور وہ شہر کا راستہ بھی نہیں جانتا۔

ملـکاُس16 جسافسوسپر کا بادشاہ بچہ ہے اور
جس کے بزرگ صبح ہی ضیافت کرنے لـگتے ہیں۔
مبارک17 جسملـکوہہے کا شریفبادشاہ اورہے
جس بزرگکے نشے میں دُھت نہیں ہتے ر بلـکہ مناسب
وقت پر اور نظم و ضبط ساتھکے کھانا کھاتے ہیں۔

ُسستجو18 اُسہے شہتیرکےگھرکے لـگتےجھکنے
جسہیں، کے ہاتھ ڈھیلے ہیں اُس چھتکی سے پانی
ٹپکنے لگتا ہے۔

ضیافت19 کرنے ہنسیسے خوشی اور َمے پینے سے
دلیزندہ پیدا ہوتی لیکنہے، پیسہ کچھسبہی مہیا ہے۔کرتا

خیالوں20 میں بھی بادشاہ لعنتپر نہ کر، اپنے سونے
کمرےکے میں بھی امیر پر لعنت نہ بھیج، ایسا نہ ہو کہ
کوئی تیرےپرندہ الفاظ لے کر تکاُس پہنچائے۔

11
محبت کا فائدہ

1 اپنی روٹی پانی پر پھینک کر دےجانے تو متعدد
دنوں بعدکے وہ تجھے پھر مل جائے گی۔ ملـکیتاپنی2
سات بلـکہ مختلفآٹھ میںکاموں لگا دے، تجھےکیونکہ
کیا معلوم مصیبتکسکسملـککہ سے دوچار ہو
گا۔

3 بادلاگر پانی ہوںبھرےسے تو زمین بارشپر ضرور
ہو گی۔ درخت جنوب یا شمال کی طرف گر جائے تو
طرفاُسی پڑا رہے گا۔

4 جو ہر وقت ہَوا کا رُخ دیکھتا رہے وہ کبھی بیج
نہیں بوئے گا۔ جو بادلوں کو تکتا رہے وہ کبھی فصل
کی کٹائی کرےنہیں گا۔

طرحجس5 نہ تجھے ہَوا کے چکر معلوم ہیں، نہ یہ
کہ ماں پیٹکے میں تشکیلطرحکسبچہ پاتا اُسیہے
طرح تُو الله کا کام نہیں سمجھ سکتا، سبجو کچھ عمل
میں لاتا ہے۔

صبح6 وقتکے اپنا بیج بو اور شام کو بھی کام میں
لگا رہ، کیونکہ کیا معلوم کسکہ کام میں کامیابی ہو
گی، اِس میں، اُس میں یا دونوں میں۔

اپنی جوانی لطفسے اندوز ہو

7 روشنی کتنی بھلی ہے، اور سورج آنکھوں کے لئے
خوشکتنا گوار ہے۔ 8 جتنے بھی سال انسان زندہ رہے
اُتنے سال باشخوشوہ ساتھرہے۔ ساتھ اُسے یاد رہے
تاریککہ دن بھی آنے والے ہیں، اور کہ اُن کی بڑی
تعداد ہو گی۔ جو کچھ آنے والا ہے وہ باطل ہی ہے۔

اے9 تکجبنوجوان، تُو جوان خوشہے رہ اور
مزےکےجوانی لیتا رہ۔ کچھجو دلتیرا تیریاورچاہے
آنکھوں کو پسند آئے وہ کر، لیکن یاد رہے کہ جو کچھ
بھی اُسکرےتُو اللهجوابکا گا۔کرےطلبسےتجھ
10 چنانچہ اپنے دل سے رنجیدگی اور اپنے جسم دُکھسے
درد دُور رکھ، کیونکہ جوانی اور کالے بال دم بھر کے
ہی ہیں۔

12
میںجوانی1 ہی خالقاپنے یادکو اِسرکھ، پہلےسے

کہ مصیبت کے دن آئیں، وہ سال قریب آئیں جن کے
بارے میں تُو کہے گا، یہ” مجھے پسند “نہیں۔ 2 اُسے یاد
رکھ اِس پہلےسے کہ تیرےروشنی لئے ختم ہو جائے،
سورج، چاند اندھیرےستارےاور ہو جائیں بارشاور
کے بعد بادل لوٹ آئیں۔ 3 اُسے یاد رکھ، اِس سے پہلے
کہ گھر کے پہرے دار تھرتھرانے لـگیں، طاقت ور
آدمی ُکبڑے ہو جائیں، گندم پیسنے والی نوکرانیاں کم
ہونے باعثکے کام کرنا چھوڑ دیں اور کھڑکیوں میں
سے دیکھنے والی خواتین دُھندلا جائیں۔ 4 اُسے یاد رکھ،
اِس سے پہلے کہ گلی میں پہنچانے والا دروازہ بند ہو
جائے اور چکّی کی آواز آہستہ ہو جبجائے۔ یاں چڑ
چہچہانے لـگیں گی تو تُو جاگ اُٹھے گا، لیکن تمام
کیگیتوں آواز گی۔دےسنائیسیدبی اُسے5 یاد رکھ،
پہلےسےاِس کہ خطروںکےگلیوںاورجگہوںاونچیتُو
سے ڈرنے لـگے۔ گو بادام کا پھول کھل جائے، ٹڈی
اورجائےدبتلےبوجھ یر کر پھوٹپھولکا لیکننکلے،
تُو کوچ کر کے اپنے ابدی گھر میں چلا جائے گا، اور
ماتم کرنے والے گلیوں میں متے گھو پھریں گے۔

6 الله کو یاد رکھ، اِس سے پہلے کہ چاندی کا رّسا
ٹوٹ جائے، سونے کا برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے،
پاسکےچشمے پاشپاشگھڑا ہو کنوئیںاورجائے کا
پانی لنے نکا والا پہیہ ٹوٹ کر اُس میں گر جائے۔ تب7
خاکتیری دوبارہ خاکاُس میں مل جائے جسگی
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آئینکلسے اُسروحتیریاور لوٹپاسکےخدا جائے
جسگی نے اُسے بخشا تھا۔

واعظ8 فرماتا باطل”ہے، باطلکچھسب!باطلہی
ہی باطل “!ہے

خاتمہ
دانش9 مند ہونے کے علاوہ واعظ قوم کو علم و

عرفان کی تعلیم دیتا رہا۔ اُس نے متعدد امثال صحیحکو
دےوزن کر اُن کی جانچ پڑتال کی اور اُنہیں ترتیب وار
جمع کیا۔ واعظ10 کی کوشش تھی کہ مناسب الفاظ
کرےاستعمال اور دیانت داری سچیسے باتیں لـکھے۔

دانش11 مندوں کے الفاظ آنکس کی مانند ہیں،
ترتیب سے جمع شدہ امثال لـکڑی میں مضبوطی سے
ٹھونکی گئی کیلوں جیسی ہیں۔ یہ ایک ہی گلہ بان کی
دی ہوئی ہیں۔

میرے12 بیٹے، اِس کے علاوہ خبردار رہ۔ کتابیں
لـکھنے کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو جائے گا، اور حد
سے یادہ کتبز بینی سے تھکجسم جاتا ہے۔

13 آؤ، اختتام پر ہم تمام تعلیم کے خلاصے پر دھیان
دیں۔ رب خوفکا مان اور اُس کے احکام کی پیروی
کر۔ یہ ہر انسان فرضکا ہے۔ 14 کیونکہ الله ہر کام
کو خواہ وہ چھپا ہی ہو، خواہ بُرا یا بھلا عدالتہو میں
لائے گا۔
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غزُل الغزلات
تُو میرا بادشاہ ہے

سلیمان1 کی غزُل الغزلات۔
2 وہ مجھے اپنے منہ سے بوسے دے، کیونکہ تیری

محبت َمے سے کہیں یادہ بخشراحتز ہے۔
تیری3 عطر کی خوشبو کتنی من موہن ہے، تیرا نام

چھڑکا گیا مہک دار تیل ہی ہے۔ اِس لئے یاں کنوار
تجھے پیار کرتی ہیں۔

4 آ، کھینچمجھے کر اپنے ساتھ لے !جا آ، ہم دوڑ کر
چلے !جائیں بادشاہ مجھے اپنے کمروں میں لے جائے،
اور ہم باغ باغ ہو کر تیری خوشی منائیں۔ ہم َمے کی
نسبت تیرے پیار کی یادہ ز یف تعر کریں۔ مناسب ہے
لوگکہ تجھ محبتسے کریں۔

مجھے حقیر نہ جانو
اے5 یروشلم کی بیٹیو، مَیں سیاہ فام لیکن من موہن

ہوں، مَیں قیدار خیموںکے جیسی، سلیمان خیموںکے
کے پردوں صورتخوبجیسی ہوں۔ 6 اِس لئے مجھے
حقیر نہ جانو کہ مَیں سیاہ فام ہوں، کہ میری ِجلد
دھوپ سے ُجھلس گئی میرےہے۔ سگے بھائی مجھ
سے ناراض تھے، اِس لئے اُنہوں نے مجھے انگور کے
باغوں کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری دی، انگور
کے اپنے ذاتی باغ کی دیکھ بھال مَیں کر نہ سکی۔

تُو کہاں ہے؟
اے7 تُو جو میری جان کا پیارا ہے، مجھے بتا کہ

یاں بکر بھیڑ کہاں چَرا رہا ہے؟ تُو اُنہیں دوپہر وقتکے
کہاں آرام کرنے بٹھاتا ہے؟ مَیں کیوں نقاب پوش
کی طرح تیرے ساتھیوں کے یوڑوں ر کے پاس ٹھہری
رہوں؟

8 کیا تُو نہیں جانتی، تُو خوبسےسبمیںعورتوںجو
صورت ہے؟ پھر گھر سے نکل کر کھوج لگا کہ میری

یاں بکر بھیڑ طرفکس چلی گئی ہیں، اپنے میمنوں کو
گلہ بانوں کے خیموں پاسکے چَرا۔

تُو صورتخوبکتنی ہے
میری9 محبوبہ، مَیں کستجھے چیز سے تشبیہ دوں؟

تُو فرعون کا شاندار رتھ کھینچنے والی گھوڑی !ہے
تیرے10 گال بالیوں سے کتنے آراستہ، تیری گردن

موتی کے گلوبند سے کتنی فریبدل لـگتی ہے۔
تیرےہم11 لئے سونے کا ایسا ہار بنوا لیں جسگے

چاندیمیں کے موتی لـگے ہوں گے۔
جتنی12 دیر شریکمیںضیافتبادشاہ بالمیرےتھا

چھڑ کی خوشبو طرفچاروں پھیلتی رہی۔
13 میرا محبوب یا گو مُر کی ڈبیا ہے، جو میری

چھاتیوں پڑیدرمیانکے رہتی ہے۔
14 میرےمحبوبمیرا لئے مہندی کے پھولوں کا ُگچھا

انگورکےجدیعینجوہے، باغوںکے لایاسے ہے۔گیا
میری15 محبوبہ، تُو کتنی خوب صورت ہے، کتنی

تیری!حسین آنکھیں کبوتر ہی ہیں۔
میرے16 محبوب، تُو کتنا خوب صورت ہے، کتنا

دل ُبا !ر سایہ دار یالی ہر ہمارا بستر 17 اور دیودار کے
ہمارےدرخت گھر کے شہتیر ہیں۔ جونیپر درختکے
تختوں کا کام دیتے ہیں۔

2
تُو لاثانی ہے

1 مَیں میداِن شارون کا پھول اور وادیوں کی ہوں۔سوسن
2 لڑکیوں کے درمیان میری محبوبہ کانٹےدار پودوں

میں سوسن کی مانند ہے۔
جوان3 آدمیوں میں محبوبمیرا جنگل سیبمیں کے

درخت کی مانند مَیںہے۔ اُس کے میںسائے بیٹھنے کی
آرزومندکتنی اُسہوں، مجھےپھلکا کتنا میٹھا لگتا ہے۔

مَیں عشق مارےکے بیمار ہو گئی ہوں
4 وہ مجھے میں*کدےَمے لایا میرےہے، اوپر اُس

کا محبتجھنڈا ہے۔
* 2:4 َمےکدے:کدےَمے سے ًمراد غالبا محل کا وہ حصہ میںجسہے ضیافتبادشاہ کرتا تھا۔
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کشمش5 کی ٹکیوں سے مجھے تر و تازہ کرو، سیبوں

سے مجھے تقویت دو، کیونکہ مَیں عشق مارےکے بیمار
ہو گئی ہوں۔

6 اُس کا بایاں بازو میرے سر کے نیچے ہوتا اور دہنا
بازو مجھے گلے لگاتا ہے۔

اے7 یروشلم کی بیٹیو، غزالوں اور کھلے میدان کی
ہرنیوں کی قَسم کھاؤ محبتتکجبکہ خود نہ چاہے
تم اُسے نہ جگاؤ گی، نہ بیدار کرو گی۔

بہار آ گئی ہے
8 سنو، محبوبمیرا آ رہا ہے۔ وہ دیکھو، وہ پہاڑوں پر

پھلانگتا اور ٹیلوں پر سے اُچھلتا کودتا آ رہا ہے۔
9 میرا محبوب غزال یا جوان ہرن کی مانند ابہے۔

ہمارےوہ گھر کی دیوار کے منے سا رُک کر کھڑکیوں
میں جھانکسے رہا، جنگلے میں تکسے رہا ہے۔

10 وہ مجھ سے کہتا ہے، صورتخوبمیریاے”
محبوبہ، اُٹھ میرےکر ساتھ !چل

11 دیکھ، سردیوں کا موسم گزر گیا ہے، بارشیں بھی
ختم ہو گئی ہیں۔

زمین12 ہیںنکلےپھوٹپھولسے گیتاور وقتکا آ
گیا دیتیسنائیمیںملـکہمارےغوںغوںکیکبوتروںہے، ہے۔

13 انجـیر کے درختوں پر پہلی فصل کا پھل پک رہا
ہے، اور انگور کی بیلوں کے پھول خوشبو پھیلا رہے
ہیں۔ چنانچہ آ میری حسین محبوبہ، اُٹھ کر آ !جا

میریاے14 کبوتری، چٹان کی دراڑوں میں چھپی
نہ رہ، پہاڑی پتھروں میں پوشیدہ نہ رہ بلـکہ مجھے اپنی
شکل مجھےدکھا، اپنی آواز سننے دے، تیریکیونکہ آواز
تیریشیریں، صورتخوبشکل “ہے۔

ہمارے15 لئے لومڑیوں کو پکڑ لو، اُن لومڑیوںچھوٹی
کو جو انگور کے باغوں کو تباہ کرتی ہیں۔ کیونکہ
ہماری بیلوں پھوٹپھولسے نکلے ہیں۔

16 میرا محبوب میرا ہی ہے، اور مَیں اُسی کی ہوں،
اُسی کی جو سوسنوں میں چرتا ہے۔

میرےاے17 محبوب، اِس پہلےسے کہ شام کی ہَوا
چلے اور سائے لمبے ہو کر فرار ہو جائیں غزال یا جوان
ہرن سنگلاخطرحکی پہاڑوں کا رُخ !کر

3
رات محبوبکو کی آرزو

رات1 جبکو مَیں بستر پر لیٹی تھی تو مَیں نے اُسے
ڈھونڈا میریجو جان کا پیارا مَیںہے، نے اُسے ڈھونڈا
لیکن نہ پایا۔

2 مَیں بولی، اب” مَیں اُٹھ کر شہر میں گھومتی، اُس
کی گلیوں اور چوکوں میں پھر کر تلاشاُسے کرتی ہوں
جانمیریجو کا پیارا مَیں“ہے۔ ڈھونڈتی لیکنرہی وہ
نہ ملا۔

3 جو چوکیدار شہر گشتمیں کرتے ہیں اُنہوں نے
مجھے دیکھا۔ مَیں نے پوچھا، کیا” آپ نے اُسے دیکھا
ہے میریجو جان کا پیارا “ہے؟

آگے4 نکلتے مجھےہی ملوہ گیا میریجو جان کا پیارا
ہے۔ مَیں نے اُسے پکڑ لیا۔ اب مَیں اُسے نہیں چھوڑوں
تکجبگی اُسے اپنی ماں کے گھر میں نہ لے جاؤں،
اُس کمرےکے میں نہ جسپہنچاؤں نے مجھے جنم دیا
تھا۔

اے5 یروشلم کی بیٹیو، غزالوں اور کھلے میدان کی
ہرنیوں کی قَسم کھاؤ محبتتکجبکہ خود نہ چاہے
تم اُسے نہ جگاؤ گی، نہ بیدار کرو گی۔

دُولھا اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے
6 یہ کون ہے جو دھوئیں کے ستون کی طرح سیدھا

پاسہمارے چلا آ رہا اُسہے؟ طرفچاروںسے مُر،
بخور اور تاجر کی تمام پھیلخوشبوئیں رہی ہیں۔

7 یہ تو سلیمان کی پالـکی ہے جو اسرائیل کے 60
پہلوانوں گھریسے ہوئی ہے۔

سب8 تلوار لیسسے اور تجربہ کار فوجی ہیں۔ ہر
ایک نے اپنی تلوار راتکو کے ناکہول خطروں کا
سامنا کرنے کے لئے تیار کر رکھا ہے۔

سلیمان9 بادشاہ نے خود یہ پالـکی لبنان کے دیودار
لـکڑیکی سے بنوائی۔

اُس10 نے اُس کے پائے چاندی پشتسے، سونے
سے، اور نشست رنگارغوانی کپڑےکے سے بنوائی۔
یروشلم بیٹیوںکی بڑےنے پیار اُسسے اندرونیکا حصہ
کاریمرّصع سے آراستہ کیا ہے۔
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کیصیوناے11 بیٹیو، نکل آؤ اور سلیمان بادشاہ کو

دیکھو۔ اُس کے سر پر وہ تاج ہے جو اُس کی ماں نے
اُس شادیکی اُسدنکے سرکے پر پہنایا، اُس جبدن
اُس کا دل باغ باغ ہوا۔

4
تُو کتنی حسین !ہے

میری1 محبوبہ، تُو خوبکتنی صورت، کتنی حسین
نقاب!ہے تیریپیچھےکے آنکھوں کبوتروںجھلـککی
کی مانند تیرےہے۔ بال اُن یوں بکر کی مانند ہیں جو
اُچھلتی کودتی کوہِ ِجلعاد سے اُترتی ہیں۔

2 تیرے دانت ابھی ابھی کتری اور نہلائی ہوئی
بھیڑوں جیسے سفید ہیں۔ دانتہر کا جُڑواں ایکہے،
بھی گم نہیں ہوا۔

تیرے3 ہونٹ قرمزی رنگ کا ڈورا ہیں، تیرا منہ
کتنا پیارا نقابہے۔ تیرےپیچھےکے جھلـککیگالوں
انار کے ٹکڑوں کی مانند دکھائی دیتی ہے۔

تیری4 گردن داؤد دلجیسیبُرجکے ُبا ر جسہے۔
طرح اِس گول اور مضبوط بُرج سے پہلوانوں کی ہزار
ڈھالیں لٹکی ہیں اُس تیریطرح گردن یوراتبھی ز سے
آراستہ ہے۔

تیری5 چھاتیاں سوسنوں میں چرنے والے غزال کے
جُڑواں بچوں کی مانند ہیں۔

اِس6 پہلےسے کہ شام کی ہَوا چلے اور سائے لمبے ہو
کر فرار ہو جائیں مَیں مُر کے پہاڑ اور بخور پہاڑیکی کے
پاس چلوں گا۔

میری7 محبوبہ، تیرا ُحسن کامل ہے، تجھ میں نقصکوئی نہیں ہے۔
دُلھن کا جادو

8 میریآ لبناندُلھن، ساتھمیرےسے !آ امانہکوہِہم
کی چوٹی سے، سنیر اور حرمون کی چوٹیوں سے اُتریں،
شیروں کی ماندوں اور چیتوں پہاڑوںکے سے اُتریں۔

میری9 بہن، میری دُلھن، تُو نے میرا دل چُرا لیا ہے،
اپنی آنکھوں ایککی ہی نظر سے، اپنے گلوبند ایککے
ہی جوہر سے تُو نے میرا دل چُرا لیا ہے۔

10 میری بہن، میری دُلھن، تیری محبت کتنی من
موہن !ہے تیرا پیار َمے سے کہیں یادہ ز پسندیدہ ہے۔
بلسان کی کوئی بھی مہکتیریخوشبو کا مقابلہ نہیں کر
سکتی۔

میری11 دُلھن، جس طرح شہد چھتے سے ٹپکتا ہے
اُسی تیرےطرح ہونٹوں مٹھاسسے ٹپکتی ہے۔ دودھ
اور شہد تیری زبان تلے ہتے ر ہیں۔ تیرے کپڑوں کی
خوشبو سونگھ کر لبنان کی خوشبو یاد آتی ہے۔

نفیسدُلھن باغ ہے
میری12 بہن، میری دُلھن، ایکتُو باغ کیجسہے

چاردیواری کسی اَور کو اندر آنے نہیں ایکدیتی، بند
کیا گیا جسچشمہ پر مُہر لـگی ہے۔

باغ13 میں انار درختکے لـگے ہیں جن پر لذیذ پھل
پک رہا مہندیہے۔ پودےکے بھی اُگ رہے ہیں۔

بال14 چھڑ، زعفران، خوشبودار بید، دارچینی، بخور
کی قسمہر کا درخت، مُر، عود اور ہر قسم بلسانکا باغ
میں پھلتا پھولتا ہے۔

15 تُو باغ کا اُبلتا چشمہ ایکہے، ایسا جسمنبع کا
تازہ پانی لبنان سے بہہ کر آتا ہے۔

اے16 شمالی ہَوا، جاگ !اُٹھ اے جنوبی ہَوا، !آ
میرے باغ میں سے گزر جا تاکہ وہاں طرفچاروںسے
بلسان کی خوشبو پھیل جائے۔ میرا محبوب اپنے باغ میں
آ کر اُس کے لذیذ پھلوں سے کھائے۔

5
میری1 میریبہن، مَیںابدُلھن، اپنے باغ داخلمیں

ہو گیا مَیںہوں۔ نے اپنا مُر اپنے لیا،چنسمیتبلسان اپنا
چھتا شہد سمیت کھا لیا، اپنی َمے اپنے دودھ سمیت پی
لی ہے۔ میرےکھاؤ، دوستو، کھاؤ اور پیو، محبت سے
سرشار ہو !جاؤ

رات محبوبکو تلاشکی
مَیں2 لیکنتھی،رہیسو !سنرہا۔بیداردلمیرا میرا

دےدستکمحبوب رہا اے”ہے، میری بہن، میری ساتھی، میرے لئے دروازہ
!دےکھول میریاے کبوتری، میری کامل ساتھی،
اوسسرمیرا ترسے ہو گیا کیراتزُلفیںمیریہے، شبنم
بھیگسے گئی “ہیں۔
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مَیں”3 لباساپنا اُتار چکی ابہوں، طرحکسمَیں

اُسے دوبارہ پہن لوں؟ مَیں اپنے پاؤں دھو چکی ابہوں،
مَیں طرحکساُنہیں دوبارہ مَیلا “کروں؟

میرے4 محبوب نے اپنا ہاتھ دیوار کے سوراخ میں
سے اندر ڈال تبدیا۔ میرا تڑپدل اُٹھا۔

5 مَیں اُٹھی تاکہ اپنے محبوب کے لئے دروازہ
کھولوں۔ میرے ہاتھ مُر سے، میری اُنگلیاں مُر کی
خوشبو سے ٹپک رہی تھیں جب مَیں کنڈی لنے کھو
آئی۔

6 مَیں نے اپنے محبوب کے لئے دروازہ کھول دیا،
لیکن وہ مُڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھے سخت صدمہ ہوا۔ مَیں
نے تلاشاُسے کیا لیکن نہ ملا۔ مَیں نے اُسے آواز دی،
جوابلیکن نہ ملا۔

جو7 چوکیدار ہیںکرتےگشتمیںشہر اُن سے میرا
واسطہ پڑا، اُنہوں نے میری پٹائی کر کے مجھے زخمی کر
دیا۔ فصیل کے چوکیداروں میرینے چادر بھی چھین
لی۔

اے8 یروشلم کی بیٹیو، قَسم کھاؤ کہ اگر محبوبمیرا
ملا تو اُسے اطلاع دو گی، محبتمَیں مارےکے بیمار ہو
گئی ہوں۔

9 تُو جو عورتوں میں سب سے حسین ہے، ہمیں بتا،
محبوبتیرے کی خاصیتکیا ہے دوسروںجو میں نہیں
ہے؟ تیرا محبوب دوسروں سبقتطرحکسسے رکھتا
ہے کہ تُو ہمیں ایسی قَسم کھلانا چاہتی ہے؟

10 میرے محبوب کی ِجلد گلابی اور سفید ہے۔
ہزاروں ساتھکے اُس کا مقابلہ کرو تو اُس کا اعلٰی کردار
نمایاں طور پر نظر آئے گا۔

11 اُس کا سر خالص سونے کا ہے، اُس کے بال
کھجور کے پھولدار *ُگچھوں کی مانند اور کوّے کی
طرح سیاہ ہیں۔

12 اُس کی آنکھیں ندیوں کنارےکے کے کبوتروں
مانندکی ہیں، میںدودھجو نہلائے کثرتاور پانیکے
پاسکے بیٹھے ہیں۔

اُس13 کے گال بلسان کی کیاری کی مانند، اُس کے
ہونٹ مُر سے ٹپکتے سوسن پھولوںکے جیسے ہیں۔

14 اُس کے بازو سونے کی سلاخیں ہیں جن میں
جڑے†پکھراج ہوئے ہیں، اُس کا جسم ہاتھی دانت
کا شاہکار میںجسہے سنِگ ‡لاجورد کے پتھر ہیں۔لـگے

15 اُس کی رانیں مرمر کے ستون ہیں جو خالص
سونے کے پائیوں پر لـگے ہیں۔ اُس کا حُلیہ لبنان اور
دیودار درختوںکے جیسا عمدہ ہے۔

16 اُس کا منہ مٹھاس ہی غرضہے، وہ ہر سےلحاظ پسندیدہ ہے۔
یروشلماے بیٹیو،کی یہ میراہے محبوب، دوست۔میرا

6
اے1 تُو جو عورتوں میں سب سے خوب صورت

ہے، تیرا محبوب کدھر چلا گیا ہے؟ اُس نے کون سی
سمت اختیار کی تاکہ ہم تیرے ساتھ اُس کا کھوج
لگائیں؟

2 یہاںمحبوبمیرا اُترسے کر چلامیںباغاپنے گیا ہے،
وہ بلسان کی یوں کیار کے پاس گیا ہے تاکہ باغوں میں
چَرے اور سوسن پھولکے چنے۔

مَیں3 محبوباپنے کی ہی ہوں، اور وہ میرا ہی ہے،
وہ جو سوسنوں میں چرتا ہے۔

تُو صورتخوبکتنی ہے
میری4 محبوبہ، تُو تِرضہ شہر جیسی حسین، یروشلم

جیسی صورتخوب اور علم بردار دستوں جیسی رُعب
دار ہے۔

اپنی5 نظروں مجھکو سے ہٹا لے، کیونکہ وہ مجھ میں
اُلجھن پیدا کر رہی ہیں۔
تیرے بال اُن یوں بکر کی مانند ہیں جو اُچھلتی کودتی

کوہِ ِجلعاد سے اُترتی ہیں۔
تیرے6 دانت ابھی ابھی نہلائی ہوئی بھیڑوں جیسے

سفید ہیں۔ ہر دانت کا جُڑواں ایکہے، بھی گم نہیں
ہوا۔

نقاب7 کے پیچھے تیرے گالوں جھلـککی انار کے
ٹکڑوں کی مانند دکھائی دیتی ہے۔

* 5:11 پھولدار :ُگچھوں عبرانی لفظ مطلبکا مبہم سا ہے۔ † 5:14 :پکھراج topas ‡ 5:14 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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8 گو بادشاہ 60کی یاں، داشتائیں80بیو اور بےشمار

یاں کنوار ہوں 9 لیکن میری کبوتری، میری کامل
ساتھی لاثانی ہے۔ وہ اپنی ماں کی واحد بیٹی جسہے،
نے اُسے جنم دیا اُس پاککی لاڈلی ہے۔ بیٹیوں نے
اُسے دیکھ کر مبارکاُسے رانیوںکہا، اور داشتاؤں نے
اُس یفکی تعر کی،

کونیہ”10 اُٹھی،چمکطرحکیصبحطلوِعجوہے
جو چاند جیسی خوب آفتابصورت، پاکجیسی اور
علم بردار رُعبجیسیدستوں دار “ہے؟

محبوبہ کے لئے آرزو
11 مَیں اخروٹ کے باغ میں اُتر آیا تاکہ وادی میں

پھوٹنے والے پودوں کا معائنہ کروں۔ مَیں یہ بھی معلوم
کرنا چاہتا تھا کہ کیا انگور نکلکونپلیںکی آئی یا انار کے
لـگپھول گئے ہیں۔

لیکن12 چلتے چلتے نہ جانے کیا ہوا، میری آرزو نے
شریفمیریمجھے قوم رتھوںکے پاسکے پہنچایا۔

محبوبہ کی کشیدل
اے13 شولمیت، لوٹ آ، لوٹ !آ مُڑ کر لوٹ آ تاکہ

ہم تجھ پر نظر کریں۔
تم شولمیت کو کیوں دیکھنا چاہتی ہو؟ ہم لشکرگاہ

لوککا ناچ دیکھنا چاہتی !ہیں
7

رئیساے1 کی بیٹی، جوتوں میں چلنے کا تیرا انداز
کتنا من موہن !ہے خوشتیری وضع رانیں ماہر کاری
گر یوراتکے ز کی مانند ہیں۔

تیری2 ناف پیالہ ہے جو َمے سے کبھی نہیں محروم
رہتی۔ تیرا جسم گندم کا ڈھیر ہے جس کا احاطہ
سوسن پھولوںکے سے کیا گیا ہے۔

ہیں۔مانندکیبچوںجُڑواںکےغزالچھاتیاںتیری3
4 تیری گردن ہاتھی دانت کا مینار، تیری آنکھیں

حسبون شہر کے تالاب ہیں، وہ جو بَت ربیم کے
دروازے پاسکے ناکتیریہیں۔ مینارِ لبنان کی مانند
جسہے کا منہ دمشق طرفکی ہے۔

5 تیرا سر کوہِ کرمل کی مانند تیرےہے، کھلے بال
ارغوان کی طرح قیمتی اور کشدل ہیں۔ بادشاہ تیری
زُلفوں کی زنجـیروں میں جکڑا رہتا ہے۔

محبوبہ کے لئے آرزو
خوشیوںاے6 سے لبریز محبت، تُو کتنی حسین ہے،

کتنی دل ُبا !ر
7 تیرا قد و قامت کھجور کے درخت سا، تیری

چھاتیاں انگور ُگچھوںکے جیسی ہیں۔
مَیں8 بولا، مَیں” کھجور درختکے پر چڑھ کر اُس

کے پھولدار *ُگچھوں پر ہاتھ لگاؤں “گا۔ تیری چھاتیاں
انگور ُگچھوںکے مانندکی خوشبوکیسانستیرےہوں،
سیبوں کی جیسیخوشبو ہو۔

9 تیرا منہ بہترین َمے ہو، ایسی َمے جو میرےسیدھی
محبوب کے منہ میں جا کر نرمی سے ہونٹوں اور دانتوں
میں سے گزر جائے۔

محبوب کے لئے آرزو
مَیں10 اپنے محبوب کی ہی ہوں، اور وہ مجھے چاہتا

ہے۔
11 میرےآ، محبوب، ہم شہر نکلسے دیہاتکر میں

رات گزاریں۔
12 آ، ہم سویرےصبح انگور کے باغوں میں جا کر

معلوم کریں کہ کیا بیلوں سے کونپلیں نکل آئی ہیں اور
پھول لـگے ہیں، کہ کیا انار ِکھلدرختکے ہیں۔رہے
وہاں مَیں تجھ پر محبتاپنی کا اظہار کروں گی۔

13 مردم †گیاہ کی خوشبو پھیل رہی، اور ہمارے
دروازے پر ہر قسم کا لذیذ پھل ہے، نئی فصل کا بھی
گزریاور بھی۔کا مَیںکیونکہ یہنے تیرےچیزیں لئے،
محبوباپنے کے لئے محفوظ رکھی ہیں۔

8
کاش ہم اکیلے ہوں

کاش1 تُو میرا سگا بھائی تب*ہوتا، اگر باہر تجھ سے
ملاقات ہوتی تو تجھےمَیں بوسہ دیتی اور نہکوئی ہوتا جو
یہ دیکھ کر مجھے حقیر جانتا۔

مَیں2 تیری راہنمائی کر کے تجھے اپنی ماں کے گھر
میں لے جاتی، اُس کے گھر میں جس نے مجھے تعلیم

* 7:8 پھولدار :ُگچھوں عبرانی لفظ مطلبکا مبہم سا ہے۔ † 7:13 مردم ایک:گیاہ جسپودا بارےکے میں سوچا جاتا تھا کہ اُسے کھا کر
عورتبانجھ بھی بچے کو گی۔دےجنم * 8:1 میرا سگا بھائی :ہوتا لفظی :ترجمہ میرا بھائی ہوتا، میریجسے ماں دودھنے پلایا ہوتا۔
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وہاںدی۔ مَیں تجھے مسالے دار َمے اور اپنے اناروں کا
رس پلاتی۔

اُس3 کا بایاں میرےبازو سر کے نیچے ہوتا اور دایاں
بازو مجھے گلے لگاتا ہے۔

اے4 یروشلم کی بیٹیو، قَسم کھاؤ محبتتکجبکہ
خود نہ چاہے تم اُسے نہ جگاؤ گی، نہ بیدار کرو گی۔

محبوب باتآخریکی
5 یہ کون ہے جو اپنے محبوب کا سہارا لے کر

یگستان ر چڑھیسے آ رہی ہے؟
سیب درختکے تلے مَیں نے تجھے جگا دیا، وہاں

تیریجہاں ماں نے تجھے جنم دیا، جہاں اُس نے دردِ
زہ میں مبتلا ہو کر تجھے پیدا کیا۔

6 مجھے مُہر کی طرح اپنے دل پر، اپنے بازو پر لگائے
!رکھ طاقتجیسیموتمحبتکیونکہ ور، اور اُس کی
ربآگ،دہکتیوہہے۔بےلچکجیسیپاتالسرگرمی
کا بھڑکتا شعلہ ہے۔

7 پانی کا بڑا سیلاب بھی محبت کو بجھا نہیں سکتا،
بڑے یا در بھی اُسے بہا کر لے جا نہیں سکتے۔ اور اگر
کوئی محبت کو پانے کے لئے اپنے گھر کی تمام دولت
پیش بھی کرے توبھی اُسے جواب میں حقیر ہی جانا
جائے گا۔

محبوبہ باتآخریکی
ہماری8 چھوٹی بہن کی چھاتیاں نہیں ہیں۔ ہم اپنی

بہن کے لئے کیا کریں اگر کوئی اُس سے رشتہ ھنے باند
آئے؟

9 اگر وہ دیوار ہو تو ہم اُس پر چاندی کا قلعہ بند
انتظام بنائیں گے۔ اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اُسے دیودار
کے تختے محفوظسے رکھیں گے۔

10 مَیں دیوار ہوں، اور میری چھاتیاں مضبوط مینار
ابہیں۔ مَیں اُس کی نظر میں ایسی خاتون بن گئی ہوں
جسے سلامتی حاصل ہوئی ہے۔

سلیمان سے یادہ دولتز مند
بعل11 ہامون میں سلیمان کا انگور کا باغ تھا۔ اِس

باغ کو اُس پہرےنے داروں کے حوالے کر دیا۔ ہر

ایک کو اُس کی فصل کے لئے چاندی کے ہزار دینےِسکے تھے۔
12 لیکن میرا اپنا انگور کا باغ میرے منے سا ہی

چاندیسلیمان،اےہے۔موجود تیرےِسکےہزارکے
لئے ہیں، اور 200 ِسکے اُن کے لئے جو اُس کی فصل
کی پہرا داری کرتے ہیں۔

مجھے ہی پکار
اے13 باغ میں بسنے میرےوالی، ساتھی تیری آواز پر

دےتوجہ رہے ہیں۔ مجھے ہی اپنی آواز سننے دے۔
میرےاے14 محبوب، غزال یا جوان ہرن کی طرح

بلسان پہاڑوںکے بھاگجانبکی !جا
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یسعیاہ
ذیل1 میں وہ یائیں رو درج ہیں جو یسعیاہ آموصبن

نے یہوداہ اور یروشلم بارےکے میں دیکھیں اور جو اُن
سالوں میں منکشف ہوئیں جب یّاہ، عُز یوتام، آخز اور
ِحزقیاہ یہوداہ کے بادشاہ تھے۔

اسرائیلی اپنے آقا کو جاننے سے انکار کرتے ہیں
اے2 آسمان، میری بات !سن اے زمین، میرے

الفاظ پر کان !دھر ربکیونکہ نے فرمایا مَیںپرورشکیبچوںجن”ہے، کینے اورہے میرےجو
زیرِ نگرانی پروان چڑھے ہیں، اُنہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ
لیا ہے۔ بَیل3 مالـکاپنے کو جانتا اور گدھا اپنے آقا کی
چرنی کو پہچانتا لیکنہے، اسرائیل اِتنا نہیں میریجانتا،
قوم سمجھ سے خالی “ہے۔

اے4 گناہ گار قوم، تجھ پر !افسوس اے سنگین
قصور پھنسیمیں ہوئی اُمّت، تجھ !افسوسپر شریر نسل،
بدچلن !بچے اُنہوں ربنے ترککو کر دیا ہے۔ ہاں،
اُنہوں نے اسرائیل قدوسکے کو حقیر جان کر رد کیا،
اپنا منہ اُس سے پھیر لیا ہے۔ تمہیںاب5 مزید کہاں پیٹا
جائے؟ تمہاری ضد تو مزید بڑھتی جا رہی ہے گو پورا
سر زخمی اور پورا دل بیمار ہے۔ چاند6 سے لے تلوےکر
تک پورا مجروحجسم ہرہے، اورگھاؤچوٹیں،جگہ تازہ
تازہ لـگیضربیں ہیں۔ اور نہ صافاُنہیں کیا گیا، نہ اُن کی
مرہم پٹی کی گئی ہے۔

7 تمہارا ملـک ویران و سنسان ہو گیا تمہارےہے،
شہر بھسم ہو گئے تمہارےہیں۔ دیکھتے دیکھتے پردیسی
تمہارے کھیتوں کو لُوٹ رہے ہیں، اُنہیں یوں اُجاڑ
پردیسیطرحجسہیںرہے ہی کر ہیں۔سکتے صرف8
یروشلم ہی باقی رہ گیا ہے، صیون بیٹی انگور کے باغ میں
جھونپڑی کی طرح اکیلی رہ گئی ہے۔ اب دشمن سے
گھرا ہوا یہ کھیرےشہر میںکھیتکے لـگے چھپر کی
مانند ہے۔ 9 الافواجرباگر ہم میں سے ایکچند کو
زندہ نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مٹطرح جاتے، ہمارا
عمورہ ستیاناسطرحکی ہو جاتا۔

اے10 سدوم کے سردارو، رب کا فرمان سن !لو
اے عمورہ کے ہمارےلوگو، خدا کی ہدایت پر دھیان

!دو رب11 فرماتا ہے، اگر” تم بےشمار قربانیاں پیش
کرو تو مجھے کیا؟ مَیں تو بھسم ہونے والے مینڈھوں اور
تازےموٹے بچھڑوں کی چربی سے اُکتا گیا ہوں۔ بَیلوں،
لیلوں اور بکروں کا جو خون پیشمجھے کیا جاتا ہے وہ
مجھے پسند نہیں۔ تمنےکس12 سے تقاضا کیا میرےکہ
حضور آتے وقت میری بارگاہوں کو پاؤں تلے روندو؟
13 رُک !جاؤ اپنی بےمعنی قربانیاں مت پیش !کرو
تمہارے بخور سے مجھے گھن آتی ہے۔ نئے چاند کی
عید اور سبت کا دن مت مناؤ، لوگوں کو عبادت کے
لئے جمع نہ !کرو تمہارےمَیں بےدین اجتماع برداشت
ہی نہیں کر سکتا۔ جب14 تم نئے چاند کی عید اور باقی
تقریبات مناتے ہو تو میرے دل میں نفرت پیدا ہوتی
ہے۔ یہ میرے لئے بھاری بوجھ بن گئی ہیں جن سے
تنگمَیں آ گیا ہوں۔

بےشک15 اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اُٹھاتے
جاؤ، مَیں دھیان نہیں دوں گا۔ گو بہتتم یادہ ز نماز بھی
پڑھو، مَیں تمہاری نہیں سنوں گا، تمہارےکیونکہ ہاتھ
خون آلودہ ہیں۔ پہلے16 نہا کر آپاپنے صافپاککو
کرو۔ اپنی شریر حرکتوں سے باز آؤ تاکہ وہ مجھے نظر نہ
آئیں۔ اپنی غلط راہوں کو چھوڑ کر نیک17 کام کرنا
انصافلو۔سیکھ مظلوموںرہو،طالبکے کا سہارا بنو،
یتیموں انصافکا کرو اور بیواؤں میںحقکے “!لڑو

الله اپنی قوم عدالتکی کرتا ہے
رب18 فرماتا ہے، آؤ” ہم عدالت میں جا کر ایک

لڑیں۔مقدمہسےدوسرے تمہارےاگر گناہوں رنگکا
قرمزی ہو جائے تو کیا وہ دوبارہ برف جیسے اُجلے ہو
جائیں گے؟ اگر اُن رنگکا ارغوانی ہو جائے تو کیا وہ
19گے؟جائیںہوسفیدجیسےاُوندوبارہ اگر تم کےسننے
لئے تیار ہو تو ملـک کی بہترین پیداوار لطفسے اندوز
ہو گے۔ 20 لیکن اگر انکار کر کے سرکش ہو جاؤ تو
تلوار کی زد میں آ کر مر جاؤ باتاِسگے۔ کا یقین کرو،
ربکیونکہ نے یہ کچھ فرمایا “ہے۔

یہ21 کیسے ہو گیا ہے کہ جو شہر پہلے اِتنا وفادار تھا
ابوہ بنکسبی گیا پہلےہے؟ انصافیروشلم سے معمور
تھا، اور راستی اُس سکونتمیں کرتی تھی۔ ابلیکن ہر
طرف قاتل ہی قاتل !ہیں اے22 یروشلم، خالصتیری
چاندی خام چاندی میں بدل گئی تیریہے، بہترین َمے
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میں پانی ملایا گیا ہے۔ تیرے23 بزرگ ہٹ دھرم اور
چوروں کے یار ہیں۔ یہ رشوت خور سب لوگوں کے
پڑےپیچھے ہتے ر ہیں تاکہ چائے پانی مل جائے۔ نہ وہ
پروا ہیںکرتے یتیموںکہ انصافکو ملے، نہ بیواؤں کی
یاد فر تکاُن پہنچتی ہے۔

24 اِس لئے قادرِ مطلق رب الافواج جو اسرائیل کا
زبردست سورما ہے فرماتا ہے، آؤ،” مَیں اپنے مخالفوں
اور دشمنوں انتقامسے لے پاؤں۔سکونکر تیرےمَیں25
خلاف ہاتھ اُٹھاؤں گا اور خام چاندی کی طرح تجھے
پوٹاش کے ساتھ پگھلا کر تمام مَیل پاکسے صاف کر
گا۔دوں تجھےمَیں26 دوبارہ قدیم زمانے قاضیسےکے
اور ابتدا کے سے مشیر عطا کروں گا۔ پھر یروشلم دوبارہ
الانصافدار اور وفادار شہر کہلائے “گا۔

27 الله صیون کی عدالت کر کے اُس کا فدیہ دے
گا، جو اُس میں توبہ یں کر گے اُن کا انصافوہ کر کے
اُنہیں چھڑائے گا۔ لیکن28 باغی اور گناہ سبگار کے
پاشپاشسب والےکرنےترککوربگے،جائیںہو
ہلاک ہو جائیں گے۔

بلوط29 کیدرختوںجنکے پوجا سے لطفتم اندوز
ہوتے ہو اُن کے باعث تم شرم سار ہو گے، اور جن
باغوں کو تم نے اپنی بُت پرستی کے لئے چن لیا ہے
اُن کے باعث تمہیں شرم آئے گی۔ 30 تم اُس بلوط کے
مانندکیدرخت ہو پتےکےجسگے مُرجھا گئے ہوں،
باغاُسحالتتمہاری سیکی نایابپانیمیںجسگیہو
ہو۔ زبردست31 آدمی پھوس اور اُس کی غلط حرکتیں
ہوںجیسیچنگاری ملدونوںگی۔ بھڑکیوںکر اُٹھیں
گے کہ کوئی بھی بجھا نہیں سکے گا۔

2
یروشلم ابدی امن و امان کا مرکز ہو گا

1 یسعیاہ آموصبن نے یہوداہ اور یروشلم بارےکے
میں ذیل کی یا رو دیکھی،

آخری2 ایام میں رب کے گھر کا پہاڑ مضبوطی سے
قائم بڑاسےسبگا۔ہو یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں کہیںسے
یادہ ز سرفراز ہو گا۔ تب تمام قومیں جوق در جوق اُس
پاسکے پہنچیں گی، اور3 اُمّتیںبےشمار آ کر کہیں گی،

آؤ،” ہم رب کے پہاڑ پر چڑھ کر یعقوب کے خدا کے
گھر پاسکے جائیں تاکہ وہ ہمیں اپنی مرضی کی تعلیم
دے اور ہم اُس کی راہوں پر “چلیں۔
کیونکہ صیون پہاڑ ربسے ہدایتکی نکلے گی، اور

یروشلم اُسسے کا کلام صادر گا۔ہو بینرب4 الاقوامی
جھگڑوں کو نپٹائے گا اور بےشمار قوموں کا انصاف
تبگا۔کرے اپنیوہ تلواروں پھالےکرکوٹکو بنائیں
گی اور اپنے نیزوں چھانٹکانٹکو اوزارکے تبدیلمیں
کریں گی۔ اب سے نہ ایک قوم دوسری پر حملہ کرے
گی، جنگلوگنہ کریںحاصلتربیتکیکرنے گے۔

یعقوباے5 کے گھرانے، آؤ ربہم کے نور میں
!چلیں

الله عدالتناکہیبتکی
اے6 الله، تُو نے اپنی قوم، یعقوب کے گھرانے

ترککو کر دیا ہے۔ اور کیا !عجب کیونکہ وہ مشرقی
جادوگری سے بھر گئے ہیں۔ فلستیوں کی ہمارےطرح
لوگ بھی قسمت کا حال پوچھتے ہیں، وہ پردیسیوں کے
ساتھ بغل گیر ہتے ر ہیں۔ اسرائیل7 سونے چاندی سے
بھر گیا ہے، اُس کے خزانوں کی حد ہی نہیں رہی۔ ہر
گھوڑےطرف گھوڑےہی نظر آتے ہیں، اور اُن کے
رتھ گنے نہیں جا سکتے۔ لیکن8 ساتھ ساتھ اُن ملـککا
بُتوں سے بھی بھر گیا ہے۔ جو چیزیں اُن کے ہاتھوں نے
بنائیں اُن کے منے سا جھکوہ جاتے ہیں، جو کچھ اُن
کی اُنگلیوں نے تشکیل دیا اُسے وہ سجدہ کرتے ہیں۔
اُنہیںابچنانچہ9 خود جھکایا جائے پستاُنہیںگا، کیا
جائے اےگا۔ رب، معافاُنہیں نہ !کر

چٹانوں10 گھسمیں !جاؤ خاک میں چھپ !جاؤ
ربکیونکہ دہشتکا انگیز اور شاندار جلال آنے کو
ہے۔ تب11 انسان کی مغرور آنکھوں کو نیچا کیا جائے
گا، مردوں کا خاکتکبر میں ملایا جائے گا۔ اُس دن
ربصرف ہی سرفراز ہو گا۔ 12 کیونکہ رب الافواج
خاصایکنے دن ٹھہرایا سبمیںجسہے کچھ جو
مغرور، بلند یا سرفراز ہو زیر کیا جائے گا۔ لبنان13 میں
دیودار کے تمام بلند و بالا درخت، بسن کے کُل بلوط،
14 تمام عالی پہاڑ اور اونچی یاں، پہاڑ 15 ہر عظیم بُرج اور
قلعہ بند دیوار، 16 سمندر کا ہر عظیم تجارتی اور شاندار
جہاز زیر ہو گا۔جائے انسانچنانچہ17 کا خاکغرور
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میں ملایا جائے گا اور مردوں کا تکبر نیچا کر دیا جائے
گا۔ اُس دن صرف رب ہی سرفراز ہو گا، 18 اور بُت
سب سبکے فنا ہو جائیں گے۔

ربجب19 زمین کو دہشت زدہ کرنے کے لئے
اُٹھ کھڑا ہو گا تو لوگ مٹی کے گڑھوں میں کھسک
جائیں ربگے۔ مہیبکی اور شاندار تجلّی کو دیکھ کر
وہ چٹانوں کے غاروں میں چھپ جائیں گے۔ 20 اُس
دن انسان سونے چاندی کے اُن بُتوں پھینککو دے
گا جنہیں اُس نے سجدہ کرنے کے لئے بنا لیا تھا۔ اُنہیں
چوہوں اور چمگادڑوں پھینکآگےکے کر چٹانوںوہ21
شگافوںکے اور جائیںگھسمیںدراڑوں ربتاکہگے
مہیبکی اور شاندار تجلّی سے بچ جبجائیں وہ زمین کو
دہشت زدہ کرنے کے لئے اُٹھ کھڑا ہو گا۔ 22 چنانچہ
انسان پر اعتماد کرنے سے باز جسآؤ کی زندگی دم بھر
کی اُسہے۔ کی قدر ہی کیا ہے؟

3
یہوداہ کی تباہی

1 قادرِ الافواجربمطلق یروشلم اور یہوداہ سبسے
کچھ چھیننے کو جسہے پر لوگ انحصار کرتے ہیں۔
روٹی کا ہر لقمہ اور پانی کا ہر قطرہ، 2 سورمے اور
فوجی، قاضی اور نبی، قسمت کا حال بتانے والے اور
بزرگ، 3 فوجی افسر اور اثر و رسوخ والے، مشیر،
جادوگر اور منتر پھونکنے والے، سب کے سب چھین
لئے جائیں گے۔ 4 مَیں لڑکے اُن پر مقرر کروں گا، اور
متلوّن مزاج ظالم اُن پر حکومت کریں گے۔ 5 ایکعوام
دوسرے پر ظلم کریں گے، اور ایکہر اپنے پڑوسی کو
دبائے گا۔ نوجوان بزرگوں پر اور عزتکمینے، داروں پر
حملہ کریں گے۔

تب6 کوئی باپاپنے کے گھر میں اپنے بھائی کو پکڑ
کر اُس سے کہے گا، تکابپاستیرے” چادر ہے،
اِس لئے آ، ہمارا سربراہ بن کھنڈرات!جا کے اِس ڈھیر
کو لنے سنبھا کی داریذمہ اُٹھا “!لے

لیکن7 چیخوہ کر کرےانکار نہیں،”گا، مَیں تمہارا
معالجہ کر ہی نہیں !سکتا میرے گھر میں نہ روٹی ہے،
نہ چادر۔ مجھے عوام کا متسربراہ “!بنانا

8 یروشلم ڈگمگا رہا یہوداہہے، دھڑام سے گر گیا ہے۔
اور وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں اور حرکتوں سے رب

مخالفتکی کرتے ہیں۔ اُس کے جلالی حضور ہی میں
وہ سرکشی کا اظہار کرتے ہیں۔ 9 اُن کی داریجانب
اُن کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ اور وہ سدوم کے
باشندوں کی طرح علانیہ اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں،
وہ اُنہیں چھپانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اُن پر
!افسوس وہ تو آپاپنے مصیبتکو میں ڈال ہیں۔رہے

راست10 بازوں مبارککو باد دو، کیونکہ وہ اپنے
اعمال پھلاچھےکے لطفسے اندوز گے۔ہوں لیکن11
بےدینوں !افسوسپر اُن کا انجام بُرا ہو گا، کیونکہ اُنہیں
غلط کام مناسبکی سزا ملے گی۔

12 ہائے، میری !قوم متلوّن مزاج تجھ پر ظلم کرتے
اور عورتیں تجھ حکومتپر کرتی ہیں۔
اے میری قوم، تیرے راہنما تجھے گم راہ کر رہے

ہیں، وہ تجھے اُلجھا کر صحیح راہ سے بھٹکا رہے ہیں۔
رب اپنی قوم عدالتکی کرتا ہے

رب13 عدالت میں مقدمہ لڑنے کے لئے کھڑا ہوا
ہے، وہ قوموں کی عدالت کرنے کے لئے اُٹھا ہے۔
اپنیرب14 قوم بزرگوںکے اور رئیسوں کا فیصلہ کرنے
کے لئے منے سا آ کر فرماتا ہے، تم” ہی انگور کے باغ
میں چرتے سبہوئے کچھ کھا گئے تمہارےہو، گھر
ضرورت مندوں کے لُوٹے ہوئے مال پڑےبھرےسے
ہیں۔ 15 یہ تم کیسینے گستاخی کر دکھائی؟ یہ میری
قومہی جسےہے کچلتم ہو۔رہے زدوںمصیبتتم کے
چہروں کو چکّی پیسمیں رہے “ہو۔ قادرِ ربمطلق
الافواج یوں فرماتا ہے۔

یروشلم کی خواتین عدالتکی
رب16 نے فرمایا، صیون” کی بیٹیاں کتنی مغرور

ہیں۔ جب آنکھ مار مار کر چلتی ہیں تو اپنی گردنوں
کو کتنی شوخی سے اِدھر اُدھر گھماتی ہیں۔ اور جب
مٹکمٹک کر قدم اُٹھاتی ہیں تو پاؤں پر بندھے ہوئے
گھنگھرو لتے بو ہیں ٹن ٹن، ٹن “ٹن۔

جواب17 میں رب اُن کے سروں پر پھوڑے پیدا کر
کے اُن ماتھوںکے کو گنجا گا۔دےہونے اُس18 دن
رب اُن کا تمام سنگار اُتار دے :گا اُن کے گھنگھرو،
سورج اور چاند کے یورات، ز 19 آویزے، کڑے،
دوپٹے، سجیلی20 ٹوپیاں، پائل، خوشبو کی بوتلیں، تعویذ،
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21 انگوٹھیاں، نتھ، 22 شاندار کپڑے، چادریں، بٹوے،
23 آئینے، نفیس لباس، سربند اور شال۔ 24 خوشبو کی
بجائے بدبو ہو گی، کمربند کے بجائے رسّی، سلجھے
بالوںہوئے بجائےکے لباسشاندارگنجاپن، بجائےکے
خوبٹاٹ، صورتی کی بجائے شرمندگی۔

25 ہائے، !یروشلم تیرے مرد تلوار کی زد میں آ کر
مریں گے، تیرے سورمے لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں
گے۔ 26 شہر دروازےکے آہیں بھر بھر کر ماتم کریں
صیونگے، بیٹی تنہا رہ خاککر میں بیٹھ جائے گی۔

4
ساتتب1 ایکعورتیں ہی مرد لپٹسے کر کہیں

گی، ہم” سے شادی !کریں بےشک ہم خود ہی
روزمرہ کی یات ضرور پوری کریں گی، خواہ کھانا ہو
یا کپڑا۔ لیکن آپہم کے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری
شرمندگی دُور ہو “جائے۔

یروشلم کی بحالی
اُس2 دن جو ربکچھ دےپھوٹنے گا وہ شاندار اور

جلالی ہو گا، ملـک کی پیداوار بچے ہوئے اسرائیلیوں
کے لئے فخر اور آب و تاب کا باعث ہو گی۔ تب3 جو
بھی صیون میں باقی رہ گئے ہوں گے مُقّدسوہ کہلائیں
یروشلمگے۔ باشندوںجنکے فہرستکیزندوںنامکے
میں درج کئے گئے ہیں وہ بچ کر مُقّدس کہلائیں گے۔
رب4 صیون کی فضلہ سے لت پت بیٹیوں کو دھو کر
گا،کرےصافپاک عدالتوہ اور تباہی روحکی سے
یروشلم کی ریزیخوں کے ھبے د دُور دےکر گا۔ 5 پھر
رب دےہونے گا کہ دن کو بادل صیون پورےکے
پہاڑ اور اُس پر جمع ہونے والوں پر سایہ ڈالے جبکہ
رات کو دھواں اور آگدہکتی دمکچمککی اُس
پر چھائی رہے۔ یوں پورےاُس شاندار علاقے پر سائبان
ہو گا 6 جو اُسے ُجھلستی دھوپ سے محفوظ رکھے گا
اور طوفان بارشاور سے دےپناہ گا۔

5
بےپھل انگور کا باغ

1 آؤ، مَیں اپنے محبوب کے لئے گیت گاؤں، ایک
گیت جو اُس کے انگور کے باغ بارےکے میں ہے۔

میرے پیارے کا باغ تھا۔ انگور کا یہ باغ زرخیز
پہاڑی پر تھا۔ 2 اُس نے گوڈی کرتے کرتے اُس میں
سے تمام پتھر نکال دیئے، پھر بہترین انگور کی قلمیں
لگائیں۔ بیچ میں اُس نے مینار کھڑا کیا تاکہ اُس کی
صحیح چوکیداری کر سکے۔ ساتھ ساتھ اُس نے انگور
رسکا لنے نکا کے لئے پتھر تراشحوضمیں لیا۔ پھر وہ
پہلی فصل کا انتظار کرنے لگا۔ بڑی اُمید تھی کہ اچھے
میٹھے انگور ملیں گے۔ لیکن !افسوس جب پکفصل
گئی تو چھوٹے اور کھٹے انگور ہی نکلے تھے۔

یروشلماے”3 اور یہوداہ فیصلہخودابباشندو،کے
کرو کہ مَیں اُس باغ کے ساتھ کیا کروں۔ 4 کیا مَیں نے
باغ کے لئے ہر کوششممکن نہیں کی تھی؟ کیا مناسب
نہیں تھا کہ مَیں اچھی فصل کی اُمید رکھوں؟ کیا وجہ
ہے صرفکہ چھوٹے اور کھٹے انگور نکلے؟

5 پتا ہے کہ مَیں اپنے باغ کے ساتھ کیا کروں گا؟
مَیں اُس کی کانٹےدار باڑ کو ختم کروں گا اور اُس کی
چاردیواری گرا دوں گا۔ اُس میں آئیںگھسجانور گے
اور چر کر سب کچھ تباہ کریں گے، سب کچھ پاؤں تلے
روند ڈالیں !گے

مَیں6 اُس کی زمین بنجر بنا دوں گا۔ نہ اُس کی بیلوں
وہاںگی۔جائےکیگوڈینہگی،ہوچھانٹکانٹکی
کانٹےدار اور خود رَو پودے اُگیں گے۔ نہ صرف یہ
بلـکہ مَیں بادلوں کو بھی اُس پر برسنے سے روک دوں
“گا۔

7 سنو، اسرائیلی قوم انگور کا باغ جسہے مالـککا
رب الافواج ہے۔ یہوداہ کے لوگ اُس کے لگائے
ہوئے پودے ہیں جن سے وہ لطف اندوز ہونا چاہتا
ہے۔ وہ اُمید رکھتا تھا انصافکہ فصلکی پیدا ہو گی،
!افسوسلیکن اُنہوں نے غیرقانونی حرکتیں کیں۔ راستی
کی توقع تھی، لیکن مظلوموں کی چیخیں ہی سنائی دیں۔

لوگوں کی غیرقانونی حرکتیں
8 تم پر افسوس جو یکے بعد دیگرے گھروں اور

کھیتوں کو اپناتے جا رہے ہو۔ آخرکار دیگر تمام لوگوں
کو نکلنا پڑے گا اور تم ملـک میں اکیلے ہی رہو گے۔
رب9 الافواج نے میری موجودگی میں ہی قَسم کھائی
ہے، یقیناً” یہ ویرانمکانمتعدد سنسانو جائیںہو گے،
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بڑےاِن اور عالی شان گھروں میں کوئی نہیں بسے گا۔
زمین*ایکڑدس10 انگوروںکے سے َمے 22صرفکے
لٹر بنیں گے، اور بیج کے 160 کلو گرام سے غلہ کے
صرف 16 کلو گرام پیدا ہوں “گے۔

11 تم پر افسوس جو سویرےصبح اُٹھ شرابکر کے
پیچھے پڑ جاتے اور رات بھر َمے پی پی کر مست ہو
جاتے ہو۔ 12 تمہاری ضیافتوں میں کتنی رونق ہوتی
!ہے تمہارے مہمان َمے پی پی کر سرود، ستار، دف
اور بانسری کی یلی سُر آوازوں سے اپنا دل بہلاتے ہیں۔
لیکن افسوس، تمہیں تکخیال نہیں آتا کہ رب کیا کر
رہا ہے۔ جو ربکچھ ہاتھوںکے ہو رہا اُسہے کا تم
لحاظ ہی نہیں کرتے۔ اِسی13 لئے میری قوم جلاوطن
ہو جائے گی، کیونکہ وہ سمجھ سے خالی اُسہے۔ کے
بڑے افسر بھوکے مر یں گے، اور پیاسعوام مارےکے
پاتال14گے۔جائیںسوکھ نے اپنا منہ پھاڑ کر کھولا ہے
تاکہ قوم کی تمام شان و شوکت، شور شرابہ، ہنگامہ اور
شادمان افراد اُس کے گلے میں اُتر جائیں۔ انسان15 کو
پست کر خاککے میں ملایا جائے گا، اور مغرور کی
آنکھیں نیچی ہو جائیں گی۔

16 لیکن رب الافواج کی عدالت اُس کی عظمت
دکھائے گی، اور قدوس خدا کی راستی ظاہر کرے
گی کہ وہ قدوس ہے۔ 17 اُن دنوں میں لیلے اور موٹی
تازی بھیڑیں جلاوطنوں گیچریںیوںمیںکھنڈراتکے
طرحجس اپنی چراگاہوں میں۔

18 تم افسوسپر جو اپنے قصور کو دھوکے باز رّسوں
ساتھکے اپنے پیچھے کھینچتے اور اپنے گناہ گاڑیبَیلکو
کی طرح اپنے پیچھے گھسیٹتے ہو۔ 19 تم کہتے ہو، الله”
جلدی جلدی اپنا کام نپٹائے تاکہ ہم اِس کا معائنہ
کریں۔ جو منصوبہ اسرائیل کا قدوس رکھتا ہے وہ
جلدی منے سا آئے تاکہ ہم اُسے جان “لیں۔

20 تم پر افسوس جو بُرائی کو بھلا اور بھلائی کو بُرا
قرار دیتے ہو، جو کہتے ہو کہ یکی تار روشنی اور روشنی
یکی تار میٹھیکڑواہٹکہہے، ہے۔کڑویمٹھاساور

21 تم افسوسپر اپنیجو منددانشمیںنظر اورہو اپنے
آپ کو ہوشیار سمجھتے ہو۔

22 تم افسوسپر جو َمے پینے میں پہلوان ہو شراباور
ملانے میں اپنی بہادری دکھاتے ہو۔

23 تم رشوت کھا کر مجرموں کو بَری کرتے اور
بےقصوروں کے حقوق مارتے ہو۔ اب24 تمہیں اِس
کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جس طرح بھوسا آگ کی
لپیٹ میں آ کر راکھ ہو جاتا اور سوکھی آگگھاس
کے شعلے میں چُرمُر ہو جاتی ہے اُسی طرح تم ختم ہو
جاؤ تمہاریگے۔ جڑیں سڑ جائیں گی تمہارےاور پھول
گرد کی طرح اُڑ جائیں گے، کیونکہ تم ربنے الافواج
کی شریعت کو رد کیا ہے، تم نے اسرائیل قدوسکے
کا فرمان حقیر جانا ہے۔

اسوری فوج کا حملہ
25 یہی وجہ ہے کہ رب کا غضب اُس کی قوم پر

نازل ہوا ہے، کہ اُس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُن پر حملہ
کیا ہے۔ پہاڑ لرز رہے اور گلیوں میں کچرےلاشیں کی
بکھریطرح ہوئی ہیں۔ تاہم اُس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو
گا بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

26 وہ ایک دُوردراز قوم کے لئے فوجی جھنڈا گاڑ
کر اُسے اپنی قوم خلافکے کرےکھڑا گا، وہ سیٹی
بجا کر اُسے دنیا کی انتہا سے بُلائے گا۔ وہ دیکھو، دشمن
بھاگتے ہوئے آ رہے !ہیں 27 اُن میں سے کوئی نہیں
جو تھکاماندہ ہو یا لڑکھڑا کر چلے۔ کوئی نہیں اونگھتا
یا یا سو ہوا ہے۔ کسی کا بھی پٹکا ڈھیلا نہیں، کسی
کا بھی تسمہ ٹوٹا نہیں۔ 28 اُن کے تیر تیز اور کمان تنے
ہوئے ہیں۔ اُن کے گھوڑوں کے ُکھر چقماق جیسے،
اُن رتھوںکے کیشیرنیوہ29ہیں۔جیسےآندھیپہئےکے
طرح ہیںگرجتے بلـکہ جوان دہاڑتےطرحکیشیرببر اور
غُراتے ہوئے اپنا شکار چھین کر وہاں لے جاتے ہیں
جہاں اُسے کوئی نہیں بچا سکتا۔

30 اُس دن دشمن غُراتے اور متلاطم سمندر کا سا
شور مچاتے ہوئے اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جہاں بھی
وہاںدیکھو اندھیرا ہی اندھیرا مصیبت۔ہیمصیبتاور
بادل چھا جانے سببکے سے تاریکروشنی ہو جائے
گی۔

* 5:10 دس :ایکڑ :مطلبلفظی جتنی زمین پر بَیلوں یاںدسکی ایکجوڑ دن میں ہل چلا سکتی ہیں۔
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6
یسعیاہ بُلاہٹکی

جس1 سال یّاہ عُز بادشاہ نے وفات پائی اُس سال
مَیں نے رب کو اعلٰی اور جلالی تخت پر بیٹھے دیکھا۔
اُس کے لباس کے دامن سے رب کا گھر بھر گیا۔
2 سرافیم فرشتے اُس کے کھڑےاوپر تھے۔ ایکہر کے
چھ پَر تھے۔ دو سے وہ اپنے منہ کو اور دو سے اپنے
پاؤں کو ڈھانپ لیتے تھے جبکہ دو سے وہ اُڑتے تھے۔
3 بلند آواز سے وہ ایک دوسرے کو پکار رہے قدوس،”تھے، قدوس، قدوس ہے رب الافواج۔ تمام دنیا
اُس جلالکے سے معمور “ہے۔

4 اُن کی آوازوں سے *دہلیزیں ہل گئیں اور رب کا
مَیں5گیا۔بھرسےدھوئیںگھر مجھ”اُٹھا،چلّا پر افسوس،
مَیں برباد ہو گیا !ہوں کیونکہ میرےگو ناپاکہونٹ
ہیں، قومجساور درمیانکے رہتا ہوں اُس ہونٹکے
بھی نجس ہیں توبھی مَیں نے اپنی آنکھوں سے بادشاہ
الافواجرب کو دیکھا “ہے۔

تب6 سرافیم فرشتوں میں سے ایک اُڑتا ہوا میرے
پاس آیا۔ اُس کے ہاتھ میں دمکتا کوئلہ تھا جو اُس نے
چمٹے قربانسے گاہ سے لیا تھا۔ اِس7 اُسسے میرےنے
منہ کو چھو کر کوئلےدیکھ،”فرمایا، تیرےنے ہونٹوں
کو چھو دیا ابہے۔ تیرا قصور دُور ہو تیرےگیا، گناہ
کا کفارہ دیا گیا “ہے۔

8 پھر مَیں نے رب کی آواز سنی۔ اُس نے مَیں”پوچھا، کس کو بھیجوں؟ کون ہماری طرف سے
“جائے؟ مَیں بولا، مَیں” حاضر ہوں۔ مجھے ہی بھیج
“دے۔ تب9 رب نے فرمایا، جا،” اِس قوم کو اپنے’بتا، کانوں سے سنو مگر کچھ نہ سمجھنا۔ اپنی آنکھوں
سے دیکھو، مگر کچھ نہ ‘!جاننا 10 اِس قوم کے دل کو
اُندے،کربےحس کانوںکے آنکھوںاور بندکو کر۔
ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں
سے طرفمیریسنیں، رجوع کریں اور شفا “پائیں۔

مَیں11 نے سوال کیا، اے” کبرب، “تک؟ اُس
ملـککہتکوقتاُس”دیا،جوابنے ویرانشہرکے
و سنسان، اُس کے گھر غیرآباد اور اُس کھیتکے بنجر
نہ ہوں۔ پہلے12 لازم ہے ربکہ لوگوں کو دُور دُور

تک بھگا دے، کہ پورا ملـک تن تنہا اور بےکس رہ
جائے۔ 13 اگر قوم کا دسواں ملـکحصہ میں باقی بھی
رہے لیکن اُسے بھی جلا دیا جائے گا۔ وہ کسی بلوط
یا دیگر درختچوڑےلمبے کی طرح یوں کٹ جائے گا
مُڈھکہ باقیہی تاہمگا۔رہے یہ بیجمُقّدسایکمُڈھ
ہو پھوٹزندگیسےسرےنئےسےجسگا نکلے “گی۔

7
الله آخز کو تسلی دیتا ہے

جب1 آخز بن یوتام بن یّاہ، عُز یہوداہ کا بادشاہ تھا
تو شام کا بادشاہ رضین اور اسرائیل کا بادشاہ فِقَح بن
رملیاہ یروشلم ساتھکے لڑنے کے لئے نکلے۔ لیکن وہ شہر
پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ جب2 داؤد کے شاہی
گھرانے کو اطلاع ملی کہ شام کی فوج نے افرائیم کے
علاقے میں اپنی لشکرگاہ لگائی ہے تو آخز بادشاہ اور اُس
کی قوم لرز اُٹھے۔ اُن کے دل آندھی کے جھونکوں سے
ہلنے والے درختوں طرحکی تھرتھرانے لـگے۔

ربتب3 یسعیاہ سے ہم کلام ہوا، اپنے” بیٹے شیار
*یاشوب کو اپنے ساتھ لے کر آخز بادشاہ سے ملنے کے
لئے نکل جا۔ وہ اُس نالے سرےکے پاسکے رُکا ہوا
ہے جو پانی کو اوپر والے تکتالاب پہنچاتا ہے یہ)
تالاب اُس راستے پر دھوبیوںجوہے لےتکگھاٹکے
جاتا ۔(ہے 4 اُسے بتا کہ محتاط رہ کر سکون کا دامن
مت متچھوڑ۔ ڈر۔ تیرا دل رضین، شام اور بن رملیاہ
کا طیش دیکھ کر ہمت نہ ہارے۔ یہ بس جلی ہوئی
لـکڑی کے دو بچے ٹکڑےہوئے ہیں جو اب تک کچھ
دھواں چھوڑ رہے ہیں۔ بےشک5 شام اور اسرائیل
بادشاہوںکے بُرےخلافتیرےنے منصوبے باندھے
ہیں، اور وہ کہتے ہیں، 6 آؤ’ ہم یہوداہ پر حملہ ہمکریں۔
پھیلادہشتوہاں اُسکر پر فتح پائیں اور طابئیلپھر کے
بیٹے کو اُس کا بادشاہ ‘بنائیں۔ لیکن7 رب قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ اُن کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ بات
نہیں بنے !گی 8 کیونکہ شام کا سر دمشق اور دمشق کا
رضینمحضسر ملـِکتکجہاںہے۔ اسرائیل تعلقکا
ہے، 65 سال کے اندر اندر وہ ِچکنا ُچور ہو جائے گا،

* 6:4 :دہلیزیں :مطلبلفظی دہلیزوں میں منے گھو والی دروازوں کی چولیں۔ * 7:3 :یاشوبشیار یاشوبشیار سے مراد ہے ایک’ بچا کھچا
واپسحصہ آئے ‘گا۔
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اور قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ اسرائیل9 کا سر
سامریہ اور سامریہ کا محضسر رملیاہ کا بیٹا ہے۔
اگر ایمان میں قائم نہ رہو، تو خود قائم نہیں رہو “گے۔
رب آخز کو نشان دیتا ہے

رب10 آخز بادشاہ سے ایک بار پھر ہم کلام ہوا،
11 اِس” کی تصدیق کے لئے رب اپنے خدا سے کوئی
الٰہی مانگنشان لے، خواہ آسمان پر ہو یا پاتال “میں۔

لیکن12 آخز انکارنے نہیں،”کیا، مَیں مانگنشان کر
رب کو نہیں آزماؤں “گا۔

تب13 یسعیاہ نے کہا، پھر” میری بات سنو، اے
داؤد کے !خاندان کیا یہ کافی نہیں کہ تم انسان کو تھکا
دو؟ کیا لازم ہے کہ الله کو بھی تھکانے پر مُصر رہو؟
چلو،14 اپنیربپھر گا۔دےنشانتمہیںسےطرفہی
نشان یہ ہو گا کنواریکہ اُمید سے ہو جائے جبگی۔
بیٹا پیدا ہو گا تو اُس جس15گی۔رکھے†عمانوایلنامکا
وقت بچہ اِتنا بڑا ہو گا کہ غلط کام رد کرنے اور اچھا
کام چننے کا علم رکھے گا اُس وقت سے بالائی اور شہد
کھائے گا۔ 16 کیونکہ اِس سے پہلے کہ لڑکا غلط کام
رد اورکرنے اچھا کام چننے کا رکھےعلم ویرانملـکوہ
و سنسان ہو جائے دونوںکےجسگا بادشاہوں سے تُو
دہشت کھاتا ہے۔

یہوداہ بھی تباہ ہو جائے گا
رب17 تجھے تیرےبھی آبائی خاندان اور قوم سمیت

بڑی مصیبت میں ڈالے گا۔ کیونکہ وہ اسور کے بادشاہ
کو تمہارے خلاف بھیجے گا۔ اُس وقت تمہیں ایسے
مشکل دنوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اسرائیل کے
یہوداہ سے الـگ ہو جانے سے لے کر آج تک نہیں
“گزرے۔

18 اُس دن رب سیٹی بجا کر دشمن کو بُلائے گا۔
یائےطرحکیغولکےمکھیوںکچھ نیلدر دُوردرازکی
شاخوں آئیںسے گے، اور کچھ شہد مکھیوںکی طرحکی
اسور روانہسے ہو ملـککر پر بولدھاوا دیں گے۔ 19 ہر
جگہ ٹکوہ جائیں گھاٹیوںگہریگے، اور چٹانوں کی
دراڑوں میں، تمام کانٹےدار یوں جھاڑ میں اور ہر جوہڑ
پاس۔کے دناُس20 مطلققادرِ یائے فراتدر پرلیکے

ایکطرف اُسترا کرائے پر لے کر تم پر گا۔چلائے یعنی
اسور کے بادشاہ کے یعے ذر تمہارےوہ سر اور ٹانگوں
کو منڈوائے گا۔ ہاں، تمہاریوہ داڑھی مونچھ کا بھی
کرےصفایا گا۔

21 اُس دن جو آدمی ایک جوان گائے اور دو
یاں بکر بھیڑ سکےرکھ قسمتخوشوہ ہو گا۔ توبھی22
وہ اِتنا دودھ دیں گی کہ وہ بالائی کھاتا رہے گا۔ ہاں،
جو بھی ملـک میں باقی رہ گیا ہو گا وہ بالائی اور شہد
کھائے گا۔

23 اُس دن جہاں جہاں حال میں انگور کے ہزار
پودے چاندی کے ہزار ِسکوں کے لئے بِکتے ہیں وہاں
کانٹےدار یاں جھاڑ اور اونٹ کٹارے ہی اُگیں گے۔
24 ملـکپورا کانٹےدار یوں جھاڑ اور اونٹ کٹاروں کے
سبب سے اِتنا جنگلی ہو گا کہ لوگ تیر اور کمان لے
کر اُس میں شکار کھیلنے کے لئے جائیں گے۔ 25 جن
بلندیوں پر وقتاِس باڑیکھیتی جاتیکی لوگوہاںہے
کانٹےدار پودوں اور اونٹ کٹاروں کی وجہ سے جا نہیں
سکیں گے۔ گائےبَیل اُن پر چریں گے، اور یاں بکر بھیڑ
سب کچھ پاؤں تلے روندیں گی۔

8
جلد کھسوٹلُوٹہی

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، ایک” بڑا تختہ لے
کر اُس پر صاف الفاظ میں لـکھ دے، جلد’ ہی لُوٹ
سُرعتکھسوٹ، “۔‘گریغارتسے مَیں2 نے یاہ اُور
امام اور یاہ زکر بن یبرکیاہ کی موجودگی میں ایسا ہی لـکھ
دیا، کیونکہ دونوں معتبر گواہ تھے۔

مَیںجبوقتاُس3 اپنی بیوی نبیہ پاسکے گیا تو وہ
اُمید سے ہوئی۔ بیٹا پیدا ہوا، رباور مجھےنے حکم دیا،
اِس” کا نام لُوٹہیجلد’ سُرعتکھسوٹ، غارتسے
رکھ۔‘گری اِسکیونکہ4 پہلےسے کہ لڑکا ‘ابو’ یا ‘امی’
دولتکیدمشقسکےکہہ اور سامریہ مالکا اسبابو
چھین لیا گیا ہو گا، اسور کے بادشاہ سبنے لُوٹکچھ
لیا ہو “گا۔

ِشلوخ کا پانی رد کرنے کا بُرا انجام
ایک5 بار ربپھر مجھ ہمسے کلام ہوا، لوگیہ”6

یروشلم میں آرام سے بہنے والے ِشلوخ نالے کا پانی مسترد
† 7:14 :عمانوایل عمانوایل سے مراد ہے ہمارےالله’ ساتھ ‘ہے۔



یسعیاہ 8:7 718 یسعیاہ 9:4

کر کے رضین اور فِقَح بن رملیاہ خوشسے ہیں۔ اِس7
لئے رب اُن پر یائے فراتدر سیلابزبردستکا لائے
گا، اسور کا بادشاہ اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ
اُن پر ٹوٹ پڑے گا۔ اُس کی تمام یائی در شاخیں اپنے
کناروں سے نکل کر سیلاب8 کی صورت میں یہوداہ پر
پرندےپانیعمانوایل،اےگی۔گزریںسے اپنےطرحکی
پَروں پھیلاکو ملـکپورےتیرےکر گا،لےڈھانپکو
لوگاور تکگلے اُس ڈوبمیں جائیں “گے۔

اے9 قومو، بےشک جنگ کے نعرے لگاؤ۔ تم
پھر بھی ِچکنا ُچور ہو جاؤ گی۔ اے دُوردراز ممالـک
کے تمام باشندو، دھیان !دو جنگبےشک کے لئے
یاں تیار کرو۔ تم پھر بھی پاشپاش ہو جاؤ گے۔ کیونکہ
لئےکےجنگ یاں تیار تمہیںبھیباوجودکےکرنے کچلا
جائے گا۔ 10 جو بھی منصوبہ تم باندھو، بات نہیں بنے
آپسگی۔ میں جو بھی فیصلہ کرو، تم ناکام ہو جاؤ گے،
کیونکہ ہمارےالله ساتھ *ہے۔

رب نبی کو قوم بارےکے میں آگاہ کرتا ہے
جس11 وقت رب نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا

اُس وقت اُس نے مجھے اِس قوم کی راہوں پر چلنے سے
خبردار کیا۔ اُس نے فرمایا، باتہر”12 متسازشکو
لوگیہسےجسہے۔سمجھتیسازشقومیہجوسمجھنا
اُسہیںڈرتے نہسے ڈرنا، دہشتنہ رببلـکہ13کھانا
الافواج سے ڈرو۔ اُسی سے دہشت کھاؤ اور اُسی کو
قدوس مانو۔ تب14 وہ اسرائیل اور یہوداہ کا مقدِس ہو
ایکگا، ایسا پتھر جو ٹھوکر باعثکا بنے ایکگا، چٹان
جو ٹھیس لـگنے کا سبب ہو گی۔ یروشلم باشندےکے
اُس پھندےکے اُلجھمیںجالاور 15گے۔جائیں اُن میں
سارےبہتسے ٹھوکر کھائیں گے۔ وہ گر پاشپاشکر
ہو جائیں گے اور پھندے میں پھنس کر پکڑے جائیں
“گے۔

رب کا کلام شاگردوں کے حوالے کرنا ہے
مکاشفےمجھے16 کو لفافے ڈالمیں محفوظکر رکھنا

ہے، اپنے شاگردوں کے درمیان ہی الله کی ہدایت پر
مُہر لگانی ہے۔ 17 مَیں خود رب کے انتظار میں رہوں

نےجسگا چہرےاپنے یعقوبکو کے گھرانے سے
چھپا لیا اُسیہے۔ سے مَیں اُمید رکھوں گا۔

اب18 مَیں حاضر ہوں، مَیں اور وہ بچے جو الله نے
مجھے دیئے ہیں، ہم اسرائیل میں الٰہی اور معجزانہ نشان
الافواجربسےجنہیں جو صیونکوہِ سکونتپر کرتا
لوگوںہے کو آگاہ کر رہا ہے۔

لوگ19 تمہیں مشورہ دیتے ہیں، جاؤ،” مُردوں سے
رابطہ کرنے والوں اور قسمت کا حال بتانے والوں سے
پتا کرو، اُن سے جو باریک آوازیں لتے نکا اور بڑبڑاتے
ہوئے جواب دیتے “ہیں۔ لیکن اُن سے کہو، کیا”
مناسب نہیں کہ قوم اپنے خدا سے مشورہ کرے؟ ہم
زندوں کی خاطر مُردوں باتسے کیوں “کریں؟

20 الله ہدایتکی اور مکاشفہ طرفکی رجوع !کرو
جو اُسکرےانکار پر کیصبح نہیںکبھیروشنی چمکے
گی۔ 21 ایسے لوگ مایوس اور فاقہ کش حالت میں
ملـک میں مارے مارے پھریں گے۔ اور جب بھوکے
مرنے کو ہوں گے تو جھنجھلا کر اپنے بادشاہ اور اپنے
خدا پر لعنت کریں گے۔ وہ اوپر آسمان 22 اور نیچے زمین
دیکھیںطرفکی لیکنگے، بھیجہاں پڑےنظر وہاں
مصیبت، اندھیرا اور ناکہول یکی تار ہی دےدکھائی
گی۔ اُنہیں یکی تار ہی یکی تار میں ڈال دیا جائے گا۔

9
آنے والے مسیح کی روشنی

لیکن1 مصیبت زدہ یکی تار میں نہیں رہیں گے۔ گو
پہلے زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ پست ہوا ہے،
لیکن آئندہ جھیل ساتھکے کا راستہ، یائے در یردن کے
پار، غیریہودیوں کا گلیل سرفراز ہو گا۔

اندھیرے2 میں چلنے والی قوم نے ایک تیز روشنی
دیکھی، موت کے سائے میں ڈوبے ملـکہوئے کے
باشندوں پر روشنی چمکی۔ 3 تُو نے قوم کو بڑھا کر اُسے
بڑی خوشی دلائی ہے۔ تیرے حضور وہ یوں خوشی
مناتے فصلطرحجسہیں کاٹتے لُوٹاور مالکا بانٹتے
وقت منائی جاتی ہے۔ 4 تُو نے اپنی قوم کو اُس دن کی
طرح چھٹکارا دیا جب تُو نے مِدیان کو شکست دی
تھی۔ اُسے دبانے والا ٹوٹجوا گیا، اور اُس پر ظلم کرنے

* 8:10 ہمارےالله ساتھ :ہے عبرانی میں ‘عمانوایل’ لـکھا ہے، دیکھئے 7 :14 فٹکا نوٹ۔
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ٹکڑےٹکڑےلاٹھیکیوالے زمین5ہے۔گئیہو پر زور
مارےسے فوجیگئے فوجیپتلتمیںخوناورجوتے
سبوردیاں آتشحوالہ ہو کر بھسم ہو جائیں گی۔

6 کیونکہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا، ہمیں بیٹا بخشا
گیا ہے۔ اُس کے کندھوں پر حکومت کا اختیار ٹھہرا
گا۔رہے وہ انوکھا قویمشیر، باپابدیخدا، صلحاور
سلامتی کا شہزادہ گا۔کہلائے اُس7 زورحکومتکی
پکڑتی جائے گی، اور امن و امان کی انتہا نہیں ہو گی۔
وہ داؤد تختکے پر بیٹھ کر اُس سلطنتکی حکومتپر
کرے گا، وہ اُسے عدل و انصاف سے مضبوط کر کے
اب سے تکابد قائم رکھے ربگا۔ الافواج غیرتکی
ہی اِسے دےانجام گی۔

رب نازلغضبکا ہو گا
رب8 نے یعقوب کے خلاف پیغام بھیجا، اور وہ

اسرائیل نازلپر ہو اسرائیل9ہے۔گیا اور تمامکےسامریہ
باشندے اِسے جلد ہی جان جائیں گے، حالانکہ وہ اِس
بڑیوقت شیخی مار کر کہتے ہیں، ہماریبےشک”10
اینٹوں کی دیواریں گر گئی ہیں، لیکن ہم اُنہیں تراشے
ہوئے پتھروں سے دوبارہ تعمیر کر لیں گے۔ بےشک
ہمارے انجـیرتوت کے درخت کٹ گئے ہیں، لیکن
باتکوئی نہیں، ہم اُن کی جگہ دیودار درختکے لگا
لیں “گے۔ 11 لیکن رب اسرائیل کے دشمن رضین کو
دےتقویت کر اُس خلافکے بھیجے گا بلـکہ اسرائیل
کے تمام دشمنوں کو اُس پر حملہ کرنے کے لئے اُبھارے
گا۔ 12 شام کے فوجی مشرق سے اور فلستی مغرب سے
منہ پھاڑ کر اسرائیل ہڑپکو کر لیں گے۔ تاہم رب کا
غضب ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے
اُٹھا ہی رہے گا۔

13 کیونکہ اِس کے باوجود لوگبھی سزا دینے والے
واپسپاسکے نہیں آئیں گے الافواجرباور طالبکے
نہیں ہوں گے۔ 14 نتیجے میں رب ایک ہی دن میں
اسرائیل کا نہ صرف سر بلـکہ اُس کی دُم بھی کاٹے
گا، نہ صرف کھجور کی شاندار شاخ بلـکہ معمولی سا
سرکنڈا توڑےبھی گا۔ بزرگ15 اور اثر و رسوخ والے
اسرائیل ہیںسرکا جھوٹیجبکہ تعلیم دینے نبیوالے اُس

کی دُم ہیں۔ 16 کیونکہ قوم کے راہنما لوگوں کو غلط
راہ پر لے گئے ہیں، اور جن کی راہنمائی وہ کر رہے
ہیں اُن کے دماغ میں فتور آ گیا ہے۔ اِس17 لئے رب نہ
قوم ہوخوشسےجوانوںکے گا، یتیموںنہ اور بیواؤں پر
گا۔کرےرحم سبکیونکہ بےدینسبکے اور شریر
ہیں، ہر منہ کفر بکتا ربتاہمہے۔ غضبکا ٹھنڈا نہیں
ہو گا بلـکہ اُس ہاتھکا مارنے کے لئے اُٹھا ہی گا۔رہے

18 کیونکہ اُن کی بےدینی کی بھڑکتی ہوئی آگ
یاںکانٹےدار جھاڑ کٹارےاونٹاور بھسم کر دیتی ہے،
بلـکہ گنجان جنگل بھی اُس کی زد میں آ کر دھوئیں کے
بادلکالے ہے۔چھوڑتا الافواجرب19 سےغضبکے
ُجھلسملـک جائے گا اور اُس آگباشندےکے کا
لقمہ بن جائیں تکیہاںگے۔ کہ بھیکوئی اپنے بھائی پر
ترس نہیں کھائے گا۔ 20 اور گو ایکہر دائیں طرف
مُڑ کر سب کچھ ہڑپ کر جائے توبھی بھوکا رہے گا،
گو بائیں طرف رُخ کر سبکے کچھ نگل جائے توبھی
سیر نہیں ہو گا۔ ہر ایک اپنے پڑوسی کو کھائے گا،
21 منسّی افرائیم کو اور افرائیم منسّی کو۔ اور دونوں مل
کر یہوداہ پر حملہ کریں گے۔ تاہم رب کا غضب ٹھنڈا
نہیں ہو گا بلـکہ اُس ہاتھکا مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے
گا۔

10
1 تم پر افسوس جو غلط قوانین صادر کرتے اور ظالم

فتوے دیتے ہو 2 تاکہ غریبوں ماروحقکا اور مظلوموں
پامالحقوقکے بیوائیںکرو۔ تمہارا ہوتیشکار ہیں، اور
تم یتیموں لُوٹکو لیتے ہو۔ لیکن3 عدالت کے دن تم کیا
کرو گے، جب دُور دُور سے زبردست طوفان تم پر آن
پڑے گا تو تم مدد کے لئے کس پاسکے بھاگو گے اور
اپنا مال و دولت کہاں محفوظ رکھ چھوڑو گے؟ 4 جو
جھک قیدیکر نہ بنے وہ گر ہلاککر ہو جائے گا۔
تاہم رب کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو گا بلـکہ اُس کا ہاتھ
مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

اسور کی عدالتبھی ہو گی
اسور5 افسوسپر غضبمیرےجو کا آلہ جسہے،

ہاتھکے میرےمیں قہر لاٹھیکی ہے۔ مَیں6 ایکاُسے
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بےدین قوم کے خلاف بھیج رہا ہوں، ایک قوم کے
مجھےجوخلاف مَیںہے۔دلاتیغصہ اسورنے کو حکم
دیا ہے کہ اُسے لُوٹ کر گلی کی کیچڑ کی طرح پامال
کر۔

لیکن7 اُس کا اپنا ارادہ فرق ہے۔ ایسیوہ سوچ نہیں
رکھتا بلـکہ سب کچھ تباہ کرنے پر تُلا ہوا ہے، بہت
قوموں کو نیست و نابود کرنے پر آمادہ ہے۔ 8 وہ فخر
کرتا ہے، میرے” تمام افسر تو بادشاہ ہیں۔ 9 پھر ہماری
فتوحات پر غور کرو۔ کرکِمیس، کلنو، ارفاد، حمات،
دمشق اور سامریہ جیسے تمام شہر یکے بعد دیگرے
میرے قبضے میں آ گئے ہیں۔ مَیں10 نے کئی سلطنتوں
پر قابو پا لیا ہے جن کے بُت یروشلم اور سامریہ کے بُتوں
کہیںسے بہتر تھے۔ سامریہ11 اور اُس بُتوںکے مَیںکو
باد بر کر چکا ہوں، اور اب مَیں یروشلم اور اُس کے بُتوں
کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں “!گا

لیکن12 صیونکوہِ پر اور یروشلم میں اپنے تمام مقاصد
پورے کرنے کے بعد رب فرمائے گا، مَیں” شاہِ اسور
بھیکو دوںسزا گا، اُسکیونکہ سےدلمغرورکے کتنا
بُرا کام اُبھر آیا ہے، اور اُس کی آنکھیں کتنے غرور سے
دیکھتی ہیں۔ 13 وہ شیخی مار کر کہتا ہے، مَیں’ نے
اپنے ہی زورِ بازو کچھسبیہسےحکمتاور کر لیا ہے،
کیونکہ مَیں سمجھ دار ہوں۔ مَیں نے قوموں کی حدود
ختم کر کے اُن خزانوںکے لُوٹکو لیا زبردستاور سانڈ
کی طرح اُن کے بادشاہوں کو مار مار کر خاک میں
ملا دیا ہے۔ طرحجس14 کوئی اپنا ہاتھ میںگھونسلے
ڈال انڈےکر نکال لیتا مَیںطرحاُسیہے قوموںنے کی
لیچھیندولت عامہے۔ پرندوںآدمی کو بھگا کر اُن کے
چھوڑے انڈےہوئے اکٹھے کر لیتا ہے مَیںجبکہ نے
سلوکیہی دنیا کے ممالـکتمام کے ساتھ مَیںجبکیا۔
اُنہیں اپنے قبضے میں لایا ایکتو نے بھی اپنے پَروں کو
پھڑپھڑانے یا کھولچونچ چیںچیںکر کرنے جرأتکی
نہ “۔‘کی

لیکن15 کیا کلہاڑی اُس کے منے سا شیخی بگھارتی
جو اُسے چلاتا ہے؟ کیا آری اُس کے منے سا اپنے آپ پر
فخر کرتی جو اُسے استعمال کرتا ہے؟ یہ اُتنا ہی ناممکن

ہے جتنا یہ کہ لاٹھی پکڑنے والے کو گھمائے یا ڈنڈا
آدمی کو اُٹھائے۔

16 چنانچہ قادرِ مطلق رب الافواج اسور کے موٹے
تازے فوجیوں میں ایک مرض پھیلا دے گا جو اُن
کے جسموں کو رفتہ رفتہ ضائع کرے گا۔ اسور کی
شان و شوکت کے نیچے ایک بھڑکتی ہوئی آگ لگائی
اسرائیلوقتاُس17گی۔جائے کا اسرائیلاورآگنور
قدوسکا شعلہ بن کر اسور کی کانٹےدار یوں جھاڑ اور
اونٹ کٹاروں کو ایک ہی دن میں بھسم کر دے گا۔
18 وہ اُس کے شاندار جنگلوں اور باغوں کو مکمل طور
پر تباہ دےکر گا، اور مریضوہ کی طرح گھل گھل
کر زائل ہو جائیں گے۔ جنگلوں19 کے اِتنے درختکم
بچـیں گے کہ بچہ بھی اُنہیں گن کر کتاب میں درج کر
سکے گا۔

اسرائیل کا چھوٹا سا حصہ بچ جائے گا
20 اُس دن سے اسرائیل کا بقیہ یعنی یعقوب کے

گھرانے کا بچا کھچا حصہ اُس پر مزید انحصار نہیں
کرے گا جو اُسے مارتا رہا تھا، بلـکہ وہ پوری وفاداری
سے اسرائیل کے قدوس، رب پر بھروسا رکھے گا۔
21 بقیہ واپس آئے گا، یعقوب کا بچا کھچا حصہ قوی
خدا کے حضور لوٹ آئے گا۔ اے22 اسرائیل، گو
تُو ساحل پر کی ریت جیسا بےشمار کیوں نہ ہو توبھی
ایکصرف بچا ہوا حصہ واپس آئے گا۔ تیرے باد بر
ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور انصاف کا سیلاب
ملـک پر آنے والا ہے۔ 23 کیونکہ اِس کا اٹل فیصلہ
ہو چکا ہے کہ قادرِ مطلق رب الافواج پورے ملـک
ہلاکتپر لانے کو ہے۔

اِس24 لئے الافواجربمطلققادرِ فرماتا اے”ہے،
صیون میں بسنے والی میری قوم، اسور سے مت ڈرنا جو
لاٹھی سے تجھے مارتا ہے اور تیرے خلاف لاٹھی یوں
اُٹھاتا پہلےطرحجسہے مصر کیا کرتا تھا۔ 25 میرا تجھ پر
ہیجلدغصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور یوںغضبمیرا اسور
پر نازل ہو کر اُنہیں کرےختم “گا۔ ربطرحجس26
الافواج نے مِدیانیوں کو جدعونجبمارا عوریبنے
چٹانکی پر طرحاُسیدیشکستاُنہیں یوںوہ اسور کو
بھی کوڑے مارےسے گا۔ اور جس طرح رب نے
اپنی لاٹھی موسٰی کے یعے ذر سمندر کے اوپر اُٹھائی اور
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نتیجے میں مصر کی فوج اُس میں ڈوب گئی بالکل اُسی
طرح وہ یوں اسور کے ساتھ کرےبھی گا۔ 27 اُس دن
اسور کا تیرےبوجھ کندھوں پر سے اُتر جائے گا، اور
اُس کا گردنتیریجوا پر دُورسے ہو ٹوٹکر گا۔جائے

یورشلم طرفکی فاتح کی ترقی
فاتح نے یشیمون کی طرف سے چڑھ کر عیات28 پر

حملہ کیا اُسہے۔ مجروننے میں گزرسے مِکماسکر میں
اپنا لشکری سامان چھوڑ رکھا ہے۔ درے29 کو پار کر
کے وہ کہتے ہیں، آج” ہم رات کو ِجبع میں گزاریں
“گے۔ رامہ تھرتھرا رہا اور ساؤل کا شہر ِجبعہ بھاگ
گیا ہے۔ اے30 جلّیم بیٹی، زور سے چیخیں !مار اے
لَیسہ، دھیان !دے اے عنتوت، اُسے جواب !دے
مدمینہ31 فرار ہو گیا اور جیبیم باشندوںکے دوسرینے
جگہوں میں پناہ لی ہے۔ آج32 ہی فاتح نوب پاسکے
رُک بیٹیصیونکر پہاڑکے یعنی کوہِ یروشلم اوپرکے ہاتھ
ہلائے *گا۔

33 دیکھو، قادرِ مطلق رب الافواج بڑے زور سے
شاخوں کو توڑنے والا ہے۔ تب اونچے اونچے درخت
کٹ کر گر جائیں گے، اور جو سرفراز ہیں خاکاُنہیں
میں ملایا جائے گا۔ 34 کلہاڑیوہ لے کر جنگلگھنے
کاٹکو ڈالے گا بلـکہ لبنان بھی زورآور ہاتھوںکے گر
جائے گا۔

11
مسیح کی پُرامن سلطنت

1 *یسّی مُڈھکے میں پھوٹکونپلسے نکلے گی، اور
نکلشاخسےجڑوںہوئیبچیکیاُس پھلکر گی۔لائے
رب2 کا روح اُس ٹھہرےپر گا یعنی حکمت اور سمجھ
کا مشورتروح، قوتاور کا عرفانروح، رباور کے
خوف کا روح۔ رب3 کا خوف اُسے عزیز ہو گا۔ نہ
وہ دکھاوے کی بنا پر فیصلہ کرے گا، نہ سنی سنائی
باتوں کی بنا پر دےفتوٰی گا 4 انصافبلـکہ بےبسوںسے
کرےعدالتکی گا اور غیرجانب داری ملـکسے کے
زدوںمصیبت کا گا۔کرےفیصلہ اپنے کلام لاٹھیکی

سے وہ زمین مارےکو گا اور اپنے منہ پھونککی سے
بےدین کو ہلاک کرے گا۔ 5 وہ راست بازی کے
پٹکے اور وفاداری کے زیرجامے سے ملبّس رہے گا۔

6 یا بھیڑ وقتاُس بھیڑ کے بچے ٹھہرےپاسکے گا،
اور چیتا بھیڑ کے بچے پاسکے آرام کرے گا۔ بچھڑا،
جوان ببر اورشیر موٹا ملبَیلتازہ رہیںکر اورگے، چھوٹا
لڑکا اُنہیں ہانک کر سنبھالے گا۔ 7 گائے ریچھ کے
اورگی،چَرےساتھ اُن ساتھکےدوسرےایکبچےکے
آرام کریں گے۔ شیرببر بَیل کی طرح بھوسا کھائے گا۔
8 شیرخوار ناگبچہ کی بانبی قریبکے کھیلے گا، اور
جوان بچہ اپنا ہاتھ یلے سانپزہر کے بِل میں ڈالے گا۔

میرے9 مُقّدستمام پہاڑ پر غلطنہ اور نہ تباہ کامکن
کیا جائے گا۔ کیونکہ ملـک رب کے عرفان سے یوں
معمور ہو جسگا طرح سمندر پانی سے بھرا رہتا ہے۔
دناُس10 کی†یسّی پھوٹیسےجڑ اُمّتوںکونپلہوئی کے
لئے اُسقومیںگا۔ہوجھنڈا ہوںطالبکی اورگی، اُس
سکونتکی گاہ جلالی ہو گی۔

رب اپنی قوم واپسکو لائے گا
اُس11 ایکربدن بار پھر اپنا ہاتھ بڑھائے گا تاکہ

اپنی قوم کا وہ بچا کھچا حصہ دوبارہ حاصل کرے
جو اسور، شمالی اور جنوبی مصر، ایتھوپیا، عیلام، بابل،
حمات اور علاقوںساحلی میں منتشر ہو گا۔ 12 وہ قوموں
کے لئے جھنڈا گاڑ اسرائیلکر جلاوطنوںکے کو اکٹھا
کرے گا۔ ہاں، وہ یہوداہ بکھرےکے افراد کو دنیا
کے چاروں کونوں سے لا کر جمع کرے گا۔ تب13
اسرائیل کا حسد ختم ہو جائے گا، اور یہوداہ دشمنکے
نیست و نابود ہو جائیں گے۔ نہ اسرائیل یہوداہ سے حسد
گا،کرے نہ اسرائیلیہوداہ گا۔رکھےدشمنیسے پھر14
دونوں مغرب میں فلستی ملـک پر جھپٹ پڑیں گے اور
مل کر مشرق کے باشندوں لُوٹکو لیں گے۔ ادوم اور
موآب اُن کے قبضے میں آئیں گے، اور عمون اُن کے تابع
ہو جائے گا۔ رب15 بحرِ ُلزم ق کرےخشککو گا اور
ساتھ ساتھ یائے در فرات کے اوپر ہاتھ ہلا کر اُس پر
زوردار ہَوا چلائے گا۔ تب یا ساتدر ایسی نہروں میں

* 10:32 آج ہاتھ…ہی ہلائے ایک:گا اَور ممکنہ :ترجمہ آج ہی نوبفاتح رُکپاسکے کر کوہِ یروشلم کے اوپر ہاتھ ہلائے گا تاکہ اُسے بڑا بنائے۔
* 11:1 :یسّی یسّی سے حضرتمراد داؤد نسلکی ہے حضرتیّسی) داؤد باپکا ۔(تھا † 11:10 :یسّی یسّی سے حضرتمراد داؤد

کی نسل ہے حضرتیّسی) داؤد باپکا ۔(تھا
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بٹ جائے گا پیدلجو ہی پار کی گی۔سکیںجا ایک16
ایسا راستہ بنے گا ربجو بچےکے ہوئے افراد کو اسور
تکاسرائیلسے پہنچائے بالکلگا، اُس راستے طرحکی
جس نے اسرائیلیوں کو مصر سے نکلتے وقت اسرائیل
تک پہنچایا تھا۔

12
بچے ہوؤں کی حمد و ثنا

اُس1 دن گیتتم گاؤ گے،
اے” رب، مَیں تیری ستائش کروں !گا ً یقینا تُو مجھ

ناراضسے تھا، لیکن اب تیرا غضب مجھ پر سے دُور ہو
جائے اور تُو مجھے تسلی دے۔

2 الله میری نجات ہے۔ اُس پر بھروسا رکھ کر مَیں
اورقوتمیریخداربکیونکہگا۔کھاؤںنہیںدہشت
گیتمیرا ہے، نجاتمیریوہ بن گیا “ہے۔

3 تم شادمانی سے نجات کے چشموں سے پانی بھرو
گے۔

اُس4 دن تم کہو ستائشکیرب”گے، !کرو اُس کا
نام لے کر اُسے !پکارو جو کچھ اُس نے کیا ہے دنیا کو
بتاؤ، اُس کے نام عظمتکی کا اعلان کرو۔

5 رب کی تمجید کا گیت گاؤ، کیونکہ اُس نے
زبردست کام کیا ہے، اور اِس کا علم پوری دنیا تک
پہنچے۔

یروشلماے6 کی ہنے ر والی، شادیانہ بجا کےخوشیکر
نعرے !لگا اسرائیلکیونکہ قدوسکا عظیم ہے، اور وہ
تیرے درمیان سکونتہی کرتا “ہے۔

13
بابل خلافکے اعلان

1 درِج ذیل بابل کے بارے میں وہ اعلان ہے جو
یسعیاہ آموصبن نے یا رو میں دیکھا۔

ننگے2 پہاڑ پر جھنڈا گاڑ دو۔ اُنہیں بلند آواز دو، ہاتھ
ہلا کر اُنہیں شرفا کے دروازوں میں داخل ہونے کا
حکم دو۔ مَیں3 نے اپنے مُقّدسین کو کام پر لگا دیا ہے،
مَیں نے اپنے سورماؤں کو عظمتمیریجو خوشیکی
ہیںمناتے بُلا لیا غضبمیرےتاکہہے آلہکا بنیں۔کار

4 !سنو پہاڑوں بڑےپر ہجوم کا شور مچ رہا ہے۔ !سنو
متعدد ممالـک اور جمع ہونے والی قوموں کا غل غپاڑا

دےسنائی رہا ربہے۔ جنگالافواج کے لئے فوج
جمع کر رہا ہے۔ اُس5 کے فوجی دُوردراز علاقوں بلـکہ
آسمان کی انتہا سے آ رہے ہیں۔ ربکیونکہ غضباپنے
آلاتکے کے ساتھ آ رہا ہے تاکہ تمام ملـک کو برباد
کر دے۔

6 یلا واو کرو، ربکیونکہ کا قریبدن ہی ہے، وہ
جبدن قادرِ مطلق طرفکی تباہیسے مچے گی۔ تب7
تمام بےحسہاتھ حرکتو ہو جائیں گے، اور ایکہر
اُندہشت8گا۔دےہارہمتدلکا پر گی،جائےچھا
اور وہ جاں کنی اور دردِ زہ گرفتسیکی میں آ کر جنم
دینے والی عورت کی طرح تڑپیں ایکگے۔ دوسرے
کو ڈر مارےکے گھور گھور کر اُن آگچہرےکے
طرحکی تمتما رہے ہوں گے۔

9 ربدیکھو، کا دنبےرحم آ رہا اُسجبہے کا
قہر اور نازلغضبشدید ملـکوقتاُسگا۔ہو تباہ ہو
جائے گا اور گناہ گار اُسکو میں سے مٹا دیا گا۔جائے
10 آسمان ستارےکے اور اُن کے جھرمٹ نہیں چمکیں
سورجگے، طلوع تاریکوقتہوتے ہی رہے گا، اور
چاند کی روشنی ختم ہو گی۔

مَیں11 دنیا کو اُس بدکاریکی کا اجر اور بےدینوں
کو اُن کے گناہوں کی سزا دوں گا، مَیں شوخوں کا
گھمنڈ ختم کر دوں گا اور ظالموں کا خاکغرور میں
ملا دوں گا۔ خالصلوگ12 سونے سے کہیں یادہ ز
نایاب ہوں گے، انسان اوفیر کے قیمتی سونے نسبتکی
کہیں یادہ ز یابکم ہو گا۔

13 کیونکہ آسمان رب الافواج کے قہر کے منے سا
کانپ اُٹھے گا، اُس کے غضبشدید نازلکے ہونے پر
زمین لرز کر اپنی جگہ کھسکسے جائے گی۔ بابل14
کے تمام باشندے شکاری کے منے سا دوڑنے والے
غزال اور چرواہے سے محروم یوں بھیڑبکر کی طرح اِدھر
بھاگاُدھر کر ملـکاپنے اور اپنی قوم میں واپس آنے
کی کوشش کریں گے۔ 15 جو بھی دشمن کے قابو میں
آئے گا اُسے چھیدا جائے گا، جسے بھی پکڑا جائے گا
اُسے تلوار سے مارا جائے گا۔ 16 اُن کے دیکھتے دیکھتے
دشمن اُن کے بچوں کو زمین پر دےپٹخ گا اور اُن کے
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گھروں کو لُوٹ کر اُن کی عورتوں کی عصمت دری
کرے گا۔

17 مَیں مادیوں کو اُن پر چڑھا لاؤں گا، ایسے لوگوں
کو جنہیں رشوت سے نہیں آزمایا جا سکتا، جو سونے
چاندی کی پروا ہی نہیں کرتے۔ 18 اُن کے تیر نوجوانوں
کو مار دیں گے۔ نہ وہ شیرخواروں ترسپر کھائیں گے،
نہ بچوں پر رحم کریں گے۔

بابل جنگلی جانوروں کا گھر بن جائے گا
19 الله بابل کو جو تمام ممالـک کا تاج اور بابلیوں کا

خاص فخر ہے رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالے گا۔ اُس دن
وہ سدوم اور عمورہ طرحکی تباہ ہو جائے گا۔ 20 آئندہ
اُسے کبھی دوبارہ بسایا نہیں جائے گا، نسل در نسل وہ
ویران ہی رہے گا۔ نہ بَدُو اپنا تنبو وہاں لگائے گا، اور
نہ گلہ بان اپنے یوڑ ر اُس میں ٹھہرائے گا۔ صرف21
یگستان ر کے جانور کھنڈرات میں جا بسیں گے۔ شہر
کے گھر اُن کی آوازوں سے گونج اُٹھیں گے، عقابی ُلّو ا
وہاں ٹھہریں گے، اور بکرانما ِجّن اُس میں رقص کریں
گے۔ 22 جنگلی ُکتے اُس کے محلوں میں روئیں گے، اور
گیدڑ عیش و عشرت کے قصروں میں اپنی درد بھری
آوازیں نکالیں بابلگے۔ کا قریبخاتمہ ہی ابہے، دیر
نہیں لـگے گی۔

14
واپساسرائیلی آئیں گے

1 یعقوبربکیونکہ ترسپر کھائے گا، وہ دوبارہ
اسرائیلیوں کو چن کر اُنہیں اُن کے اپنے ملـک میں بسا
دے گا۔ پردیسی بھی اُن کے ساتھ مل جائیں گے، وہ
یعقوب کے گھرانے منسلـکسے ہو جائیں گے۔ 2 دیگر
قومیں اسرائیلیوں کو لے کر اُن واپسمیںوطنکے پہنچا
دیں گی۔ تب اسرائیل کا گھرانا اِن پردیسیوں کو ورثے
میں پائے گا، اور یہ رب کے ملـک میں اُن کے نوکر
نوکرانیاں بن کر اُن کی خدمت کریں گے۔ جنہوں نے
اُنہیں جلاوطن کیا تھا اُن ہی کو وہ جلاوطن کئے رکھیں
گے، جنہوں نے اُن پر ظلم کیا تھا اُن ہی پر وہ حکومت
کریں گے۔ تجھےربدنجس3 مصیبت، اوربےچینی

ظالمانہ غلامی سے آرام دے گا 4 اُس دن تُو بابل کے
بادشاہ پر طنز گیتکا گائے گا،

بابل پر طنز یہ”گیتکا باتکیسی ہے؟ ظالم نیست و نابود اور اُس کے
حملے ختم ہو گئے ہیں۔ رب5 نے بےدینوں کی لاٹھی
توڑ کر حکمرانوں کا وہ شاہی ٹکڑےٹکڑےعصا کر دیا
ہے 6 جو طیش میں آ کر قوموں کو مسلسل مارتا رہا
اور غصے سے اُن پر حکومت کرتا، بےرحمی سے اُن کے
پیچھے پڑا رہا۔ پوریاب7 دنیا کو آرام و سکون حاصل
ہوا ہے، اب ہر طرف خوشی نعرےکے سنائی دے
ہیں۔رہے 8 جونیپر لبناناوردرختکے بھیدیودارکے
تیرے انجام پر خوش ہو کر کہتے ہیں، شکر’ !ہے جب
تُوسے گرا دیا چڑھیہاںکوئیگیا ہمیںکر ‘آتا۔نہیںکاٹنے

9 پاتال تیرے اُترنے کے باعث ہل گیا تیرےہے۔
انتظار میں وہ مُردہ روحوں حرکتکو میں لا رہا ہے۔
وہاں دنیا کے تمام رئیس اور اقوام کے تمام بادشاہ اپنے
ہوکھڑےسےتختوں کر سب10گے۔کریںاستقبالتیرا
مل کر تجھ سے کہیں گے، اب’ تُو بھی ہم جیسا کمزور
ہو گیا ہے، تُو بھی ہمارے برابر ہو گیا ‘!ہے تیری11
تمام شان و شوکت پاتال میں اُتر گئی تیرےہے، ستار
خاموش ہو کیڑےابہیں۔گئے تیرا گدّا کیچوےاور
تیرا کمبل ہوں گے۔

ستارۂاے12 اےصبح، ابِن سحر، تُو آسمان کسسے
طرح گر گیا ممالـکدیگرنےجس!ہے دیشکستکو
تھی ابوہ پاشپاشخود ہو گیا ہے۔ میںدل13 تُو نے
کہا، مَیں’ آسمان پر چڑھ کر تختاپنا الله ستاروںکے کے
اوپر لگا لوں گا، مَیں انتہائی شمال میں اُس پہاڑ پر جہاں
دیوتا جمع ہوتے ہیں تخت نشین ہوں گا۔ مَیں14 بادلوں
بلندیوںکی پر چڑھ کر مطلققادرِ بالکلکے برابر جاؤںہو
‘گا۔ لیکن15 تجھے تو پاتال میں اُتارا جائے گا، اُس کے
سب گہرےسے گڑھے میں گرایا جائے گا۔

16 جو بھی تجھ پر نظر ڈالے گا وہ غور سے دیکھ کر
پوچھے گا، کیا’ یہی وہ آدمی زمیننےجسہے کو ہلا
منےکےجسدیا، سا اُٹھے؟کانپممالـکدیگر 17 اِسیکیا
نے دنیا کو ویران کر دیا اور اُس کے شہروں کو ڈھا کر
قیدیوں کو واپسگھر جانے اجازتکی نہ ‘دی؟
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18 ممالـکدیگر کے تمام بادشاہ بڑی عزت کے ساتھ

اپنے اپنے مقبروں پڑےمیں ہوئے ہیں۔ لیکن19 تجھے
اپنی قبر سے دُور کسی بےکار کونپل کی پھینکطرح
دیا جائے گا۔ تجھے مقتولوں سے ڈھانکا جائے گا، اُن
جنسے کو تلوار سے چھیدا گیا ہے، یلےجو پتھر گڑھوں
میں اُتر گئے ہیں۔ تُو پاؤں تلے روندی ہوئی لاش جیسا
ہو گا، 20 اور تدفین وقتکے تُو دیگر بادشاہوں سے جا
نہیں ملے گا۔ کیونکہ تُو نے ملـکاپنے کو تباہ اور اپنی
قوم کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اب سے ابد تک
اِن بےدینوں کی اولاد کا ذکر تک نہیں کیا جائے گا۔
آدمیاِس21 بیٹوںکے پھانسیکو تیارجگہکیدینے !کرو
کیونکہ اُن کے باپ دادا کا قصور اِتنا سنگین ہے کہ
اُنہیں مرنا ہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ اُٹھ کر دنیا
پر قبضہ کر لیں، کہ رُوئے زمین اُن کے شہروں سے بھر
“جائے۔

رب ہاتھوںکے بابل کا انجام
الافواجرب22 فرماتا ہے، مَیں” اُن خلافکے یوں

اُٹھوں گا کہ بابل کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔ مَیں
اُس کی اولاد کو رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا، اور
ایک بھی نہیں بچنے کا۔ بابل23 خارپُشت کا مسکن اور
دلدل کا علاقہ بن جائے گا، کیونکہ مَیں خود اُس میں
تباہی کا جھاڑو پھیر دوں “گا۔ الافواجربیہ کا فرمان
ہے۔

اسوری فوج کی تباہی
رب24 الافواج نے قَسم کھا کر فرمایا ہے، یقیناً”

سب کچھ میرے منصوبے کے مطابق ہی ہو گا، میرا
ارادہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ 25 مَیں اسور کو اپنے
ملـک میں ِچکنا ُچور کر دوں گا اور اُسے اپنے پہاڑوں پر
کچل ڈالوں تبگا۔ اُس کا میریجوا قوم پر سے دُور ہو
جائے گا، اور اُس کا بوجھ اُس کے کندھوں پر سے اُتر
جائے “گا۔ پوری26 دنیا بارےکے میں یہ منصوبہ اٹل
ہے، اور رب اپنا ہاتھ تمام قوموں خلافکے بڑھا چکا
ہے۔ الافواجرب27 نے فیصلہ کر لیا ہے، تو کون اِسے
کرےمنسوخ گا؟ اُس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا توہے، کون
اُسے روکے گا؟

فلستیوں کا انجام قریب ہے

ذیل28 کا کلام اُس سال نازل ہوا جب آخز بادشاہ
وفاتنے پائی۔

اے29 تمام فلستی ملـک، اِس پر متخوشی منا کہ
ہمیں کیسانپکیونکہہے۔گئیٹوٹلاٹھیوالیمارنے
بچی ہوئی جڑ سے یلا زہر پھوٹسانپ نکلے گا، اور اُس
کا پھل شعلہ فشاں اُڑن اژدہا ہو گا۔ تب30 ضرورت
مندوں کو چراگاہ ملے گی، اور غریب محفوظ جگہ پر
آرام کریں تیریلیکنگے۔ جڑ مَیںکو کال مارسے دوں
گا، اور جو بچ جائیں اُنہیں ہلاکبھی کر دوں گا۔

شہراے31 یلادروازے،کے واو زورشہر،اے!کر
سے چیخیں !مار اے فلستیو، ہمت ہار کر لڑکھڑاتے
جاؤ۔ کیونکہ شمال سے تمہاری طرف دھواں بڑھ رہا
ہے، اور اُس کی صفوں میں پیچھے ہنے ر والا کوئی نہیں
ہے۔ 32 تو پھر ہمارے پاس بھیجے ہوئے قاصدوں کو
ہم کیا جواب دیں؟ یہ ربکہ نے صیون کو قائم رکھا
ہے، کہ اُس کی قوم کے اُسیمظلوم میں پناہ لیں گے۔

15
موآب کے انجام کا اعلان

موآب1 بارےکے ربمیں کا :فرمان
ایک راتہی موآبمیں کا شہر عار تباہ ہو گیا ہے۔

ایک ہی رات میں موآب کا شہر قیر باد بر ہو گیا ہے۔
دیبوناب2 باشندےکے ماتم کرنے کے لئے اپنے مندر
چڑھطرفکیگاہوںقربانپہاڑیاور موآبہیں۔رہے
اپنے شہروں نبو اور میدبا پر یلا واو کر رہا ہے۔ ہر سر
مُنڈا ہوا اور ہر داڑھی کٹ گئی ہے۔ گلیوں3 میں وہ
ٹاٹ ملبّسسے پھر رہے ہیں، چھتوں پر اور میںچوکوں
سب رو رو کر آہ و بکا کر رہے ہیں۔ حسبون4 اور اِلی
عالی مدد لئےکے پکار ہیں،رہے اور اُن یہضآوازیںکی
تک سنائی دے رہی ہیں۔ اِس لئے موآب کے مسلح
نعرےکےجنگمرد لگا ہیں،رہے وہگو اندر ہی اندر
کانپ رہے ہیں۔

5 میرا دل موآب کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ اُس کے
بھاگمہاجرین کر ُضغر عجلتاور پہنچتکشلیشیاہ رہے
لوگہیں۔ رو رو لوحیتکر طرفکی چڑھ رہے ہیں،
وہ تکحورونائم جانے والے راستے پر چلتے ہوئے اپنی
تباہی پر یہ گر زاریو کر ہیں۔رہے 6 نِمریم پانیکا سوکھ
گیا ہے، گھاس ُجھلس گئی ہے، تمام یالی ہر ختم ہو
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گئی زاروںسبزہہے، کا نام نہیںتکنشانو رہا۔ اِس7
لئے لوگ اپنا سمیٹسامانشدہجمعسارا وادٔیکر سفیدہ
کو عبور کر رہے ہیں۔ موآبچیخیں8 کی تکحدود
گونج رہی ہیں، ہائے ہائے کی آوازیں اِجلائم اور بیر
ایلیم تک سنائی دے رہی ہیں۔ 9 لیکن گو دیمون کی
نہر خون سے سرخ ہو گئی ہے، تاہم مَیں اُس پر مزید
مصیبت لاؤں گا۔ مَیں ببر شیر بھیجوں گا جو اُن پر بھی
دھاوا بولیں گے موآبجو سے بچ نکلے ہوں گے اور اُن پر
بھی ملـکجو میں پیچھے رہ گئے ہوں گے۔

16
موآب اسرائیلیوں سے مدد مانگے گا

ملـک1 کا جو حکمران یگستان ر کے پار سلع میں
ہے اُس کی طرف سے صیون بیٹی کے پہاڑ پر مینڈھا
بھیج بھگائےسےگھونسلےبیٹیاںکیموآب2دو۔ ہوئے
پرندوں طرحکی یائے ارنوندر پایابکے مقاموں پر اِدھر
اُدھر پھڑپھڑا رہی ہیں۔ 3 ہمیں” کوئی مشورہ دے،
کوئی فیصلہ پیش کر۔ ہم پر سایہ ڈال تاکہ دوپہر کی
تپتی دھوپ ہم پر نہ پڑے بلـکہ رات جیسا اندھیرا ہو۔
مفروروں کو چھپا دے، دشمن کو پناہ گزینوں کے
بارے میں اطلاع نہ دے۔ 4 موآبی مہاجروں کو اپنے
پاس ٹھہرنے دے، موآبی مفروروں کے لئے پناہ گاہ ہو
تاکہ وہ ہلاکو کے ہاتھ سے بچ “جائیں۔
لیکن ظالم کا انجام آنے والا ہے۔ تباہی کا سلسلہ

ختم ہو جائے گا، اور کچلنے والا ملـک سے غائب ہو
جائے گا۔ تب5 الله اپنے فضل سے داؤد کے گھرانے
کے لئے تخت کرےقائم گا۔ اور جو اُس پر بیٹھے گا وہ
وفاداری کرےحکومتسے گا۔ انصافوہ کا طالب
رہ کرےعدالتکر گا اور راستی قائم میںرکھنے ماہر ہو
گا۔

موآب مناسبکی سزا افسوسپر
6 ہم نے موآب کے تکبر کے بارے میں سنا ہے،

کیونکہ وہ حد سے یادہ ز متکبر، مغرور، گھمنڈی اور
شوخ چشم لیکنہے۔ اُس کی عبثڈینگیں ہیں۔

7 اِس لئے موآبی اپنے آپ پر آہ و زاری کر رہے،
سب مل کر آہیں بھر رہے ہیں۔ سسکسسکوہ کر

قیرحراست کشمشکی کی ٹکیاں یاد کر رہے ہیں، اُن
کا نہایت بُرا حال ہو گیا ہے۔ حسبون8 کے باغ مُرجھا
گئے، ِسبماہ کے انگور ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے تو اُن کی
انوکھی بیلیں یعزیر بلـکہ یگستان ر تک پھیلی ہوئی تھیں،
اُن کی کونپلیں سمندر کو بھی پار کرتی تھیں۔ لیکن اب
غیرقوم حکمرانوں نے یہ عمدہ بیلیں توڑ ڈالی ہیں۔ اِس9
لئے مَیں یعزیر کے ساتھ مل کر ِسبماہ کے انگوروں کے
لئے آہ زاریو کر رہا اےہوں۔ اِلیاےحسبون، عالی،
تمہاری حالت دیکھ کر میرے بےحد آنسو بہہ رہے
ہیں۔ جبکیونکہ تمہارا پکپھل گیا اور تمہاری فصل
تیار ہوئی تب جنگ کے نعرے تمہارے علاقے میں
گونج اُٹھے۔ اب10 خوشی و شادمانی باغوں سے غائب
ہو گئی ہے، انگور کے باغوں گیتمیں اور خوشی کے
نعرے بند ہو گئے ہیں۔ کوئی نہیں رہا جو حوضوں میں
انگور روندکو نکالے،رسکر مَیںکیونکہ کیفصلنے
خوشیاں ختم دیکر ہیں۔

11 سروددلمیرا ماتمیکے نکالسُر موآبکر لئےکے
نوحہ کر رہا ہے، میری جان قیرحراست کے لئے آہیں
بھر رہی ہے۔ موآبجب12 اپنی پہاڑی قربان گاہ کے
منے سا حاضر ہو کر سجدہ کرتا ہے تو محنتبےکار کرتا
جبہے۔ وہ پوجا کرنے کے لئے اپنے مندر میں داخل
ہوتا ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔

میںماضینےرب13 باتوںاِن اعلانکا لیکن14کیا۔
اب وہ مزید فرماتا ہے، تین” سال کے اندر موآب*اندر
کی تمام شان و شوکت اور دھوم دھام جاتی رہے گی۔
بہتتھوڑےجو بچـیں گے، نہایتوہ ہی ہوںکم “گے۔

17
شام اور اسرائیل کی تباہی

دمشق1 شہر بارےکے میں الله کا دمشق”:فرمان مٹ جائے گا، ملبے کا ڈھیر ہی رہ جائے
2گا۔ عروعیر ویرانبھیشہرکے سنسانو گے۔جائیںہو
تب یوڑ ر ہی اُن کی گلیوں میں چریں گے اور آرام کریں
گے۔ کوئی نہیں ہو گا جو اُنہیں بھگائے۔ اسرائیل3 کے
قلعہ بند شہر نیست و نابود ہو جائیں گے، اور دمشق کی
سلطنت جاتی رہے گی۔ شام کے لوگجو بچ نکلیں گے

* 16:14 تین سال کے اندر :اندر لفظی :ترجمہ مزدور کے تینسے سال کے اندر اندر۔
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اُن کا اور اسرائیل کی شان و شوکت ایککا ہی انجام
ہو “گا۔ یہ الافواجربہے کا فرمان۔

4 اُس” یعقوبدن کی شان شوکتو کم اور اُس کا
موٹا تازہ جسم لاغر ہوتا جائے گا۔ فصل5 کی کٹائی کی
حالتسی ہو طرحجسگی۔ کاٹنے ایکوالا ہاتھ سے
گندم ڈنٹھلکے کو پکڑ دوسرےکر بالوںسے کو کاٹتا
ہے اُسی طرح اسرائیلیوں کو کاٹا جائے گا۔ اور جس
طرح وادٔی رفائیم میں غریب لوگ فصل کاٹنے والوں
چلپیچھےپیچھےکے بالیوںہوئیبچیکر کو اُسیہیںچنتے
طرح اسرائیل کے بچے ہوؤں کو چنا جائے گا۔ تاہم6
کچھ نہ کچھ بچا رہے گا، اُن دو زیتونوںچار طرحکی جو
چنتے وقت درخت کی چوٹی پر رہ جاتے ہیں۔ درخت
چندکہیںنہکہیںباوجودکےجھاڑنےسےڈنڈےکو
لـگےایک رہیں “گے۔ یہ اسرائیلرب،ہے کے خدا کا
فرمان۔

7 تب انسان اپنی نظر اپنے خالق کی طرف اُٹھائے
گا، اور اُس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف
دیکھیں گی۔ 8 آئندہ نہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی
قربان گاہوں تکےکو گا، نہ اپنی اُنگلیوں سے بنے ہوئے
یسیرت دیوی کے کھمبوں اور بخور کی قربان گاہوں پر
دےدھیان گا۔

9 اُس وقت اسرائیلی اپنے قلعہ بند شہروں کو یوں
چھوڑیں کنعانیوںطرحجسگے نے اپنے جنگلوں اور
پہاڑوں کی چوٹیوں کو اسرائیلیوں کے آگے آگے چھوڑا
ویرانکچھسبتھا۔ و سنسان ہو گا۔ افسوس،10 تُو اپنی
نجات کے خدا کو بھول گیا ہے۔ تجھے وہ چٹان یاد نہ
جسرہی پر تُو پناہ لے سکتا ہے۔ چنانچہ پیارےاپنے
دیوتاؤں کے باغ لگاتا جا، اور اُن میں پردیسی انگور کی
قلمیں لگاتا جا۔ وہہیشاید11 تیزیوقتلگاتے سے اُگنے
لـگیں، شاید ہی اُن کے پھول اُسی صبح کھلنے لـگیں۔
توبھی تیری محنت عبث ہے۔ تُو کبھی بھی اُن کے پھل
لطفسے اندوز نہیں ہو گا بیماریمحضبلـکہ اور لاعلاج
درد کی فصل کاٹے گا۔

دیگر قوموں کے حملےبےکار

قوموںبےشمار12 کا شرابہشور سنو طوفانیجو سمندر
سیکی ٹھاٹھیں مار رہی ہیں۔ اُمّتوں غلکا غپاڑا سنو جو
تھپیڑے مارنے والی موجوں کی طرح گرج رہی ہیں۔
غیرقومیںکیونکہ13 پہاڑ نما لہروں ہیں۔متلاطمطرحکی
لیکن رب اُنہیں ڈانٹے گا تو وہ دُور دُور بھاگ جائیں
طرحجسگی۔ پہاڑوں پر بھوسا ہَوا کے جھونکوں سے
اُڑ جاتا لُڑھکاور بوٹی آندھی میں چکر کھانے لـگتی ہے
فراروہطرحاُسی سختاسرائیلکوشام14گی۔جائیںہو
گھبرا جائے گا، لیکن پَو پھٹنے سے پہلے پہلے اُس کے
مردشمن ہمیںیہیگے۔ہوںگئے لُوٹنے والوں کا نصیب،
گریغارتہماری کرنے والوں کا انجام ہو گا۔

18
ایتھوپیا عدالتکی

1 پھڑپھڑاتے *بادبانوں ملـککے !افسوسپر ایتھوپیا
افسوسپر کےکوشجہاں یا در بہتے ہیں، اور2 جو اپنے
قاصدوں کو آبی نرسل کی کشتیوں میں بٹھا کر سمندری
سفروں پر بھیجتا ہے۔ اے تیز رَو قاصدو، لمبے قد اور
ِچکنی چپڑی ِجلد والی قوم پاسکے جاؤ۔ اُس قوم کے
پاس پہنچو جس سے دیگر قومیں دُوردراز علاقوں تک
ڈرتی ہیں، جو زبردستی سب کچھ پاؤں تلے کچل دیتی
ہے، جساور ملـککا یاؤں در سے بٹا ہوا ہے۔

اے3 دنیا کے تمام باشندو، زمین کے تمام بسنے !والو
جب پہاڑوں پر جھنڈا گاڑا جائے تو اُس پر دھیان !دو
نرسنگاجب بجایا توجائے اُس پر غور !کرو ربکیونکہ4
مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، مَیں” اپنی سکونت گاہ سے
خاموشی سے دیکھتا رہوں گا۔ لیکن میری یہ خاموشی
دوپہر کی چلچلاتی دھوپ یا موسِم گرما میں دُھند کے
بادل کی مانند ہو “گی۔ 5 کیونکہ انگور کی فصل کے
پکنے سے پہلے ہی رب اپنا ہاتھ بڑھا دے گا۔ پھولوں
کے ختم ہونے پر جب انگور پک رہے ہوں گے وہ
کونپلوں کو چھری سے کاٹے گا، پھیلتی ہوئی شاخوں
کو توڑ توڑ کر اُن کی کانٹ چھانٹ کرے گا۔ 6 یہی
ایتھوپیا کی حالت ہو گی۔ اُس کی لاشوں کو پہاڑوں
شکاریکے پرندوں اور جنگلی جانوروں کے حوالے کیا
جائے گا۔ موسِم گرما کے دوران پرندےشکاری اُنہیں

* 18:1 پھڑپھڑاتے ایک:بادبانوں اَور ممکنہ :ترجمہ پھڑپھڑاتی ٹڈیوں۔
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جائیںکھاتے لاشوںجانورجنگلیمیںسردیوںاورگے،
سے سیر ہو جائیں گے۔

7 اُس وقت لمبے قد اور ِچکنی چپڑی ِجلد والی یہ قوم
رب الافواج کے حضور تحفہ لائے گی۔ ہاں، جن
لوگوں سے دیگر قومیں دُوردراز علاقوں تک ڈرتی ہیں
اور جو زبردستی سب کچھ پاؤں تلے کچل دیتے ہیں وہ
یاؤں در سے بٹے ہوئے اپنے ملـک سے آ کر اپنا تحفہ
صیون پہاڑ پیشپر کریں گے، وہاں ربجہاں الافواج
کا نام سکونت کرتا ہے۔

19
مصر عدالتکی

مصر1 بارےکے میں الله کا :فرمان
رب تیز رَو بادل پر سوار ہو کر مصر آ رہا ہے۔ اُس

کے منے سا مصر کے بُت تھرتھرا رہے ہیں اور مصر کی
ٹوٹہمت مصریوںمَیں”2ہے۔گئی دوسرےایککو
کے ساتھ لڑنے پر اُکسا دوں گا۔ بھائی بھائی کے ساتھ،
پڑوسیپڑوسی کے ساتھ، شہر شہر کے ساتھ، اور بادشاہی
بادشاہی کے ساتھ کرےجنگ گی۔ 3 مصر کی روح
مضطرب ہو جائے گی، اور مَیں اُن کے منصوبوں
کو درہم برہم کر دوں گا۔ گو وہ بُتوں، مُردوں کی
روحوں، اُن سے رابطہ کرنے والوں اور قسمت کا حال
بتانے والوں سے مشورہ کریں گے، 4 لیکن مَیں اُنہیں
ایک مالـکظالم حوالےکے دوںکر گا، سختایکاور
بادشاہ اُن یہ“گا۔کرےحکومتپر ہے ربمطلققادرِ
الافواج کا فرمان۔

5 یائے در نیل کا پانی ختم ہو جائے گا، وہ بالکل
سوکھ جائے گا۔ 6 مصر کی نہروں سے بدبو پھیلے گی
بلـکہ مصر کے نالے گھٹتے خشکگھٹتے ہو جائیں گے۔
نرسل سرکنڈےاور مُرجھا جائیں گے۔ 7 یائے در نیل
کے دہانے تک جتنی بھی یالی ہر اور فصلیں کنارے
پر اُگتی ہیں وہ سب پژمُردہ ہو جائیں گی اور ہَوا میں
بکھر کر غائب ہو جائیں گی۔ 8 مچھیرے آہ و زاری
کریں گے، یا در میں کانٹا اور جال لنے ڈا والے گھٹتے
جائیں گے۔ َسن9 ریشوںکے سے دھاگا بنانے والوں کو
شرم آئے گی، اور جولاہوں رنگکا فق پڑ جائے گا۔

10 کپڑا بنانے مایوسسختوالے ہوں گے، تمام مزدور
دل برداشتہ ہوں گے۔

ُضعن11 کے افسر ناسمجھ ہی ہیں، فرعون کے دانا
مشیر اُسے دےمشورےاحمقانہ رہے ہیں۔ تم مصری
بادشاہ کے منے طرحکسسا دعوٰی کر سکتے ہو، مَیں”
دانش مندوں کے حلقے میں شامل اور قدیم بادشاہوں
کا وارث ؟“ہوں 12 اے فرعون، اب تیرے دانش
مند کہاں ہیں؟ وہ معلوم کر کے تجھے بتائیں کہ رب
الافواج مصر کے ساتھ کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا
ہے۔ ُضعن13 بیٹھےبناحمقافسرکے میمفِسہیں، کے
بزرگوں نے دھوکا کھایا ہے۔ اُس کے قبائلی سرداروں
کے فریب سے مصر ڈگمگانے لگا ہے۔ 14 کیونکہ رب
ابتریمیںاُننے نشےطرحجسہے۔دیڈالروحکی
شرابیدُھتمیں اپنی میںقَے لڑکھڑاتا رہتا طرحاُسیہے
مصر اُن کے مشوروں سے ڈانواں ڈول ہو گیا ہے، خواہ
وہ کیا کچھ کیوں نہ کرے۔ 15 اُس کی باتکوئی نہیں
بنتی، خواہ سر ہو یا دُم، کونپل ہو یا تنا۔

مصری16 اُس دن عورتوں جیسے کمزور ہوں گے۔
الافواجربجب اُنہیں مارنے کے لئے اپنا ہاتھ اُٹھائے
گا تو وہ گھبرا کر کانپ اُٹھیں گے۔ 17 ملـِک یہوداہ
مصریوں کے لئے شرم کا باعث بنے گا۔ جب بھی اُس
کا ذکر ہو گا تو دہشتوہ کھائیں گے، کیونکہ اُنہیں وہ
منصوبہ یاد آئے گا جو رب نے اُن کے خلاف ہے۔باندھا

مصر، اسور اور اسرائیل مل عبادتکر کریں گے
18 اُس دن مصر کے پانچ شہر کنعان کی زبان اپنا کر

الافواجرب نامکے پر میںاُنگے۔کھائیںقَسم تباہی’ایکسے کا ‘شہر کہلائے* گا۔
19 اُس دن ملـِک مصر کے بیچ میں رب کے لئے

قربان مخصوصگاہ کی جائے گی، اور اُس کی سرحد
ربپر کی یاد میں ستون کھڑا کیا گا۔جائے یہ20 دونوں
رب الافواج کی حضوری کی نشان دہی کریں گے اور
گواہی دیں گے کہ وہ موجود ہے۔ چنانچہ جب اُن پر
ظلم کیا جائے گا تو وہ چلّا کر اُس سے یاد فر کریں گے،

* 19:18 تباہی کا :شہر ً غالبا اِس سے مراد سورج کا شہر Heliopolisیعنی ہے۔
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اور رب اُن پاسکے نجات دہندہ دےبھیج گا جو اُن
کی خاطر لڑ اُنہیںکر بچائے گا۔ ربیوں21 آپاپنے کو
مصریوں پر گا۔کرےظاہر اُس دن ربوہ لیںجانکو
اورگے، ذبح اور غلہ قربانیاںکی چڑھا اُسکر پرستشکی
لئےکےربوہگے۔کریں مانمَنتیں کر اُن کو کریںپورا
گے۔ رب22 مصر مارےکو گا بھی اور اُسے شفا بھی
دے گا۔ ربمصری طرفکی رجوع کریں گے تو وہ
اُن کی التجاؤں جوابکے میں اُنہیں دےشفا گا۔

23 اُس ایکدن سڑکپکی مصر کو اسور کے ساتھ
منسلـک کر دے گی۔ اسوری اور مصری آزادی سے
دوسرےایک ملـککے میں آئیں گے، اور دونوں مل
کر الله کی عبادت کریں گے۔ 24 اُس دن اسرائیل بھی
مصر اور اسور کے اتحاد شریکمیں ہو کر تمام دنیا کے
لئے برکت باعثکا ہو گا۔ 25 الافواجربکیونکہ اُنہیں
فرمائےکردےبرکت مصرقوممیری”گا، برکتپر ہو،
میرے ہاتھوں سے ملـکبنے اسور پر میری برکت ہو،
میراثمیری اسرائیل پر برکت “ہو۔

20
یسعیاہ کی برہنگی اور مصر اور ایتھوپیا کا انجام

اسوریدنایک1 بادشاہ سرجون اپنےنے کمانڈر کو
اشدود سے لڑنے بھیجا۔ جب یوں اسور نے اُس فلستی
شہر پر حملہ کیا تو وہ اُن قبضےکے میں آ گیا۔

2 تین سال پہلے رب یسعیاہ بن آموص سے ہم کلام
ہوا تھا، ٹاٹجا،” کا لباسجو تُو پہنے رہا اُتار۔ہے اپنے
جوتوں بھیکو “اُتار۔ نبی نے ایسا ہی کیا حالتاِسیاور
میں پھرتا رہا تھا۔ اشدودجب3 یوں اسور قبضےکے میں
آ گیا تو رب نے فرمایا، میرے” خادم یسعیاہ کو برہنہ
اور ننگے پاؤں پھرتے تین سال ہو گئے ہیں۔ اِس اُسسے
نے علامتی طور پر اِس کی نشان دہی کی ہے کہ مصر
اور ایتھوپیا کا کیا انجام ہو گا۔ 4 ِ شاہ قیدیوںمصریاسور
اور ایتھوپیا جلاوطنوںکے حالتاِسیکو میں اپنے آگے
آگے ہانکے گا۔ نوجوان بزرگاور سب برہنہ اور ننگے
پاؤں پھریں گے، وہ کمر سے لے کر تکپاؤں برہنہ ہوں
مصرگے۔ کتنا شرمندہ ہو گا۔

5 یہ دیکھ کر فلستی دہشت کھائیں گے۔ اُنہیں شرم
آئے گی، کیونکہ وہ ایتھوپیا سے اُمید رکھتے اور اپنے
اتحادیمصری پر فخر اِسوقتاُس6تھے۔کرتے ساحلی
علاقے باشندےکے کہیں گے، دیکھو’ اُن لوگوں کی
حالت جن ہمسے اُمید رکھتے تھے۔ اُن ہی پاسکے ہم
بھاگ کر آئے تاکہ مدد اسوریاور بادشاہ سے چھٹکارا
مل جائے۔ اگر اُن کے ساتھ ایسا ہوا تو کسہم طرح
بچـیں “؟‘گے

21
بابل کی تباہی کا اعلان

دلدل1 کے *علاقے بارےکے میں الله کا :فرمان
طرحجس دشِت نجب میں طوفان کے تیز جھونکے

بار بار آ پڑتے ہیں اُسی طرح آفت بیابان سے آئے گی،
ملـکناکدہشتدشمن سے آ تجھکر پڑےٹوٹپر گا۔
رب2 نے ناکہول یا رو میں مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ
نمک حرام اور میںحرکتہلاکو آ عیلاماےہیں۔گئے
بابلچل، پر حملہ مادیاے!کر اُٹھ، شہر کا محاصرہ !کر
مَیں دوںہونے گا بابلکہ مظلوموںکے کی آہیں بند ہو
جائیں گی۔

اِس3 لئے میری لرزنےسےشدتکمر لـگی ہے۔ دردِ
زہ میں عورتمبتلا میریگھبراہٹسیکی یوں انتڑ کو
مروڑ رہی ہے۔ جو کچھ مَیں نے سنا ہے اُس سے مَیں
تڑپ اُٹھا ہوں، اور جو کچھ مَیں نے دیکھا اُسہے، سے
باختہحواسمَیں ہو 4ہوں۔گیا دھڑکدلمیرا رہا ہے،
کپکپی مجھ پر طاری ہو گئی ہے۔ پہلے شام کا دُھندلکا
مجھے پیارا لگتا تھا، ابلیکن یا رو کو دیکھ کر میرےوہ
لئے دہشت باعثکا بن گیا ہے۔

تاہم5 بابل لوگمیں میز لگا کر قالین بچھا رہے ہیں۔
بےپروائی سے وہ کھانا کھا رہے اور َمے پی رہے ہیں۔
افسرو،اے !اُٹھو اپنی ڈھالوں تیلپر لگا کر لڑنے لئےکے
تیار ہو !جاؤ

مجھےنےرب6 حکم جا”دیا، پہرےکر دار کھڑا کر
دے جو تجھے ہر نظر آنے والی چیز کی اطلاع دے۔
گھوڑوںدوہیجوں7 رتھوالے یا اورگدھوں اونٹوں پر
سوار آدمی دیںدکھائی تو پہرے!خبردار پوریدار توجہ
“دے۔

* 21:1 دلدل کے :علاقے یعنی بابل۔
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پہرےتب8 دار ببر شیر کی طرح پکار اُٹھا، میرے”

آقا، روز بہ روز وفاداریپوریمَیں اپنیسے بُرجی پر کھڑا
رہا ہوں، اور راتوں مَیں تیار رہ کر یہاں پہرا داری کرتا
آیا ہوں۔ اب9 وہ !دیکھو دو گھوڑوں والا رتھ آ رہا
پرجسہے آدمی ابہے۔سوار میںجوابوہ کہہ رہا
ہے، بابل’ گر گیا، وہ گر گیا !ہے اُس کے تمام بُت ِچکنا
ُچور ہو کر زمین پر بکھر گئے “۔‘ہیں

اے10 ہنے گا کی جگہ پر کچلی میری†ہوئی !قوم جو
کچھ اسرائیل کے الافواجربخدا، نے مجھے فرمایا ہے
اُسے مَیں نے تمہیں سنا دیا ہے۔

ادوم :حالتکی صبح ہونے میں کتنی دیر ہے؟
ادوم11 بارےکے ربمیں کا :فرمان
سعیر پہاڑیکے علاقے مجھےکوئیسے آواز دیتا پہرےاے”ہے، دار، صبح ہونے میں کتنی دیر باقی ہے؟

پہرےاے دار، صبح ہونے میں کتنی دیر باقی “ہے؟
پہرے12 جوابدار دیتا ہے، صبح” ہونے والی ہے،
راتلیکن بھی۔ آپاگر مزید پوچھنا چاہیں تو دوبارہ آ
کر پوچھ “لیں۔

عربملـِک کا انجام
‡عربملـِک13 بارےکے ربمیں کا اے:فرمان

ددانیوں کے قافلو، ملـِک عرب کے جنگل میں رات
ملـِکاے14گزارو۔ تیما باشندو،کے پانی پیاسوںکرلے
سے ملنے !جاؤ پناہ گزینوں کے پاس جا کر اُنہیں روٹی
!کھلاؤ 15 کیونکہ وہ تلوار لیسسے دشمن بھاگسے
لوگوںایسےہیں،رہے تلوارجوسے تھامے کماناور تانے
اُن سختسے لڑےلڑائی ہیں۔

16 ربکیونکہ نے مجھ سے فرمایا، ایک” سال کے
اندر §اندر قیدار کی تمام شان و شوکت ختم ہو جائے
گی۔ 17 قیدار زبردستکے تیراندازوں میں تھوڑےسے
ہی بچ پائیں “گے۔ یہ رب، اسرائیل کے خدا کا فرمان
ہے۔

22
یروشلم کا انجام

1 یا رو وادیکی یروشلم بارےکے ربمیں :فرمانکا
کیا ہوا چھتوںسبہے؟ پر چڑھکیوں گئے ہیں؟ 2 طرفہر شور شرابہ مچ رہا ہے، پورا شہر بغلیں بجا رہا ہے۔

یہ باتکیسی تیرےہے؟ مقتول نہ تلوار سے، نہ میداِن
میںجنگ مرے۔ 3 تیرےکیونکہ تمام لیڈر مل کر فرار
ہوئے اور پھر تیر چلائے پکڑےبغیر باقیگئے۔ لوگجتنے
تجھ میں تھے وہ بھی دُور دُور بھاگنا ہتے چا تھے، لیکن
اُنہیں بھی قید کیا گیا۔

4 اِس لئے مَیں نے کہا، اپنا” منہ مجھ سے پھیر کر
مجھے زار زار رونے دو۔ مجھے تسلی دینے پر بضد نہ رہو
میریجبکہ قوم تباہ ہو رہی “ہے۔ 5 کیونکہ قادرِ مطلق
رب الافواج یا رو کی وادی پر ناکہول دن لایا ہے۔
طرفہر کچلےگھبراہٹ، لوگہوئے ابتریاور نظر آتی
ہے۔ شہر کی چاردیواری ٹوٹنے لـگی ہے، پہاڑوں میں
چیخیں گونج رہی ہیں۔

عیلام6 فوجیکے ترکشاپنے اُٹھا کر رتھوں، آدمیوں
اور گھوڑوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ قیر کے مرد بھی اپنی
غلافڈھالیں سے نکال کر تجھ سے لڑنے کے لئے نکل
آئے ہیں۔ 7 یروشلم کے گرد و نواح کی بہترین وادیاں
بھرسےرتھوںکےدشمن اُساورہیں،گئی گھڑسوارکے
شہر دروازےکے پر حملہ کرنے کے لئے اُس کے منے سا
بندوبستبھیجو8ہیں۔گئےہوکھڑے یہوداہ اپنےنے
تحفظ کے لئے کر لیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔
اُس دن تم لوگوں نے کیا کِیا؟ تم جنگل’ ‘گھر نامی

سلاح خانے میں جا کر اسلحہ کا معائنہ کرنے لـگے۔
9-11 تم نے اُن متعدد دراڑوں کا جائزہ لیا جو داؤد کے
شہر میںفصیلکی پڑ تھیں۔گئی مضبوطاُسے کرنے کے
لئے تم نے یروشلم مکانوںکے گنکو کر اُن میں کچھسے
گرا ساتھساتھدیئے۔ تم تالابنچلےنے کا پانی جمع کیا۔
اوپر کے تالابپرانے سے نکلنے والا پانی جمع کرنے کے
لئے تم اندرونینے اور فصیلبیرونی ایکدرمیانکے اَور
تالاب بنا لیا۔ لیکن افسوس، تم اُس کی پروا نہیں کرتے
جو یہ سارا سلسلہ عمل میں لایا۔ اُس پر تم توجہ ہی نہیں
جسدیتے بڑینے دیر پہلے اِسے تشکیل دیا تھا۔

وقتاُس12 قادرِ الافواجربمطلق نے حکم دیا کہ
یہ گر زاریو کرو، اپنے بالوں کو منڈوا ٹاٹکر لباسکا
پہن لو۔ لیکن13 کیا ہوا؟ لوگتمام شادیانہ بجا خوشیکر

† 21:10 کچلی :ہوئی لفظی :ترجمہ گاہی گئی۔ ‡ 21:13 :عربملـِک یا بیابان۔ § 21:16 سالایک اندرکے :اندر لفظی :ترجمہ مزدور
کے ایکسے سال کے اندر اندر۔
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منا رہے ہیں۔ طرفہر بَیلوں اور یوں بکر بھیڑ کو ذبح کیا
جا رہا اورگوشتسبہے۔ َمے لطفسے اندوز ہو کر
کہہ رہے ہیں، آؤ،” ہم کھائیں پئیں، کیونکہ کل تو مر
ہی جانا “ہے۔

14 لیکن رب الافواج نے میری موجودگی میں ہی
ظاہر کیا ہے ًکہ یقینا یہ تمہارےقصور مرتے تکدم
معاف نہیں کیا جائے *گا۔ یہ قادرِ مطلق رب الافواج
کا فرمان ہے۔

رب شبناہ کی جگہ ِلیاقیم ا کو محل کا نگران مقرر
کرے گا

15 قادرِ مطلق رب الافواج فرماتا ہے، اُس” نگران
شبناہ پاسکے چل جو محل کا انچارج ہے۔ اُسے پیغام
پہنچا دے، 16 تُو’ یہاں کیا کر رہا کسہے؟ تجھےنے
یہاں اپنے لئے مقبرہ تراشنے اجازتکی دی؟ تُو کون ہے
کہ بلندی پر اپنے لئے مزار بنوائے، چٹان میں آرام گاہ
کھدوائے؟ اے17 مرد، !خبردار رب تجھے زور سے
دُور تکدُور پھینکنے تجھےوہہے۔والا پکڑ لے اور18گا
مروڑ مروڑ کر گیند کی طرح ایک وسیع ملـک میں
گا۔دےپھینک وہیں مرےتُو گا، تیرےوہیں شاندار
کیونکہگے۔رہیںپڑےرتھ تُو مالـکاپنے گھرانےکے
کے لئے شرم کا باعث بنا ہے۔ 19 مَیں تجھے برطرف
کروں گا، اور تُو زبردستی عُہدےاپنے اور منصب سے
فارغ کر دیا جائے گا۔

اُس20 دن مَیں اپنے خادم اِلیاقیم بن ِخلقیاہ کو بُلاؤں
گا۔ 21 مَیں اُسے تیرا ہی سرکاری لباس اور کمربند پہنا
کر تیرا اختیار اُسے دے دوں گا۔ اُس وقت وہ یہوداہ
کے گھرانے اور یروشلم کے تمام باشندوں کا باپ بنے
گا۔ 22 مَیں اُس کے کندھے پر داؤد کے گھرانے کی
دروازہجوگا۔دوںرکھچابی وہ کھولے اُسےگا کوئی
بند نہیں کر سکے گا، اور جو دروازہ وہ بند کرے گا
اُسے نہیںکھولکوئی گا۔سکے وہ23 مانندکیکھونٹی
ہو گا جس کو مَیں زور ٹھونکسے کر مضبوط دیوار

میں لگا دوں گا۔ اُس اُسسے باپکے کے گھرانے کو
شرافت کا اونچا مقام حاصل ہو گا۔

لیکن24 پھر آبائی گھرانے کا پورا بوجھ اُس ساتھکے
لٹک جائے گا۔ تمام اولاد اور رشتے دار، تمام چھوٹے
برتن پیالوں سے لے کر تکمرتبانوں اُس کے لٹکساتھ
جائیں گے۔ رب25 الافواج فرماتا ہے کہ اُس وقت
مضبوط دیوار میں لـگی یہ کھونٹی نکل جائے گی۔ اُسے
توڑا جائے گا تو وہ گر جائے گی، اور اُس ساتھکے لٹکا
سارا ٹوٹسامان جائے “۔‘گا ربیہ کا فرمان ہے۔

23
صور اور صیدا کی تباہی

1 صور بارےکے میں الله کا :فرمان
ترسیساے یلا*جہازو،عمدہکے واو !کرو کیونکہ

صور تباہ ہو گیا وہاںہے، ٹکنے کی تکجگہ نہیں رہی۔
جزیرۂ قبرص سے واپس آتے وقت اُنہیں اطلاع دی
گئی۔ اے2 ساحلی علاقے میں بسنے والو، آہ و زاری
!کرو اے صیدا کے تاجرو، ماتم !کرو تیرے قاصد
سمندر کو پار کرتے تھے، پانیگہرےوہ3 پر سفر کرتے
†مصرہوئے کا تکتجھغلہ پہنچاتے تھے، کیونکہ تُو ہی
یائے نیلدر فصلکی نفعسے کماتا تھا۔ یوں تُو تمام قوموں
کا تجارتی مرکز بنا۔

شرمابلیکن4 سار سمندرکیونکہصیدا،اےہو، کا
قلعہ بند شہر صور کہتا کچھسبہائے،”ہے، تباہ ہو گیا
ابہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مَیں نے نہ کبھی دردِ زہ میں
مبتلا ہو کر بچے جنم دیئے، نہ کبھی بیٹے بیٹیاں “پالے۔

5 جب یہ خبر مصر تک پہنچے گی تو وہاں کے
تڑپباشندے اُٹھیں گے۔

6 چنانچہ سمندر کو پار کر کے ترسیس تک !پہنچو
ساحلیاے علاقے کے باشندو، یہ گر زاریو !کرو 7 کیا
یہ واقعی تمہارا وہ شہر جسہے رنگکی رلیاں مشہور
تھیں، وہ قدیم جسشہر کے پاؤں اُسے دُوردراز علاقوں
تک لے گئے تاکہ وہاں نئی آبادیاں قائم کرے؟ کس8
نے صور کے خلاف یہ منصوبہ باندھا؟ یہ شہر تو پہلے
بادشاہوں تختکو پر بٹھایا کرتا تھا، اور اُس کے سوداگر

* 22:14 یہ قصور … معاف نہیں کیا جائے :گا لفظی :ترجمہ ً یقینا اِس قصور کا تمہارےکفارہ مرتے تکدم نہیں دیا جائے گا۔ * 23:1
ترسیس کے عمدہ :جہازو، ترسیس’ کا ‘جہاز ترسیسملـِکصرفنہ کے جہاز کے لئے بلـکہ ہر عمدہ قسم تجارتیکے جہاز کے لئے استعمال ہوتا تھا۔
۔14آیتدیکھئے † 23:3 :مصر عبرانی میں مستعمل‘سیحور’ ہے جو یائے در نیل ایککی شاخ ہے۔
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رئیس تھے، اُس کے تاجر دنیا کے شرفا میں گنے جاتے
تھے۔ الافواجرب9 نے یہ منصوبہ باندھا تاکہ تمام شان
و شوکت کا پستگھمنڈ اور دنیا کے عُہدےتمام دار
زیر ہو جائیں۔

ترسیساے10 بیٹی، اب سے اپنی زمین کی کھیتی
باڑی کر، اُن کسانوں کی طرح کاشت کاری کر جو
یائے نیلدر کنارےکے اپنی فصلیں لگاتے ہیں، کیونکہ
تیری بندرگاہ جاتی رہی ہے۔ رب11 نے اپنے ہاتھ کو
سمندر کے اوپر اُٹھا ممالـککر کو ہلا دیا۔ اُس نے حکم
دیا ‡کنعانکہہے قلعےکے باد بر ہو جائیں۔ اُس12 نے
فرمایا، اے” صیدا بیٹی، اب سے تیری رنگ رلیاں بند
رہیں اےگی۔ جسکنواری کی عصمت دری ہوئی
ہے، اُٹھ اور سمندر کو پار کر قبرصکے میں پناہ لے۔
لیکن وہاں بھی تُو آرام نہیں کر پائے “گی۔

ملـِک13 بابل پر نظر ڈالو۔ یہ قوم تو نیست و نابود ہو
اُسگئی، ملـککا جانوروںجنگلی کا بنگھر گیا ہے۔
یوں اسور بُرجنے بنا کر اُسے گھیر لیا اور اُس کے قلعوں
کو ڈھا دیا۔ ملبے کا ڈھیر ہی رہ گیا ہے۔

ترسیساے14 عمدہکے جہازو، ہائے ہائے کرو،
کیونکہ تمہارا قلعہ تباہ ہو گیا !ہے

انسانصورتب15 یادکی سے اُتر 70لیکنگا۔جائے
سال ایکیعنی بادشاہ مدتکی العمر کے بعد صور اُس
بحالطرح ہو جائے میںگیتطرحجسگا کےکسبی
بارے میں گایا جاتا ہے،

16 اے” فراموش کسبی، !چل اپنا سرود پکڑ کر
گلیوں میں !پھر سرود کو خوب بجا، ایککئی گیت
گا لوگتاکہ تجھے یاد “کریں۔

سال70کیونکہ17 کرےبحالکوصوررببعدکے
گا۔ کسبی دوبارہ پیسے کمائے گی، دنیا کے ممالـکتمام
اُس گاہککے بنیں گے۔ لیکن18 جو پیسے وہ کمائے
گی لئےکےربوہ وہگے۔ہوںمخصوص ذخیرہ کرنے
کے لئے جمع نہیں ہوں گے رببلـکہ ٹھہرنےحضورکے
والوں کو جائیںدیئے گے تاکہ جی بھر کر سکیںکھا اور
پہنکپڑےشاندار سکیں۔

24
رب تمام دنیا عدالتکی کرتا ہے

1 دیکھو، رب دنیا کو ویران و سنسان دےکر گا،
رُوئے زمین کو ُلٹ ا پلٹ کر کے اُس کے باشندوں کو
منتشر دےکر گا۔ کسی2 کو بھی چھوڑا نہیں جائے
گا، خواہ امام ہو یا عام شخص، مالـک یا نوکر، مالـکن
یا نوکرانی، بیچنے والا یا خریدار، اُدھار لینے یا دینے والا،
قرض دار قرضیا خواہ۔ مکملزمین3 طور پر اُجڑ جائے
گی، اُسے سراسر لُوٹا ہیربگا۔جائے کچھسبیہنے
فرمایا ہے۔ زمین4 سوکھ سوکھ کر سکڑ جائے گی، دنیا
خشک ہو کر مُرجھا جائے گی۔ اُس بڑےکے بڑے
نڈھالبھیلوگ گے۔جائیںہو زمین5 باشندوںاپنےکے
نے اُس کی بےحرمتی کی ہے، کیونکہ شریعتوہ کے
تابع نہ رہے بلـکہ اُس کے احکام کو تبدیل کر کے الله
کے ساتھ ابدیکا عہد توڑ دیا ہے۔

اِسی6 لئے زمین لعنت کا لقمہ بن گئی ہے، اُس پر
بسنے والے اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ اِسی لئے دنیا کے
باشندے بھسم ہو رہے ہیں اور کم ہی باقی رہ گئے ہیں۔
7 انگور کا تازہ رس سوکھ کر ختم ہو رہا، انگور کی
بیلیں مُرجھا رہی ہیں۔ جو باشخوشپہلے تھے وہ آہیں
بھرنے لـگے ہیں۔ 8 دفوں کی خوش کن آوازیں بند،
رلیاںرنگ والوںمنانے سرودوںبند،شورکا یلےکے سُر
نغمے بند ہو گئے ہیں۔ لوگاب9 گیت گا گا کر َمے
نہیں پیتے لـگتیہیکڑویاُنہیںشراببلـکہ ویران10ہے۔
و سنسان شہر تباہ ہو گیا ہے، ہر گھر کے دروازے
پر کنڈی لـگی ہے تاکہ اندر گھسنے والوں سے محفوظ
رہے۔ لوگمیںگلیوں11 یہ گر زاریو کر ہیںرہے کہ
َمے ختم ہے۔ ہر خوشی دُور ہو گئی ہے، ہر شادمانی
زمین میںشہر12ہے۔غائبسے ملبے رہہیڈھیرکے گئے
ہیں، اُس ٹکڑےٹکڑےدروازےکے ہو گئے ہیں۔

13 ملـککیونکہ کے درمیان اور اقوام کے بیچ میں
یہی صورِت حال ہو گی کہ چند ایک ہی بچ پائیں
گے، بالکل اُن دو چار زیتونوں کی مانند درختجو کو
جھاڑنے باوجودکے اُس پر رہ جاتے ہیں، یا اُن دو چار
انگوروں کی طرح جو فصل چننے کے باوجود بیلوں پر
لـگے ہتے لیکن14ہیں۔ر یہ پکارہیایکچند خوشیکر
نعرےکے لگائیں مغربگے۔ سے وہ رب کی عظمت

‡ 23:11 :کنعان کنعان سے مراد لبنان یعنی قدیم زمانے Phoeniciaکا ہے۔
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کی ستائش کریں گے۔ 15 چنانچہ مشرق میں رب کو
جلال دو، جزیروں میں اسرائیل کے خدا کے نام کی
تعظیم کرو۔ ہمیں16 دنیا کی انتہا سے گیت دےسنائی
رہے ہیں، راست” خدا تعریفکی “!ہو
لیکن مَیں بول اُٹھا، ہائے،” مَیں گھل گھل کر مر

رہا ہوں، مَیں گھل گھل کر مر رہا !ہوں مجھ پر
افسوس، کیونکہ بےوفا اپنی بےوفائی دکھا رہے ہیں،
بےوفا کھلے طور پر اپنی بےوفائی دکھا رہے “!ہیں
17 اے دنیا کے باشندو، تم دہشت ناک مصیبت،
گڑھوں اور پھندوں پھنسمیں جاؤ گے۔ تب18 ہولجو
ناک آوازوں بھاگسے کر بچ جائے وہ گڑھے میں گر
جائے گا، اور جو گڑھے سے نکل جائے وہ پھندے
میں پھنس جائے گا۔ کیونکہ آسمان کے دریچے کھل
رہے اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ کڑکزمین19
پھٹسے رہی ہے۔ وہ ڈگمگا رہی، جھوم رہی، نشے20
میں آئے شرابی کی طرح لڑکھڑا رہی اور کچی جھونپڑی
کی طرح جھول رہی ہے۔ آخرکار وہ اپنی بےوفائی کے
بوجھ تلے اِتنے دھڑام گیگرےسے کہ آئندہ نہیںکبھی
اُٹھنے کی۔

21 اُس دن رب آسمان کے لشکر اور زمین کے
بادشاہوں گا۔کرےطلبجوابسے تب22 وہ گرفتار
ہو کر گڑھے میں جمع ہوں گے، اُنہیں قیدخانے میں
ڈال کر متعدد دنوں کے بعد سزا ملے گی۔ 23 اُس وقت
چاند نادم ہو گا اور سورج شرم کھائے گا، ربکیونکہ
الافواج صیونکوہِ نشینتختپر ہو وہاںگا۔ یروشلم میں
وہ بڑی شان شوکتو کے ساتھ اپنے بزرگوں کے منے سا
کرےحکومت گا۔

25
نجات کے لئے الله یفکی تعر

اے1 رب، تُو میرا خدا ہے، مَیں تیری تعظیم اور
تیرے نام کی یف تعر کروں گا۔ کیونکہ تُو نے بڑی
وفاداری سے انوکھا کام کر کے قدیم زمانے میں بندھے
ہوئے منصوبوں کو پورا کیا ہے۔

2 تُو نے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا کر حملوں محفوظسے
آبادی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ غیرملـکیوں کا

قلعہ بند محل میںخاکیوں ملایا گیا کہ آئندہ کبھی شہر
نہیں کہلائے گا، کبھی از سرِ نو تعمیر نہیں ہو گا۔

یہ3 دیکھ ایککر زورآور تیریقوم کرےتعظیم گی،
زبردست اقوام کے شہر تیرا خوف مانیں گے۔ 4 کیونکہ
حالوںپستتُو کے لئے قلعہ مصیبتاور غریبوںزدہ کے
لئے پناہ ثابتگاہ ہوا تیریہے۔ آڑ میں انسان طوفان اور
گرمی محفوظسےشدتکی رہتا زبردستوںگوہے۔ کی
بارشپھونکیں کی بوچھاڑ 5 یا یگستان ر جیسیتپشمیں
کیوں نہ ہوں، تاہم تُو غیرملـکیوں کی گرج کو روک
دیتا بادلطرحجسہے۔ ُجھلستیسےسائےکے گرمی
رہتیجاتی زبردستوںطرحاُسیہے، کوشیخیکی تُو بند
کر دیتا ہے۔

یروشلم میں بین ضیافتالاقوامی
6 یہیں کوہِ صیون پر رب الافواج تمام اقوام کی

زبردست ضیافت کرے گا۔ بہترین قسم کی قدیم اور
شفافصاف پیَمے لذیذتریناورعمدہگی،جائے کھانا
کھایا جائے گا۔

اِسی7 پہاڑ پر وہ تمام اُمّتوں پر کا اُتارےنقاب گا اور
تمام اقوام پر کا پردہ ہٹا دے گا۔ موت8 الٰہی فتح کا
لقمہ ہو نیستتکابدکر و نابود ربتبگی۔رہے قادرِ
مطلق پونچھآنسوکےچہرےہر تمامکر میںدنیا اپنیسے
قوم کی رُسوائی ہیربگا۔کرےدُور کچھسبیہنے
فرمایا ہے۔ اُس9 لوگدن کہیں گے، یہی” ہمارا خدا
جسہے نجاتکی کے انتظار میں ہم رہے۔ یہی ہے
جسرب سے ہم اُمید رکھتے رہے۔ آؤ، ہم شادیانہ بجا
کر اُس نجاتکی خوشیکی “منائیں۔

موآبرب قلعوںکے کو دےڈھا گا
رب10 کا ہاتھ اِس پہاڑ پر ٹھہرا رہے گا۔ لیکن

موآب کو وہ یوں روندے گا جس طرح بھوسا گوبر
میں ملانے کے لئے روندا جاتا ہے۔ 11 اور گو موآب
ہاتھ پھیلا کر اُس میں تیرنے کرےکوششکی توبھی
رب اُس کا غرور گوبر میں دبائے رکھے گا، چاہے وہ
مہارتکتنی ہاتھسے پاؤں مارنے کیوںکوششکی نہ
کرے۔ موآب،اے12 تیریوہ بلند اور قلعہ بند دیواروں
کو گرائے گا، اُنہیں ڈھا خاککر میں ملائے گا۔
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26
ہمارا مضبوطخدا چٹان ہے

اُس1 دن ملـِک یہوداہ گیتمیں گایا جائے گا،
ہمارا” شہر مضبوط ہے، کیونکہ ہم الله کی نجات

دینے والی چاردیواری اور پُشتوں سے گھرے ہیں۔ہوئے
2 شہر دروازوںکے کو کھولو راستتاکہ قوم داخل

ہو، وہ قوم جو وفادار رہی ہے۔
3 اے رب، جس کا ارادہ مضبوط ہے اُسے تُو

محفوظ رکھتا ہے۔ اُسے پوری سلامتی حاصل ہے،
کیونکہ وہ تجھ پر بھروسا رکھتا ہے۔

پررب4 اعتمادتکابد !رکھو ربکیونکہ چٹانابدیخدا ہے۔
5 وہ بلندیوں پر ہنے ر والوں کو زیر اور اونچے شہر کو

نیچا کر میںخاککے ملا دیتا ہے۔
مندضرورت6 پاؤںاُسےحالپستاور کچلتلے دیتے

“ہیں۔
دعا

اے7 الله، راست باز کی راہ ہموار ہے، کیونکہ تُو
اُس کا راستہ چلنے قابلکے بنا دیتا ہے۔

اے8 رب، ہم تیرے انتظار میں ہتے ر ہیں، اُس
وقت جببھی تُو عدالتہماری کرتا تیرےہمہے۔ نام
اور تیری تمجید کے آرزومند ہتے ر ہیں۔

تیرےروحمیریوقتکےرات9 لئے تڑپتی، دلمیرا
طالبتیرا رہتا ہے۔ کیونکہ دنیا باشندےکے وقتاُس
انصاف کا مطلب سیکھتے ہیں جب تُو دنیا کی عدالت
کرتا ہے۔

10 افسوس، جب بےدین پر رحم کیا جاتا ہے تو وہ
انصاف کا مطلب نہیں سیکھتا بلـکہ انصاف ملـککے
کامغلطبھیمیں نہیںبازسےکرنے رببھیوہاںرہتا،
عظمتکی لحاظکا نہیں کرتا۔

اے11 رب، گو تیرا ہاتھ اُنہیں مارنے کے لئے اُٹھا
ہوا توبھیہے دنایکلیکندیتے۔نہیںدھیانوہ اُن کی
آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہ تیری اپنی قوم کے لئے
غیرت کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں گے۔ تب تُو اپنی
بھسم کرنے آگوالی اُن پر کرےنازل گا۔

اے12 رب، تُو ہمیں امن و امان مہیا کرتا ہے بلـکہ
ہماری تمام کامیابیاں تیرے ہی ہاتھ سے حاصل ہیں۔ہوئی

ہمارےرباے13 خدا، تیرےگو سوا مالـکدیگر
ہم فضلہیتیرےہمتوبھیہیںآئےکرتےحکومتپر
تیرےسے نام کو یاد کر پائے۔ اب14 لوگیہ مر گئے
ہیں اور آئندہ کبھی زندہ نہیں ہوں گے، اُن کی روحیں
کوچ کر گئی ہیں اور آئندہ واپسکبھی نہیں آئیں گی۔
کیونکہ تُو اُنہیںنے دےسزا ہلاککر کر دیا، اُن کا نام
و نشان مٹا ڈالا ہے۔

رب،اے15 تُو اپنینے قوم فروغکو دیا ہے۔ تُو نے
اپنی قوم کو بڑا بنا کر جلالاپنے کا اظہار کیا تیرےہے۔
ہاتھ سے اُس کی سرحدیں بڑھطرفچاروں گئی ہیں۔

اے16 رب، وہ مصیبت پھنسمیں کر تلاشتجھے
کرنے لـگے، تیری تادیب باعثکے منتر پھونکنے لـگے۔

اے17 رب، تیرے حضور ہم دردِ زہ میں مبتلا
تڑپتےطرحکیعورت اور جننے18رہے۔چلّاتےچیختے
کا درد محسوس کر کے ہم پیچ و تاب کھا رہے تھے۔
لیکن افسوس، ہَوا ہی پیدا ہوئی۔ نہ ہم ملـکنے کو
نجات دی، نہ دنیا کے باشندےنئے پیدا ہوئے۔

مُردےتیرےلیکن19 دوبارہ زندہ ہوں گے، اُن کی
ایکلاشیں اُٹھیںجیدن میںخاکاےگی۔ بسنے والو،
جاگ اُٹھو اور خوشی کے نعرے !لگاؤ کیونکہ تیری
کینوروںاوس زمیناورہے،شبنم کوروحوںمُردہ جنم
گی۔دے

اسرائیلرب دشمنوںکے سے بدلہ لے گا
اے20 میری قوم، جا اور تھوڑی دیر کے لئے اپنے

کمروں چھپمیں کنڈیکر لگا ربتکجبلے۔ کا
غضب ٹھنڈا نہ ہو وہاں ٹھہری رہ۔ 21 کیونکہ دیکھ،
رب اپنی سکونت گاہ سے نکلنے کو ہے تاکہ دنیا کے
باشندوں کو سزا دے۔ تب زمین اپنے آپ پر بہایا ہوا
اورگیکرےفاشخون مقتولوںاپنے مزیدکو چھپائے
نہیں رکھے گی۔
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27
1 اُس دن رب اُس بھاگنے اور پیچ و تاب کھانے

والے سانپ کو سزا دے گا جو یاتان لِو کہلاتا ہے۔
اپنی سخت، عظیم اور طاقت ور تلوار سے وہ سمندر کے
اژدہے کو مار ڈالے گا۔

انگور کے باغ کا گیتنیا
اُس2 دن کہا جائے انگور”گا، کا کتنا خوب صورت باغ !ہے اُس کی

یف تعر میں گیت !گاؤ 3 مَیں، رب خود ہی اُسے
سنبھالتا، اُسے مسلسل پانی دیتا رہتا ہوں۔ راتدن مَیں
اُس کی پہرا داری کرتا ہوں تاکہ کوئی اُسے نقصان نہ
پہنچائے۔

اب4 میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر باغ میں
کٹارےاونٹ اور خاردار یاں جھاڑ مل جائیں تو مَیں اُن
نپٹسے لوں گا، مَیں اُن جنگسے کر جلاکوسبکے
گا۔دوں لیکن5 اگر جائیںمانوہ پاسمیرےتو آ کر پناہ
لیں۔ میرےوہ ساتھ صلح کریں، میرےہاں ساتھ صلح
“کریں۔

سزا کے باوجود اسرائیل پر رحم
6 ایک وقت آئے گا کہ یعقوب جڑ پکڑے گا۔

اسرائیل لـگپھولکو جائیں اُسگے، نکلیںکونپلیںکی
گی اور دنیا اُس کے پھل سے بھر جائے گی۔ 7 کیا رب
نے اپنی قوم کو یوں مارا جس طرح اُس نے اسرائیل
کو مارنے والوں کو مارا ہے؟ ہرگز !نہیں یا کیا اسرائیل
کو یوں قتل کیا طرحجسگیا اُس قاتلوںکے قتلکو کیا
گیا ہے؟ 8 نہیں، بلـکہ تُو نے اُسے ڈرا کر اور بھگا کر اُس
طلبجوابسے کیا، تُو نے اُس مشرقخلافکے سے
تیز آندھی بھیج کر اُسے اپنے حضور نکالسے دیا۔

9 اِس طرح یعقوب کے قصور کا کفارہ دیا جائے
گا۔ اسرائیلجباور کا گناہ دُور ہو جائے گا تو نتیجے
میں وہ تمام غلط قربان گاہوں کو چونے پتھروںکے کی
طرح ِچکنا کرےُچور گا۔ یسیرتنہ دیوی کے کھمبے،
نہ بخور جلانے غلطکی قربان گاہیں کھڑی رہیں گی۔
10 کیونکہ قلعہ بند شہر تنہا رہ گیا ہے۔ لوگوں نے اُسے
ویران چھوڑ یگستانکر ر ترکطرحکی کر دیا ابہے۔
بچھڑےمیںاُسسے اُسوہیگے۔چریںہی گلیوںکی

میں آرام کر کے اُس کی ٹہنیوں کو چبا لیں گے۔ تب11
اُس کی شاخیں سوکھ جائیں گی اور عورتیں اُنہیں توڑ توڑ
جلائیںکر گی۔ کیونکہ یہ قوم سمجھ خالیسے ہے، لہٰذا
اُس اُسخالقکا نہیںترسپر اُسےنےجسگا،کھائے
تشکیل دیا وہ اُس پر مہربانی کرےنہیں گا۔

12 اُس دن تم اسرائیلی غلہ جیسے ہو گے، اور رب
تمہاری بالیوں کو یائے در فرات سے لے کر مصر کی
شمالی سرحد پر واقع وادٔی تکمصر کاٹے گا۔ پھر وہ
تمہیں گاہ دانہکر بہ تمامدانہ غلہ اُس13گا۔کرےاکٹھا
دن نرسنگا بلند آواز تبگا۔بجےسے میںاسور تباہ ہونے
میںمصراوروالے بھگائے واپسلوگہوئے آ کر یروشلم
مُقّدسکے پہاڑ ربپر کو سجدہ کریں گے۔

28
مغرور شہر سامریہ مُرجھانے والا پھول ہے

1 سامریہ پر افسوس جو اسرائیلی شرابیوں کا شاندار
تاج ہے۔ اُس شہر پر افسوس جو اسرائیل کی شان و
شوکت تھا لیکن اب مُرجھانے والا پھول ہے۔ اُس
آبادی پر افسوس جو نشے میں دُھت لوگوں کی زرخیز
وادی کے اوپر تخت نشین ہے۔ 2 دیکھو، رب ایک
زبردست بھیجےسورما گا اولوںجو طوفان،کے کنتباہ
آندھی سیلاباور پیدا کرنے والی بارشموسلادھار کی
طرح سامریہ پر ٹوٹ پڑے گا اور زور سے اُسے زمین
پر پٹخ دے گا۔ تب3 اسرائیلی شرابیوں کا شاندار تاج
تلےپاؤںسامریہ روندا یہتب4گا۔جائے مُرجھانے والا
پھول جو زرخیز وادی کے اوپر تخت نشین ہے اور اُس
کی شان شوکتو ختم ہو جائے گی۔ اُس کا فصلحال
سے پہلے پکنے والے انجـیر جیسا ہو گا۔ کیونکہ جوں ہی
کوئی اُسے دیکھے وہ اُسے توڑ ہڑپکر کر لے گا۔

اُس5 الافواجربدن اسرائیلخود کا تاجشاندار ہو
گا، اپنیوہ قوم ہوؤںبچےکے جلالیکا سہرا وہ6گا۔ہو
عدالت کرنے والے انصافکو کی روح دلائے گا اور
شہر دروازےکے پر دشمن کو پیچھے دھکیلنے والوں کے
لئے طاقت باعثکا ہو گا۔

یروشلم کے متوالے نبی
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لیکن7 یہ لوگ بھی َمے کے اثر سے ڈگمگا رہے اور

شراب پی پی کر لڑکھڑا رہے ہیں۔ امام اور نبی نشے میں
جھوم رہے ہیں۔ َمے پینے سے اُن کے دماغوں میں خلل
آ گیا شرابہے، پی پی کر وہ چکر کھا رہے ہیں۔ یا رو
دیکھتے وقت وہ متے، جھو فیصلے کرتے وقت لتے جھو
ہیں۔ 8 تمام میزیں اُن کی قَے سے گندی ہیں، اُن کی
غلاظت طرفہر نظر آتی ہے۔

9 وہ آپس میں کہتے ہیں، یہ” شخص ہمارے ساتھ
اِس قسم کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ ہمیں تعلیم دیتے اور
الٰہی پیغام کا مطلب سناتے وقت وہ ہمیں یوں سمجھاتا
ہے یا گو ہم چھوٹے بچے ہوں جن کا دودھ ابھی ابھی
چھڑایا گیا ہو۔ 10 کیونکہ یہ کہتا ہے، َصو’ لاَصو َصو
لاَصو، قَو لاقَو قَو لاقَو، تھوڑا سا طرفاِس تھوڑا سا “۔‘طرفاُس

11 چنانچہ اب الله ہکلاتے ہوئے ہونٹوں اور
غیرزبانوں اِسمعرفتکی قوم گو12گا۔کرےباتسے
اُس نے اُن سے فرمایا تھا، یہ” آرام کی جگہ تھکےہے۔
ماندوں کو آرام دو، کیونکہ یہیں وہ سکون پائیں “گے۔
لیکن وہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ 13 اِس لئے آئندہ
رب اُن سے اِن ہی الفاظ سے ہم کلام ہو گا، َصو”
لاَصو َصو لاَصو، قَو لاقَو قَو لاقَو، تھوڑا سا اِس طرف،
تھوڑا سا اُس “طرف۔ کیونکہ لازم ہے کہ وہ چل کر
ٹھوکر کھائیں، اور دھڑام سے اپنی پشت پر گر جائیں، کہ
وہ زخمی ہو جائیں پھندےاور پھنسمیں کر گرفتار ہو
جائیں۔

الله کا واضح پیغام
ربابچنانچہ14 مذاقاےلو،سنکلامکا اُڑانے

والو، جو یروشلم میں بسنے والی اِس قوم حکومتپر کرتے
ہو۔ 15 تم شیخی مار کر کہتے ہو، ہم” نے موت سے
عہد باندھا اور پاتال سے معاہدہ کیا ہے۔ اِس لئے جب
سزا کا سیلاب ہم پر سے گزرے تو ہمیں نقصان نہیں
پہنچائے گا۔ کیونکہ ہم نے جھوٹ میں پناہ لی اور
دھوکے میں چھپ گئے “ہیں۔ 16 اِس جوابکے میں
رب مطلققادرِ فرماتا ایکمیںصیونمَیںدیکھو،”ہے،
پتھر رکھ دیتا ہوں، کونے ایککا آزمودہ اور قیمتی پتھر
مضبوطجو بنیاد پر لگا ہے۔ ایمانجو لائے گا وہ کبھی

انصاف17گا۔ہلےنہیں میرا فیتہ اور ساہولمیریراستی
ڈوریکی ہو گی۔ اِن سے سبمَیں کچھ پرکھوں گا۔
اولے اُس جھوٹ کا صفایا کریں جسگے میں تم

نے پناہ لی ہے، اور سیلاب تمہاری چھپنے کی جگہ اُڑا
کر اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ تب18 موتتمہارا کے
ساتھ منسوخعہد ہو جائے گا، اور تمہارا پاتال ساتھکے
معاہدہ قائم نہیں رہے گا۔ سزا سیلابکا تم پر سے گزر
کر تمہیں پامال کرے گا۔ 19 وہ صبح بہ صبح اور دن
گزرےرات گا، گزرےبھیجباور گا تو تمہیں اپنے
ساتھ بہا لے جائے گا۔ اُس وقت لوگ دہشت زدہ
ہو کر کلام کا مطلب سمجھیں “گے۔ 20 چارپائی اِتنی
چھوٹی ہو گی کہ تم پاؤں پھیلا کر سو نہیں سکو گے۔
بستر کی چوڑائی اِتنی کم ہو گی کہ تم اُسے لپیٹ کر آرام
نہیں کر سکو گے۔

21 اُٹھربکیونکہ کر یوں تم پڑےجھپٹپر جسگا
طرح پراضیم پہاڑ پاسکے فلستیوں پر جھپٹ پڑا۔ جس
طرح وادٔی ِجبعون میں یوں امور پر ٹوٹ پڑا اُسی طرح وہ
تم پڑےٹوٹپر گا۔ اور کامجو کرےوہ گا عجیبوہ ہو
گا، جو قدم وہ اُٹھائے گا وہ معمول ہٹسے کر ہو گا۔
اپنیچنانچہ22 زنیطعنہ بازسے آؤ، تمہاریورنہ زنجـیریں
مزید زور دیکسسے جائیں گی۔ کیونکہ مجھے قادرِ
مطلق رب الافواج سے پیغام ملا ہے کہ تمام دنیا کی
تباہی متعین ہے۔

ماہر کسان تمثیلکی
23 غور سے میری بات !سنو دھیان سے اُس پر کان

دھرو جو مَیں کہہ رہا !ہوں کھیتکسانجب24 کو
بیج بونے لئےکے تیار کرتا توہے کیا وہ ہلدنپورا چلاتا
رہتا ہے؟ کیا وہ اپنا پورا وقت زمین کھودنے اور ڈھیلے
توڑنے صَرفمیں کرتا ہے؟ 25 ہرگز !نہیں پورےجب
کھیت کی سطح ہموار اور تیار ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ
پر سیاہ زیرہ اور سفید زیرہ، گندم، باجرا اور َجو کا بیج
بوتا ہے۔ آخر میں کنارےوہ چارےپر کا بیج بوتا ہے۔
کسان26 خوبکو معلوم ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے،
اُسکیونکہ کے خدا اُسےنے دےتعلیم یقہصحیحکر طر
سکھایا۔ 27 چنانچہ سیاہ زیرہ اور سفید زیرہ اناجکو کی
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طرح گاہا نہیں جاتا۔ دانے لنے نکا کے لئے اُن پر وزنی
چیز نہیں چلائی جاتی بلـکہ اُنہیں ڈنڈے سے مارا جاتا
ہے۔ اور28 اناجکیا کو گاہ گاہ کر پیسا جاتا ہرہے؟ گز
!نہیں اُسےکسان یادہسےحد ز نہیں گاہتا۔ اُسگو کے
گھوڑے کوئی وزنی چیز کھینچتے ہوئے بالیوں پر سے
ہیںگزرتے تاکہ نکلیںدانے دھیانکسانتاہم دیتا ہے
کہ دانے پِس نہ جائیں۔ 29 اُسے یہ علم الافواجرببھی
سے ملا ہے زبردستجو مشوروں اور حکمتکامل منبعکا ہے۔

29
یروشلم خبردار رہے

اریاے1 اریایل، تجھ*ایل، شہراے!افسوسپر
میںجس داؤد خیمہ زن تھا، تجھ !افسوسپر چلو، سال
بہ سال اپنے تہوار مناتے رہو۔ لیکن2 مَیں اری ایل کو
یوں گھیر کروںتنگکر گا اُسکہ میں آہ زاریو سنائی
دے گی۔ تب یروشلم میرے نزدیک صحیح معنوں میں
اری ایل ثابت ہو گا۔ 3 کیونکہ مَیں تجھے طرفہر سے
پُشتہ بندی سے گھیر کر بند رکھوں محاصرےتیرےگا،
کا پورا بندوبست کروں گا۔ تب4 تُو اِتنا پست ہو گا کہ
خاک میں سے بولے گا، تیری دبی دبی آواز گرد میں
نکلےسے طرحجسگی۔ مُردہ روح زمین کے اندر سے
سرگوشی کرتی ہے اُسی طرح تیری دھیمی دھیمی آواز
زمین میں نکلےسے گی۔

تیرےاچانکلیکن5 متعدد باریکدشمن دُھول کی
طرح اُڑ جائیں گے، ظالموں کا غول ہَوا میں بھوسے کی
طرح تتر بتر ہو جائے گا۔ کیونکہ اچانک، ایک ہی
لمحے میں الافواجرب6 اُن پر پڑےٹوٹ گا۔ وہ بجلی کی
آوازیں،کڑکتی زلزلہ، بڑا شور، تیز بھسماورطوفانآندھی،
کرنے والی آگ کے شعلے اپنے ساتھ لے کر شہر کی
مدد کرنے آئے گا۔ تب7 اری ایل سے لڑنے والی تمام
قوموں کے غول خواب جیسے لـگیں گے۔ جو یروشلم پر
حملہ کر کے اُس کا محاصرہ کر رہے اور اُسے تنگ کر
تھےرہے راتوہ میں یا رو جیسے غیرحقیقی لـگیں گے۔
تمہارے8 دشمن اُس بھوکے آدمی کی مانند ہوں گے جو

میںخواب دیکھتا مَیںکہہے کھانا کھا رہا لیکنہوں،
جاگپھر کر جان لیتا ہے کہ مَیں ویسے کا ویسا بھوکا
اُسمخالفتمہارےہوں۔ پیاسے آدمی ہوںمانندکی گے
میںخوابجو دیکھتا پانیمَیںکہہے پی رہا لیکنہوں،
جاگپھر کر جان لیتا ہے کہ مَیں ویسے کا ویسا نڈھال
اور پیاسا ہوں۔ یہی اُن تمام بین الاقوامی غولوں کا حال
ہو گا جو کوہِ صیون کریںجنگسے گے۔

الله کا کلام قوم کی سمجھ سے باہر ہے
زدہحیرت9 ہو کر ہکا بکا رہ !جاؤ اندھے ہو کر نابینا

ہو !جاؤ متوالے ہو لیکنجاؤ، َمے نہیں۔سے لڑکھڑاتے
جاؤ، لیکن شراب سے نہیں۔ 10 کیونکہ رب نے تمہیں
گہری نیند ُسلا دیا ہے، اُس نے تمہاری آنکھوں یعنی
نبیوں کو بند کیا اور تمہارے سروں یعنی یا رو دیکھنے
والوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔

11 اِس لئے جو بھی کلام نازل ہوا ہے تمہارےوہ
لئے سر بہ کتابمُہر ہی ہے۔ اگر کسیاُسے پڑھے لـکھے
آدمی کو دیا جائے تاکہ پڑھے تو یہ”گا،دےجوابوہ
پڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ اِس پر مُہر “ہے۔ 12 اور اگر
اُسے کسی اَن پڑھ آدمی کو دیا جائے تو وہ کہے مَیں”گا، اَن پڑھ “ہوں۔

رب13 فرماتا ہے، یہ” قوم میرے حضور آ کر اپنی
زبان اور ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی لیکنہے، اُس
کا دل مجھ سے دُور ہے۔ اُن کی انسانصرفترسیخدا
ہی کے رٹے رٹائے احکام پر مبنی ہے۔ 14 اِس لئے
آئندہ بھی میرا اِس قوم کے حیرتسلوکساتھ انگیز ہو
گا۔ ہاں، میرا سلوک عجیب و غریب ہو گا۔ تب اُس
دانشکے مندوں دانشکی جاتی رہے گی، اور اُس کے
سمجھ داروں کی غائبسمجھ ہو جائے “گی۔

15 اُن پر افسوس جو اپنا منصوبہ زمین کی گہرائیوں
میں دبا کر رب سے چھپانے کوششکی کرتے ہیں،
جو یکی تار میں اپنے کام کر کے کہتے ہیں، کون” ہمیں
دیکھ لے گا، کون ہمیں پہچان لے “گا؟ تمہاری16 کج
رَوی پر !لعنت کیا کمہار کو اُس گارےکے کے برابر
سمجھا جاتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے بارےکے
میں کہتی ہے، اُس” نے مجھے نہیں ؟“بنایا یا کیا جس

* 29:1 اری :ایل مراد ہے یروشلم۔ اری ایل ایککا مطلب الله’ کا ببر ‘شیر اور دوسرا بھسم’ ہونے والی قربانیوں کی قربان ‘گاہ ہے۔ یہان دونوں
مطلب ممکن ہیں۔
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کو تشکیل دیا گیا ہے وہ تشکیل دینے والے بارےکے
میں کہتا ہے، وہ” کچھ نہیں ؟“سمجھتا ہرگز !نہیں

بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں
تھوڑی17 ہی دیر کے بعد لبنان کا جنگل پھلتے لتے پھو

باغ میں تبدیل ہو گا جبکہ پھلتا پھولتا باغ جنگل سا لـگے
گا۔ اُس18 بہرےدن کتاب تلاوتکی سنیں گے، اور
اندھوں کی اندھیرےآنکھیں اور یکی تار میں نکلسے کر
دیکھ سکیں گی۔ ایک19 بار پھر ربفروتن کی خوشی
منائیں گے، اور محتاج اسرائیل کے قدوس کے باعث
شادیانہ بجائیں گے۔ 20 ظالم کا نام و نشان نہیں رہے گا،
طعنہ زن ختم ہو جائیں گے، اور دوسروں تاککی میں
بیٹھنے سبوالے سبکے رُوئے زمین پر مٹسے جائیں
گے۔ 21 یہی اُن کا انجام ہو گا عدالتجو میں دوسروں
کو قصوروار ٹھہراتے، شہر دروازےکے میں عدالت
کرنے قاضیوالے کو پھنسانے کوششکی کرتے اور
جھوٹی گواہیوں سے بےقصور کا حق مارتے ہیں۔

22 چنانچہ رب جس نے پہلے ابراہیم کا بھی فدیہ
دے کر اُسے چھڑایا تھا یعقوب کے گھرانے سے فرماتا
ہے، اب” سے یعقوب شرمندہ نہیں ہو گا، اب سے
اسرائیلیوں کا رنگ فق نہیں پڑ جائے گا۔ جب23 وہ
اپنے درمیان اپنے بچوں کو جو میرے ہاتھوں کا کام
ہیں دیکھیں گے تو میرےوہ نام مُقّدسکو مانیں گے۔
یعقوبوہ قدوسکے مُقّدسکو جانیں گے اور اسرائیل
کے خدا مانیںخوفکا گے۔ روحکیجنوقتاُس24
آوارہ ہے وہ کریںحاصلسمجھ گے، اور بڑبڑانے والے
تعلیم قبول کریں “گے۔

30
مصر وعدےکے ہیںبےکار

رب1 فرماتا ہے، اے” ضدی بچو، تم پر !افسوس
کیونکہ میرےتم بغیر منصوبے ھتے باند میرےاور روح
کے معاہدےبغیر کر لیتے ہو۔ گناہوں میں اضافہ کرتے
کرتے 2 تم نے مجھ سے مشورہ لئے بغیر مصر طرفکی
رجوع کیا تاکہ فرعون کی آڑ میں پناہ لو اور مصر کے
سائے میں حفاظت پاؤ۔ 3 لیکن !خبردار فرعون کا
تحفظ تمہارے لئے شرم کا باعث بنے گا، مصر کے
سائے میں پناہ لینے سے تمہاری رُسوائی ہو جائے گی۔

4 کیونکہ گو اُس کے افسر ُضعن میں ہیں اور اُس کے
ایلچی تکحنیس پہنچ گئے ہیں توبھی5 سب اِس قوم
سے شرمندہ ہو جائیں گے، اِسکیونکہ ساتھکے معاہدہ
بےکار ہو گا۔ اِس سے نہ مدد اور نہ فائدہ حاصل ہو گا
بلـکہ یہ شرم خجالتاور باعثکا ہی ہو “گی۔

6 دشِت نجب کے جانوروں بارےکے میں رب کا
:فرمان
یہوداہ کے سفیر ایک تکلیف دہ اور پریشان کن

ملـک میں سے گزر رہے جسہیں میں ببر، شیر شیرنی،
یلے زہر سانپاُڑناور بستے ہیں۔ اُن کے اونٹاورگدھے
یہوداہ کی دولت اور خزانوں لدےسے ہوئے ہیں، اور
کچھسبوہ مصر پاسکے پہنچا رہے ہیں، گو اِس قوم
کا کوئی فائدہ نہیں۔ مصر7 کی فضولمدد ہی !ہے اِس
لئے مَیں مصرنے کا نام رہب’ جساژدہا کا منہ بند کر
دیا گیا ‘ہے رکھا ہے۔

دوسروںاب8 پاسکے جا کچھسبکر تختے پر لـکھ۔
اُسے کتاب صورتکی میں قلم بند کر میرےتاکہ الفاظ
آنے یہکیونکہ9دیں۔گواہیتکہمیشہمیںدنوںوالے
سرکشقوم ہے، لوگیہ دھوکے باز بچے ہیں ربجو
کی ہدایات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں۔ غیب10
بینوں کو وہ کہتے ہیں، یا” رو سے باز “آؤ۔ اور یا رو
والوںدیکھنے کو وہ حکم دیتے سچیہمیں”ہیں، یا مترو
بتانا فریبباتیں۔والیکرنےخوشامدہماریبلـکہ دہ یا رو
دیکھ ہمارےکر بیانآگے !کرو راستےصحیح11 ہٹسے
جاؤ، سیدھی راہ کو چھوڑ ہمارےدو۔ منے سا اسرائیل
قدوسکے کا ذکر کرنے سے باز “!آؤ

اسرائیلمیںجواب12 قدوسکا فرماتا ہے، تم” نے
یہ کلام رد کر کے ظلم اور چالاکی پر بھروسا بلـکہ پورا
اعتماد کیا ہے۔ اب13 یہ گناہ تمہارے لئے اُس اونچی
دیوار کی مانند ہو گا جس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔
دراڑیں پھیلتی ہیں اور دیوار بیٹھی جاتی اچانکپھرہے۔
ایک لمحےہی میں وہ دھڑام بوسزمینسے ہو ہے۔جاتی
14 وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، بالکل مٹی کے اُس
برتن کی طرح جو بےرحمی سے ِچکنا ُچور کیا جاتا ہے
اور جس ایککا ٹکڑا آگبھی سے کوئلے اُٹھا کر لے
جانے حوضیا سے بہتتھوڑا پانی لنے نکا قابلکے نہیں
رہ “جاتا۔

صبر ربساتھکے پر بھروسا رکھو
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ہے، واپس” آ کر سکون پاؤ، تب ہی تمہیں نجات ملے
خاموشگی۔ رہ کر مجھ پر بھروسا رکھو، تب ہی تمہیں
تقویت ملے گی۔ لیکن تم اِس کے لئے تیار ہی نہیں تھے۔

16 چونکہ تم جواب میں بولے، ہرگز’ نہیں، ہم اپنے
گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگیں ‘گے اِس لئے بھاگتم
جاؤ گے۔ چونکہ تم نے کہا، ہم’ تیز گھوڑوں پر سوار
ہو کر بچ نکلیں ‘گے اِس لئے تمہارا تعاقب کرنے والے
یادہکہیں ز تیز گے۔ہوں تمہارے17 ہزار ایکمرد ہی
آدمی کی دھمکی پر بھاگ جائیں گے۔ اور جب دشمن
کے پانچ افراد تمہیں دھمکائیں گے تو تم سب کے سب
فرار ہو جاؤ گے۔ آخرکار جو بچـیں گے وہ پہاڑ کی چوٹی
پر پرچم ڈنڈےکے طرحکی تنہا رہ جائیں پہاڑیگے، پر
جھنڈے طرحکی اکیلے ہوں “گے۔

18 لیکن رب تمہیں مہربانی دکھانے کے انتظار میں
ہے، وہ تم پر رحم کرنے کے لئے اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔
انصافربکیونکہ کا ہیںمبارکہے۔خدا وہ اُسجو
کے انتظار میں ہتے ر ہیں۔

اے19 صیون کے باشندو جو یروشلم میں ہتے ر ہو،
آئندہ تم نہیں روؤ جبگے۔ تم یاد فر کرو گے تو وہ ضرور
تم پر کرےمہربانی تمہاریگا۔ سنتے ہی دےجوابوہ
گا۔ 20 گو ماضی میں رب نے تمہیں تنگی کی روٹی
کھلائی اور ظلم کا پانی پلایا، لیکن اب تیرا اُستاد چھپا
نہیں رہے تیریبلـکہگا اپنی آنکھیںہی گی۔دیکھیںاُسے
21 اگر دائیں یا بائیں طرف مُڑنا ہے تو تمہیں پیچھے سے
ہدایت ملے گی، یہی” راستہ صحیح ہے، اِسی پر “!چلو
تمہارے اپنے کان یہ سنیں گے۔ وقتاُس22 چاندیتم
اور سونے سے سجے ہوئے اپنے بُتوں کی بےحرمتی
کرو گے۔ تم اُف،” گندی “!چیز کہہ کر ناپاکاُنہیں
کچرے طرحکی باہر پھینکو گے۔

بیج23 بوتے تیرےربوقت کھیتوں پر بارش بھیج
کر بہترین فصلیں دےپکنے خوراکبخشغذائیتگا،
مہیا کرے گا۔ اُس دن تیری یاں بکر بھیڑ اور گائےبَیل
گے۔چریںمیںچراگاہوںوسیع باڑیکھیتی24 کے لئے

مستعمل بَیلوں اور گدھوں کو چھاج اور دو شاخے کے
یعے صافذر کی گئی خوراکبہترین ملے گی۔ اُس25
ہلاکدشمنجبدن ہو جائے گا اور اُس بُرجکے گر
جائیں گے تو ہر اونچے پہاڑ سے نہریں اور ہر بلندی سے
نالے بہیں گے۔ چاند26 سورج کی مانند چمکے گا جبکہ
ساتروشنیکیسورج گُنا یادہ ز تیز ہو کیدنایکگی۔
ساتروشنی عام دنوں کی روشنی کے برابر ہو گی۔ اُس
اپنیربدن قوم زخموںکے پر مرہم پٹی کر اُسےکے شفا
دے گا۔

یوںرب اسور عدالتکی کرتا ہے
27 وہ دیکھو، رب کا نام دُوردراز علاقے سے آ رہا

ہے۔ غیضوہ و غضب سے اور بڑے رُعب کے ساتھ
قریب پہنچ رہا ہے۔ اُس کے ہونٹ قہر سے ہل رہے
ہیں، اُس کی زبان کے آگے آگے سب کچھ راکھ ہو
رہا ہے۔ 28 اُس کا دم کناروں سے باہر آنے والی ندی
ہے سبجو کچھ تکگلے ڈبو دیتی ہے۔ وہ اقوام کو
ہلاکت کی چھلنی میں چھان چھان کر اُن کے منہ میں
دہانہ ڈالتا ہے تاکہ بھٹکوہ کر تباہ کن راہ پر آئیں۔

لیکن29 گیتتم گاؤ مُقّدسجیسےگیتایسےگے،
عید کی رات گائے جاتے ہیں۔ اِتنی رونق ہو گی کہ
تمہارے دل پھولے نہ سمائیں گے۔ تمہاری خوشی اُن
زائرین مانندکی ہو گی بانسریجو بجاتے کےربہوئے
پہاڑ پر ھتے ہیں۔آتےحضورکےچٹانکیاسرائیلاورچڑ

ربتب30 بارُعباپنی آواز لوگوںسے پر قدرتاپنی
اُسگا۔کرےاظہارکا بھسماورغضبسختکا کرنے
آگوالی نازل ہو گی، ساتھ ساتھ بارش کی تیز بوچھاڑ
اور اولوں کا طوفان اُن پر ٹوٹ پڑے گا۔ رب31 کی
آواز اسور کو پاش پاش کر دے گی، اُس کی لاٹھی
اُسے مارتی رہے گی۔ اور32 ربجوںجوں سزا لٹھکے
سے اسور کو ضرب لگائے گا توں توں دف اور سرود
بجـیں گے۔ اپنے زورآور بازو سے وہ اسور لڑےسے گا۔
33 کیونکہ بڑی دیر سے وہ گڑھا تیار ہے جہاں اسوری
بادشاہ لاشکی کو جلانا اُسےہے۔ گہرا اور چوڑا بنایا
گیا ہے، اور اُس میں لـکڑی کا بڑا ڈھیر ربہے۔ کا دم
ہی گندھکاُسے طرحکی جلائے گا۔
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31
مصر کی مدد بےکار ہے

1 اُن پر افسوس جو مدد کے لئے مصر جاتے ہیں۔
اُن کی پوری اُمید گھوڑوں سے ہے، اور وہ اپنے متعدد
رتھوں اور طاقت ور گھڑسواروں پر اعتماد رکھتے ہیں۔
افسوس، نہ وہ اسرائیل کے قدوس کی طرف نظر
اُٹھاتے، ربنہ یافتمرضیکی در کرتے ہیں۔ لیکن2
الله بھی دانا ہے۔ وہ تم پر آفت لائے گا اور اپنا فرمان
منسوخ کرےنہیں گا بلـکہ شریروں کے گھر اور اُن کے
معاونوں کے خلاف اُٹھ کھڑا ہو گا۔ مصری3 تو خدا
نہیں بلـکہ انسان ہیں۔ اور اُن کے گھوڑے عالِم ارواح
نہیںکے بلـکہ فانی دنیا رببھیجہاںہیں۔کے اپنا ہاتھ
بڑھائے وہاں مدد کرنے والے مدد ملنے والوں سمیت
ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں، سب مل کر ہلاک ہو
جاتے ہیں۔

رب4 مجھ سے ہم کلام ہوا، صیون” پر اُترتے وقت
مَیں اُس جوان ببر شیر کی طرح ہوں گا بکریجو مار کر
اُس کے اوپر کھڑا غُراتا ہے۔ گو متعدد گلہ بانوں کو
اُسے بھگانے لئےکے بُلایا توبھیجائے وہ اُن چیخوںکی
دہشتسے نہیں کھاتا، نہ اُن کے شور شرابہ سے ڈر کر
دبک صیونکوہِہیطرحاِسیالافواجربہے۔جاتا پر
اُتر الافواجرب5گا۔لڑےکر پَر پھیلائے پرندےہوئے
طرحکی یروشلم کو گا،دےپناہ وہ رکھمحفوظاُسے کر
دےچھٹکارا گا، اُسے سزا دینے کے بجائے کرےرِہا
“گا۔

سےجساسرائیلیو،اے6 سرکشتم ہو کر اِتنے دُور
ہو گئے ہو اُس واپسپاسکے آ جاؤ۔ تکاب7 تم اپنے
ہاتھوں سے بنے ہوئے چاندیسونے کے بُتوں کی پوجا
کرتے تکابہو، تم اِس گناہ ملوثمیں ہو۔ لیکن وہ
دن آنے والا جبہے ایکہر اپنے بُتوں کو کرےرد
گا۔

اسور”8 تلوار کی زد میں آ کر گر جائے گا۔ لیکن یہ
کسی مرد کی تلوار نہیں ہو گی۔ جو تلوار اسور کو کھا
جائے گی وہ فانی انسان کی نہیں ہو گی۔ اسور تلوار کے
آگے آگے بھاگے گا، اور اُس کے جوانوں کو بیگار میں
کام پڑےکرنا گا۔ اُس9 کی چٹان ڈر مارےکے جاتی

رہے گی، اُس کے افسر جھنڈےلشکری کو دیکھ کر
دہشت کھائیں “گے۔ یہ رب کا فرمان جسہے کی
آگ صیون میں بھڑکتی جساور کا تنور یروشلم میں تپتا
ہے۔

32
راست بادشاہ کی آمد

ایک1 بادشاہ آنے والا انصافجوہے حکومتسے
اُسگا۔کرے کریںحکمرانیسےصداقتبھیافسرکے
گے۔ 2 ایکہر آندھی اور طوفان سے دےپناہ گا، ہر
ایک یگستان ر میں ندیوں کی طرح تر و کرےتازہ گا،
ایکہر دھوپتپتی بڑیمیں چٹان کا سا گا۔دےسایہ

تب3 دیکھنے والوں کی آنکھیں اندھی نہیں رہیں گی،
اور والوںسننے دیںدھیانکانکے گے۔ جلدبازوں4 کے
دل سمجھ دار ہو جائیں گے، اور ہکلوں کی زبان روانی
کرےباتصافسے گی۔ اُس5 وقت نہ شریفاحمق
کہلائے گا، نہ بدمعاش کو ممتاز قرار دیا جائے گا۔
6 کیونکہ احمق حماقت بیان کرتا ہے، اور اُس کا ذہن
شریر منصوبے باندھتا ہے۔ وہ بےدین حرکتیں کر کے
رب بارےکے میں کفر بکتا ہے۔ بھوکے کو وہ بھوکا
چھوڑتا اور پیاسے کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ بدمعاش7
کے یِق طر کار شریر ہیں۔ وہ ضرورت مند کو جھوٹ
سے تباہ کرنے کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، خواہ
حقغریب پر کیوں نہ ہو۔ اُس8 مقابلےکے شریفمیں
شریفآدمی منصوبے باندھتا شریفاور کام میںکرنے
ثابت قدم رہتا ہے۔

بےپروا زندگی ختم ہونے والی ہے
اے9 بےپروا عورتو، اُٹھ کر میری بات !سنو اے

بیٹیو جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی میرےہو، الفاظ
پر دھیان !دو ایک10 سال اور ایکچند دنوں کے بعد
تم جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہو کانپ اُٹھو گی۔
کیونکہ انگور کی فصل ضائع ہو جائے گی، اور پھل کی
فصل پکنے نہیں پائے گی۔ اے11 بےپروا عورتو، لرز
!اُٹھو اے بیٹیو جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہو،
!تھرتھراؤ اپنے اچھے کپڑوں کو اُتار کر ٹاٹ لباسکے
پہن لو۔ 12 اپنے سینوں کو پیٹ پیٹ کر اپنے خوش
گوار کھیتوں اور انگور کے پھل دار باغوں پر ماتم کرو۔
میری13 قوم کی زمین پر آہ و زاری کرو، کیونکہ اُس
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پر خاردار یاں جھاڑ چھا گئی ہیں۔ رنگ رلیاں منانے
والے شہر کے تمام خوش باش گھروں پر غم کھاؤ۔
محل14 ویران ہو گا، رونق دار شہر سنسان ہو گا۔ قلعہ
بُرجاور ہمیشہ کے لئے غار بنیں جنگلیجہاںگے گدھے
اپنے دل بہلائیں گے اور یاں بکر بھیڑ چریں گی۔

الله روحکے سے بحالی
15 جب تک الله اپنا روح ہم پر نازل نہ کرے

اُس وقت تک حالات ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن پھر
یگستان ر باغ میں تبدیل ہو جائے گا، اور باغ کے پھل
دار درخت جنگل جیسے گھنے ہو جائیں گے۔ تب16
انصاف یگستان ر میں بسے گا، اور صداقت پھلتے لتے پھو
باغ میں کرےسکونت گی۔ انصاف17 کا پھل امن و
امان ہو گا، صداقتاور کا ابدیاثر حفاظتاورسکون
ہو گی۔

پُرسکونقوممیری18 آبادیوںمحفوظاور بسےمیں گی،
اُس کے گھر آرام دہ اور پُرامن ہوں گے۔ 19 گو جنگل
تباہ اور شہر بوسزمین کیوں نہ ہو، لیکن20 مبارکتم
ہو جو ہر ندی پاسکے بیج بو سکو گے اور آزادی سے
اپنے گائےبَیلوں اور گدھوں کو چَرا سکو گے۔

33
یا رب، !مدد

1 تجھ پر افسوس، جو دوسروں کو برباد کرنے کے
باوجود باد بر نہیں ہوا۔ تجھ پر افسوس، جو دوسروں سے
بےوفا تھا، حالانکہ تیرے ساتھ بےوفائی نہیں ہوئی۔
لیکن تیری باری بھی آئے گی۔ بربادی کا کام تکمیل
تک پہنچانے پر تُو خود برباد ہو جائے گا۔ بےوفائی کا
تکتکمیلکام پہنچانے تیرےپر ساتھ بھی کیبےوفائی
جائے گی۔

اے2 رب، ہم پر مہربانی !کر ہم تجھ سے اُمید
ہیں۔رکھتے وقتکےمصیبتبن،طاقتہماریصبحہر
ہماری رِہائی باعثکا ہو۔

تیری3 گرجتی آواز سن کر بھاگقومیں جاتی ہیں،
تیرے کھڑےاُٹھ ہونے پر وہ طرفچاروں بکھر جاتی
ہیں۔ اے4 قومو، جو مال تم لُوٹنے لیا دوسرےوہ
چھین لیں گے۔ جس طرح ٹڈیوں کے غول فصلوں پر

جھپٹ کر سب کچھ چٹ کر جاتے ہیں اُسی طرح
تمہاریدوسرے ملـکیتپوری ٹوٹپر پڑیں گے۔

رب5 سرفراز ہے اور بلندیوں پر سکونت کرتا ہے۔
وہی صیون انصافکو اور صداقت سے کرےمالامال
گا۔ 6 اُن دنوں میں وہ تیری حفاظت ضمانتکی ہو گا۔
تجھے حکمتنجات، اور دانائی کا ذخیرہ حاصل ہو گا،
رباور خوفکا تیرا خزانہ ہو گا۔

دشمن سے ربدھوکا، سے رِہائی
7 سنو، اُن کے سورمے گلیوں میں چیخ رہے ہیں،

امن کے سفیر تلخ آہیں بھر رہے ہیں۔ 8 سڑکیں ویران
و سنسان ہیں، اور مسافر اُن پر نظر ہی نہیں آتے۔
معاہدے کو توڑا گیا ہے، لوگوں نے اُس کے گواہوں
کو رد کر کے انسان کو حقیر جانا ہے۔ خشکزمین9
ہو کر مُرجھا لبنانہے،گئی کملا شرمندہکر ہو ہے۔گیا
شارون کا میدان بےشجر بیابان سا بن گیا ہے، بسن اور
کرمل اپنے پتے جھاڑ رہے ہیں۔

ربلیکن10 فرماتا مَیںاب”ہے، اُٹھ ہوںکھڑا گا،
اب مَیں سرفراز ہو کر اپنی قوت کا اظہار کروں گا۔
11 تم اُمید سے ہو، لیکن پیٹ میں سوکھی گھاس ہی
ہے، اور جنم دیتے وقت بھوسا ہی پیدا ہو گا۔ جب تم
پھونک مارو گے تو تمہارا بنآگدم کر تم ہی راکھکو
گا۔دےکر اقوام12 یوں بھسم گیجائیںہو کہ ہیچونا
رہ گا،جائے وہ یوںخاردار جلکرکٹطرحکیجھاڑ
گی۔جائیں علاقوںدُوردرازاے13 باشندو،کے وہ کچھ
سنو مَیںجو نے کیا قریباےہے۔ کے بسنے قدرتمیریوالو، جان “لو۔

میںصیون14 گناہ گار پریشانیبےدینہیں،گئےگھبرا
کے عالم میں تھرتھراتے ہوئے چلّا رہے ہیں، ہم” میں
سے کون بھسم کرنے والی آگاِس کے منے سا زندہ رہ
سکتا ہے؟ ہم میں سے کون تکہمیشہ بھڑکنے والی اِس
انگیٹھی قریبکے قائم رہ سکتا “ہے؟ لیکن15 شخصوہ
قائم رہے گا راستجو گزارےزندگی اور سچائی بولے،
جو غیرقانونی نفع اور رشوت لینے سے انکار کرے، جو
قاتلانہ سازشوں اور غلط کام سے گریز کرے۔ 16 وہی
بلندیوں پر بسے گا اور پہاڑ قلعےکے محفوظمیں رہے گا۔
اُسے روٹی ملتی رہے گی، اور پانی کی کبھی کمی نہ ہو
گی۔
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پُرجلال بادشاہ ملـککا
17 تیری آنکھیں بادشاہ اور اُس کی پوری خوب

صورتی کا مشاہدہ کریں گی، وہ ایک وسیع اور دُور
تکدُور پھیلا ملـکہوا دیکھیں گی۔ تب18 گزرےتُو
ہوئے ناکہول وقت پر غور خوضو کر کے پوچھے
گا، دشمن” بڑےکے افسر کدھر ٹیکسہیں؟ لینے والا
کہاں غائب ہوا؟ وہ افسر کدھر ہے جو بُرجوں کا
حساب کتاب کرتا “تھا؟ 19 آئندہ تجھے یہ گستاخ قوم
نظر نہیں آئے گی، لوگیہ جو ناقابِل فہم زبان لتے بو اور
ہکلاتے ایسیہوئے باتیں ہیںکرتے میںسمجھجو نہیں
آتیں۔

ہماری20 عیدوں کے شہر صیون پر نظر !ڈال تیری
آنکھیں یروشلم کو دیکھیں گی۔ اُس وقت وہ محفوظ
سکونت گاہ ہو ایکگا، خیمہ جو آئندہ نہیںکبھی ہٹے
جسگا، کی میخیں کبھی نہیں نکلیں گی، جساور کا
ایک رّسا بھی نہیں ٹوٹے گا۔

21 وہاں رب ہی ہمارا زورآور آقا ہو گا، اور شہر
یاؤں در مقامکا ہو ندیوںچوڑیایسیگا، کا جنمقام پر
نہ چپو والی کشتی، نہ شاندار جہاز چلے گا۔ 22 کیونکہ
رب ہی ہمارا قاضی، رب ہی ہمارا سردار اور رب ہی
ہمارا بادشاہ ہمیںوہیہے۔ گا۔دےچھٹکارا دشمن23
کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ بادبان کے رسّے ڈھیلے
ہیں، اور نہ وہ مستول کو مضبوط رکھنے، نہ بادبان کو
پھیلائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اُس وقت کثرت
کا لُوٹا ہوا مال بٹے گا، بلـکہ اِتنا مال ہو گا لنگڑےکہ
بھی لُوٹنے کریںشرکتمیں گے۔ صیون24 بھیکوئیکا
فرد نہیں کہے گا، مَیں” کمزور “ہوں، کیونکہ اُس کے
باشندوں کے گناہ بخشے گئے ہوں گے۔

34
ادوم عدالتپر کا اعلان

اے1 قریبقومو، آ کر سن اے!لو اُمّتو، دھیان !دو
دنیا اور جو بھی اُس میں ہے کان لگائے، زمین اور جو
کچھ اُس میں پھوٹسے نکلا ہے !دےتوجہ 2 کیونکہ
اُمّتوںتمامکورب پر غصہ آ گیا اُساورہے، اُنغضبکا
تمامکے لشکروں پر نازل ہو رہا اُنہیںوہہے۔ مکمل طور پر
3گا۔کرےحوالےکےسفاکاُنہیںگا،کرےتباہ اُن
مقتولوںکے باہرکو پھینکا لاشوںاورگا،جائے کی بدبو

چاروں طرف پھیلے گی۔ پہاڑ اُن کے خون سے شرابور
ہوں گے۔ 4 ستارےتمام گل جائیں گے، اور آسمان کو
طومار کی طرح لپیٹا جائے گا۔ ستاروں کا پورا لشکر
انگور کے مُرجھائے ہوئے پتوں کی طرح جھڑ جائے
گا، وہ انجـیر درختکے سوکھیکی یالی ہر طرحکی گر
جائے گا۔

5 کیونکہ آسمان پر میری تلوار خون پی پی مستکر ہو
گئی ہے۔ ابدیکھو، وہ ادوم پر نازل ہو رہی ہے تاکہ
اُس عدالتکی اُسکرے، قوم تباہیمکملکیجسکی
کا فیصلہ مَیں کر چکا ہوں۔ رب6 کی تلوار خون آلودہ
ہو گئی ہے، اور اُس سے چربی ٹپکتی ہے۔ یوں بھیڑبکر
کا خون اور مینڈھوں کے گُردوں کی چربی اُس پر لـگی
بُصرہربکیونکہہے، میںشہر قربانی عیدکی اور ملـِک
ادوم میں قتِل عام کا تہوار منائے گا۔ وقتاُس7 جنگلی
بَیل اُن کے ساتھ گر جائیں گے، اور بچھڑے طاقت ور
سمیتسانڈوں ختم ہو جائیں گے۔ اُن کی زمین خون سے
مست خاکاور چربی سے شرابور ہو گی۔

8 کیونکہ وہ دن آ گیا ربجبہے بدلہ لے گا، وہ
وہجبسال ادوم اسرائیلسے کا انتقام گا۔لے ادوم9
ندیوںکی تارکولمیں بہےہی گا، زمینگندھکاور کو
ڈھانپے ملـکگی۔ بھڑکتی ہوئی رال سے بھر جائے گا،
آگکیجس10 نہ دن اور راتنہ بجھے گی بلـکہ ہمیشہ
چھوڑتیدھواںتک نسلملـکگی۔رہے ویراننسلدر
و سنسان رہے گا، یہاں تک کہ مسافر بھی تکہمیشہ
اُس میں سے گزرنے سے گریز کریں گے۔ 11 دشتی ُلّو ا
اور خارپُشت اُس پر قبضہ کریں گے، چنگھاڑنے والے
ُلّو ا اور کوّے اُس میں بسیرا کریں گے۔ ربکیونکہ فیتے
اور ساہول سے ادوم کا پورا ملـک ناپ ناپ کر اُجاڑ
اور ویرانی کے کرےحوالے گا۔ 12 اُس کے شرفا کا
نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ کچھ نہیں رہے گا جو
بادشاہی ملـککہلائے، کے تمام رئیس جاتے رہیں
گے۔ 13 پودےکانٹےدار اُس کے محلوں پر چھا جائیں
گے، خود پودےرَو اور کٹارےاونٹ اُس کے قلعہ بند
عقابیاورگیدڑملـکگے۔جائیںپھیلمیںشہروں ُلّو ا کا
گھر بنے گا۔ یگستانوہاں14 ر جانورکے ُکتوںجنگلی
ملیںسے اورگے، بکرانما ملاقاتسےدوسرےایکِجّن
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کریں لیلیتگے۔ نامی آسیب بھی اُس ٹھہرےمیں گا،
وہاں اُسے بھی آرام ملےگاہ گی۔ 15 سانپمادہ اُس کے
سائے میں بِل بنا کر اُس میں اپنے انڈے دے گی اور
اُنہیں سے کر پالے گی۔ پرندےشکاری بھی دو دو ہو
کر وہاں جمع ہوں گے۔

رب16 کی کتاب میں پڑھ کر اِس کی تحقیق !کرو
ادوم میں یہ تمام چیزیں مل جائیں ایکملـکگی۔ سے
بھی محروم نہیں رہے گا بلـکہ سب مل کر اُس میں پائی
جائیں گی۔ ربکیونکہ ہی کے منہ نے اِس کا حکم دیا
ہے، اور اُسی کا روح اِنہیں اکٹھا کرے گا۔ 17 وہی
ساری زمین کی پیمائش کرے گا اور پھر قرعہ ڈال کر
مذکورہ جانداروں میں تقسیم کرے گا۔ ملـکتب ابد
تک اُن کی ملـکیت میں آئے گا، اور وہ نسل در نسل
اُس میں آباد ہوں گے۔

35
قوم کی رِہائی

1 یگستان ر اور پیاسی زمین باغ باغ ہوں گے، بیابان
خوشی منا کر ِکھل اُٹھے گا۔ اُس کے پھول سوسن کی
طرح پھوٹ2 نکلیں گے، اور وہ زور سے شادیانہ بجا کر
خوشی نعرےکے لگائے گا۔ اُسے لبنان کی کرملشان،
شاروناور کا ُحسنپورا جمالو دیا ربلوگگا۔جائے
کا جلال اور ہمارے خدا کی شان و شوکت دیکھیں
گے۔

نڈھال3 ہاتھوں کو تقویت دو، ڈانواں ڈول گھٹنوں
کو مضبوط !کرو 4 دھڑکتے ہوئے دلوں سے حوصلہ”کہو، مترکھو، ڈرو۔ دیکھو، تمہارا خدا انتقام لینے
کے لئے آ رہا ہے۔ وہ ایکہر کو جزا و دےسزا کر
تمہیں بچانے کے لئے آ رہا “ہے۔

اندھوںتب5 آنکھوںکی کو اور بہروں کانوںکے کو
کھولا جائے گا۔

لنگڑے6 ہرن کی سی چھلانگیں لگائیں گے، اور
گونگے خوشی کے نعرے لگائیں گے۔ یگستان ر میں
پھوٹچشمے نکلیں گے، اور بیابان میں ندیاںسے گزریں
گی۔

7 ُجھلستی ہوئی ریت کی جگہ جوہڑ بنے گا، اور
پیاسی زمین کی جگہ پانی کے سوتے پھوٹ نکلیں گے۔
جہاں پہلے گیدڑ آرام کرتے تھے وہاں ہری گھاس،
سرکنڈے اور آبی نرسل کی نشو و نما ہو گی۔

8 ملـک میں سے شاہراہ گزرے گی جو شاہراہِ’
‘مُقّدس کہلائے گی۔ ناپاک لوگ اُس پر سفر نہیں
کریں گے، کیونکہ وہ صحیح راہ پر چلنے والوں کے لئے
مخصوص احمقہے۔ اُس پر بھٹکنے نہیں پائیں گے۔

9 اُس پر نہ ببر شیر ہو گا، نہ کوئی اَور وحشی جانور
آئے گا یا پایا اُسوہصرفگا۔جائے پر چلیں جنہیںگے
الله نے دےعوضانہ کر چھڑا لیا ہے۔

جتنوں10 ربکو نے دےفدیہ کر رِہا کیا ہے وہ
واپس آئیں گے گیتاور گاتے ہوئے صیون میں داخل
ہوں گے۔ اُن کے سر پر ابدی خوشی کا تاج ہو گا، اور
وہ اِتنے مسرور اور شادمان ہوں گے کہ ماتم اور یہ گر و
زاری اُن کے آگے بھاگآگے جائے گی۔

36
اسوری یروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں

ِحزقیاہ1 بادشاہ حکومتکی میںسالویں14کے
اسور کے بادشاہ سنحیرب نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند
شہروں پر دھاوا بول کر اُن پر قبضہ کر لیا۔ 2 پھر اُس نے
اپنے اعلٰی افسر ربشاقی کو بڑی فوج کے ساتھ لـکیس
سے یروشلم کو بھیجا۔ یروشلم پہنچ کر ربشاقی اُس نالے
کے پاس رُک گیا جو پانی کو اوپر والے تالاب تک
پہنچاتا ہے تالابیہ) اُس راستے پر دھوبیوںجوہے کے
تکگھاٹ لے جاتا ۔(ہے یہ3 دیکھ محلکر انچارجکا
اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، میرمنشی شبناہ اور یوآخخاصمشیرِ بن
آسف شہر سے نکل کر اُس سے ملنے آئے۔ ربشاقی4 نے
اُن کے ہاتھ ِحزقیاہ کو پیغام بھیجا،

اسور” کے عظیم بادشاہ فرماتے ہیں، تمہارا بھروسا
چیزکس پر 5ہے؟ تم سمجھتے ہو باتیںخالیکہ فوجیکرنا
عملیحکمِت برابرکےطاقتاور باتکیسییہہے۔ ہے؟
تم کس پر اعتماد کر رہے ہو کہ مجھ سرکشسے ہو
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گئے ہو؟ 6 کیا تم مصر پر بھروسا کرتے ہو؟ وہ تو ٹوٹا ہوا
بھیجوہے۔ہیسرکنڈا اُس ٹیکپر لگائے اُس ہاتھکا
وہ چیر زخمیکر گا۔دےکر یہی کچھ سباُن ساتھکے
ہو جائے گا مصرجو کے بادشاہ فرعون پر بھروسا !کریں
شاید7 تم کہو، ربہم’ اپنے خدا پر توکل کرتے ‘ہیں۔
لیکن طرحکسیہ ہو سکتا ہے؟ ِحزقیاہ نے تو اُس کی
بےحرمتی کی ہے۔ کیونکہ اُس نے اونچی جگہوں کے
مندروں اور قربان گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ اور یروشلم
سے کہا ہے صرفکہ یروشلم کی قربان گاہ کے منے سا
میرےآؤ،8کریں۔پرستش آقا اسور بادشاہکے سے سودا
دوںگھوڑے2,000تمہیںمَیںکرو۔ گا بشرطیکہ تم اُن
لئےکے سوار مہیا لیکنسکو۔کر پاستمہارےافسوس،
اِتنے گھڑسوار ہیں ہی !نہیں 9 تم میرے آقا اسور کے
بادشاہ سبکے سے چھوٹے افسر کا بھی مقابلہ نہیں کر
سکتے۔ لہٰذا مصر رتھوںکے پر بھروسا رکھنے کا کیا فائدہ؟
10 شاید تم سمجھتے ہو کہ مَیں رب کی مرضی کے بغیر
ہی ملـکاِس پر حملہ کرنے آیا ہوں کچھسبتاکہ برباد
لیکنکروں۔ ایسا نہیںہرگز مجھےخودنےرب!ہے کہا
کہ ملـکاِس پر دھاوا بول کر اِسے تباہ کر “دے۔

11 یہ سن کر اِلیاقیم، شبناہ اور یوآخ نے ربشاقی کی
تقریر میں دےدخل کر کہا، براہِ” کرم اَرامی زبان میں
اپنے خادموں کے ساتھ گفتگو کیجئے، کیونکہ ہم یہ
اچھی بولطرح لیتے ہیں۔ عبرانی زبان استعمال نہ کریں،
ورنہ شہر فصیلکی آپلوگکھڑےپر باتیںکی لیںسن
ربشاقیلیکن12“گے۔ کیا”دیا،جوابنے تم ہوسمجھتے
مالـکمیرےکہ نے یہ تمہیںصرفپیغام تمہارےاور
مالـک کو بھیجا ہے؟ ہرگز !نہیں وہ ہتے چا ہیں کہ تمام
لوگ یہ باتیں سن لیں۔ کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح اپنا
فضلہ اورکھانے پیشاباپنا پینے پر مجبور “گے۔جائیںہو

13 پھر وہ فصیل طرفکی مُڑ کر بلند آواز سے عبرانی
!سنو”ہوا،مخاطبسےعواممیںزبان اسورشہنشاہ، کے
بادشاہ کے فرمان پر دھیان !دو 14 بادشاہ فرماتے ہیں
کہ ِحزقیاہ تمہیں دھوکا نہ دے۔ وہ تمہیں بچا نہیں سکتا۔
بےشک15 وہ تمہیں تسلی دلانے کوششکی کر کے
کہتا ہے، رب’ ہمیں ضرور دےچھٹکارا گا، یہ شہر
کبھی بھی اسوری بادشاہ کے قبضے میں نہیں آئے ‘گا۔

لیکن اِس قسم باتوںکی تسلیسے پا ربکر پر متبھروسا
کرنا۔ 16 ِحزقیاہ کی باتیں نہ مانو بلـکہ اسور کے بادشاہ
کی۔ کیونکہ وہ فرماتے میرےہیں، ساتھ صلح کرو اور
شہر سے نکل میرےکر پاس آ جاؤ۔ پھر تم میں سے ہر
ایک انگور کی اپنی بیل اور انجـیر کے اپنے درخت کا
پھل کھائے گا اور حوضاپنے کا پانی پیئے گا۔ 17 پھر
کچھ دیر کے بعد مَیں تمہیں ایک ایسے ملـک میں لے
جاؤں گا تمہارےجو ملـکاپنے کی مانند ہو گا۔ اُس
میں بھی اناج اور نئی َمے، روٹی اور انگور کے باغ ہیں۔
18 ِحزقیاہ کی مت سننا۔ جب وہ کہتا ہے، رب’ ہمیں
بچائے ‘گا تو تمہیںوہ کیاہے۔رہادےدھوکا دیگر اقوام
کے دیوتا اپنے ملـکوں کو شاہِ اسور سے بچانے قابلکے
رہے ہیں؟ حمات19 اور ارفاد کے دیوتا کہاں رہ گئے
ہیں؟ ِسفروائم کے دیوتا کیا کر سکے؟ اور کیا کسی دیوتا
نے سامریہ کو میری گرفت سے بچایا؟ 20 نہیں، کوئی
بھی دیوتا ملـکاپنا مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو ربپھر یروشلم
طرحکسکو مجھ سے بچائے “گا؟

فصیل21 خاموشلوگکھڑےپر رہے۔ اُنہوں نے
کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ
جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہیں۔ 22 پھر محل کا
انچارج اِلیاقیم بن ِخلقیاہ، میرمنشی شبناہ اور خاصمشیرِ
یوآخ بن آسف رنجش کے مارے اپنے لباس پھاڑ کر
ِحزقیاہ واپسپاسکے پہنچمیںدربارگئے۔ اُنہوںکر نے
بادشاہ کچھسبکو کہہ سنایا جو ربشاقی اُنہیںنے کہا
تھا۔

37
رب ِحزقیاہ کو تسلی دیتا ہے

1 یہ باتیں سن کر ِحزقیاہ نے پھاڑےکپڑےاپنے اور
ٹاٹ لباسماتمیکا پہن ربکر میںگھرکے گیا۔ ساتھ2
ساتھ اُس محلنے انچارجکے اِلیاقیم، میرمنشی شبناہ اور
اماموں کے بزرگوں کو آموص کے بیٹے یسعیاہ نبی کے
پاس بھیجا۔ ٹاٹسب کے ماتمی لباس پہنے ہوئے تھے۔
3 نبی پاسکے پہنچ کر اُنہوں نے ِحزقیاہ کا پیغام ہیں۔میںمصیبتبڑیہمآج”سنایا، یوںدناِسکےسزا اسور
نے ہماری سخت بےعزتی کی ہے۔ ہمارا حال دردِ زہ
میں مبتلا عورتاُس کا سا جسہے پیٹکے سے بچہ
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نکلنے کو ہے، لیکن جو اِس لئے نہیں نکل سکتا کہ ماں
لیکن4ہے۔رہیجاتیطاقتکی خداکےآپربشاید
نے ربشاقی کی وہ باتیں سنی ہوں جو اُس کے آقا اسور
کے بادشاہ نے زندہ خدا کی توہین میں بھیجی ہیں۔ ہو
سکتا آپربہے کا خدا اُس کی باتیں سن کر اُسے سزا
براہِدے۔ ہمارےکرم لئے بچےتکابجو ہیںہوئے
دعا “کریں۔

جب5 ِحزقیاہ کے افسروں نے یسعیاہ کو بادشاہ کا
پیغام پہنچایا 6 تو نبی نے جواب دیا، اپنے” آقا کو بتا
دینا کہ رب فرماتا ہے، اُن’ دھمکیوں متخوفسے
کھا جو اسوری بادشاہ کے ملازموں نے میری اہانت
کر کے دی ہیں۔ 7 دیکھ، مَیں اُس کا ارادہ بدل دوں
گا۔ وہ افواہ سن کر اِتنا مضطرب ہو جائے گا کہ اپنے
ملـکہی واپسکو چلا وہاںگا۔جائے مَیں اُسے تلوار
سے مروا دوں “۔‘گا

سنحیرب کی دھمکیاں اور ِحزقیاہ کی دعا
8 ربشاقی یروشلم کو چھوڑ کر اسور کے بادشاہ کے

پاس واپس چلا گیا جو اُس وقت لـکیس سے روانہ ہو
کر لِبناہ پر چڑھائی کر رہا تھا۔

9 پھر سنحیرب کو اطلاع ملی، ایتھوپیا” کا بادشاہ
تِرہاقہ آپ سے لڑنے آ رہا “ہے۔ تب اُس نے اپنے
قاصدوں کو دوبارہ یروشلم بھیج دیا تاکہ ِحزقیاہ کو پیغام
پہنچائیں، جس”10 دیوتا پر تم بھروسا رکھتے ہو اُس سے
فریب نہ کھاؤ جب وہ کہتا ہے کہ یروشلم اسوری
بادشاہ کے قبضے میں کبھی نہیں آئے گا۔ 11 تم تو سن
چکے ہو کہ اسور کے بادشاہوں نے جہاں بھی گئے کیا
کچھ کیا ملـکہرہے۔ اُنہوںکو مکملنے طور پر تباہ کر
دیا ہے۔ تو پھر طرحکستم بچ جاؤ گے؟ 12 کیا جوزان،
حاران رصفاور کے دیوتا اُن حفاظتکی کر پائے؟ کیا
میںعدنملـِک تلّسار باشندےکے کوئینہیں،سکے؟بچ
بھی دیوتا اُن نہمددکی کر باپمیرےجبسکا دادا نے
اُنہیں تباہ کیا۔ دھیان13 ابدو، حمات، ارفاد، ِسفروائم
شہر، ہینع اور عِوّا کے بادشاہ کہاں “ہیں؟

خط14 ملنے پر ِحزقیاہ نے اُسے پڑھ لیا اور ربپھر کے
گھر صحنکے میں گیا۔ خط ربکو کے منے سا بچھا کر
اُس15 ربنے سے دعا کی،

16 اے” رب الافواج اسرائیل کے خدا جو کروبی
فرشتوں تختدرمیانکے نشین ہے، تُو اکیلا ہی دنیا کے
ممالـکتمام کا تُوہے۔خدا آسماننےہی زمینو خلقکو
کیا ہے۔ میریرب،اے17 !سن اپنی آنکھیں کھول کر
سنحیرب!دیکھ کی اُن تمام باتوں پر دےدھیان جو اُس
ہیںپہنچائیتکہمسےمقصداِسنے زندہکہ کیخدا
اہانت کرے۔ اے18 رب، باتیہ سچ ہے اسوریکہ
بادشاہوں نے اِن تمام قوموں کو اُن کے ملـکوں سمیت
تباہ کر دیا ہے۔ وہ19 تو اُن بُتوںکے پھینکمیںآگکو
کر بھسم کر سکتے تھے، کیونکہ وہ زندہ نہیں صرفبلـکہ
انسان کے ہاتھوں سے بنے لـکڑیہوئے اور پتھر کے بُت
تھے۔ ہمارےرباے20 مَیںابخدا، تجھ التماسسے
کرتا ہوں کہ ہمیں اسوری بادشاہ کے ہاتھ سے بچا تاکہ
دنیا کے ممالـکتمام جان لیں کہ اےتُو رب، واحد خدا
“ہے۔

اسوری کی لعن طعن پر الله جوابکا
21 پھر یسعیاہ بن آموص نے ِحزقیاہ کو پیغام رب”بھیجا، اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ مَیں نے اسوری

بادشاہ سنحیرب کے بارے میں تیری دعا سنی ہے۔
رباب22 کا اُس خلافکے فرمان سن،
کنواری صیون بیٹی تجھے حقیر جانتی ہے، ہاں

یروشلم بیٹی اپنا سر ہلاہلا حقارتکر آمیز نظر تیرےسے
پیچھے دیکھتی ہے۔ 23 کیا تُو نہیں جانتا کہ کس کو
گالیاں دیں اور کس کی اہانت کی ہے؟ کیا تجھے نہیں
معلوم کہ تُو نے کس کے خلاف آواز بلند کی ہے؟
جس طرفکی تُو غرور کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ
اسرائیل قدوسکا !ہے

24 اپنے قاصدوں کے یعے ذر تُو نے رب کی اہانت
کی ہے۔ تُو ڈینگیں مار کر کہتا ہے، مَیں’ اپنے بےشمار
رتھوں سے پہاڑوں کی چوٹیوں اور لبنان کی انتہا تک
چڑھ گیا مَیںہوں۔ دیودار بڑےبڑےکے اور جونیپر کے
بہترین درختوں کو کاٹ کر لبنان کی دُورترین بلندیوں
تک، اُس سبکے سے پہنچتکجنگلگھنے گیا ہوں۔
مَیں25 نے غیرملـکوں میں کنوئیں کھدوا کر اُن کا پانی
پی لیا میرےہے۔ تلووں تلے مصر کی تمام خشکندیاں
ہو ‘گئیں۔
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اے26 اسوری بادشاہ، کیا تُو نے نہیں سنا کہ بڑی
دیر سے مَیں نے یہ سب کچھ مقرر کیا؟ قدیم زمانے میں
ہی مَیں نے اِس کا منصوبہ باندھ لیا، اور اب مَیں اِسے
وجود میں لایا۔ میری مرضی تھی کہ تُو قلعہ بند شہروں
خاککو میں ملا کر پتھر کے ڈھیروں میں بدل دے۔
اِسی27 لئے اُن کے باشندوں کی طاقت جاتی رہی، وہ
اورگھبرائے ہوئے۔شرمندہ کمزورطرحکیگھاسوہ
تھے، چھت پر اُگنے والی اُس یالی ہر کی مانند تھوڑیجو
دیر کے لئے پھلتی پھولتی تو ہے، لیکن لُو ایکوقتچلتے
دم مُرجھا جاتی ہے۔ 28 مَیں تو تجھ سے خوب واقف
ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تُو کہاں ٹھہرا ہوا ہے، اور
تیرا آنا جانا مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ مجھے پتا ہے
کہ تُو میرے خلاف طیشکتنے میں آ گیا ہے۔ 29 تیرا
طیش اور غرور دیکھ کر مَیں تیری ناک میں نکیل اور
تیرے منہ میں لگام ڈال کر تجھے اُس راستے پر واپسسے
گھسیٹ جاؤںلے جسگا پر سے تُو یہاں آ پہنچا ہے۔

اے30 ِحزقیاہ، مَیں تجھے اِس نشان سے تسلی دلاؤں
گا کہ اِس سال اور آنے والے سال تم وہ کچھ کھاؤ گے
جو کھیتوں میں خود بخود اُگے گا۔ تیسرےلیکن سال
بیجتم بو فصلیںکر کاٹو اورگے انگور باغکے لگا کر اُن کا
پھل گے۔کھاؤ 31 یہوداہ بچےکے ایکباشندےہوئے
بار پھر جڑ پکڑ کر پھل لائیں گے۔ 32 کیونکہ یروشلم سے
قوم کا بقیہ نکل آئے گا، اور کوہِ صیون کا بچا کھچا
حصہ دوبارہ ملـک میں پھیل جائے گا۔ رب الافواج
غیرتکی یہ کچھ دےسرانجام گی۔

اسوریتکجہاں33 بادشاہ کا تعلق ربہے فرماتا
ہے کہ وہ اِس شہر میں داخل نہیں ہو گا۔ ایکوہ تیر
تک اُس میں نہیں چلائے گا۔ نہ وہ ڈھال لے کر اُس
پر حملہ کرے گا، نہ شہر کی فصیل کے ساتھ مٹی کا
ڈھیر لگائے گا۔ جس34 راستے سے بادشاہ یہاں آیا اُسی
راستے پر سے وہ اپنے ملـک واپس چلا جائے گا۔ اِس
شہر میں وہ گھسنے نہیں پائے گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
35 کیونکہ مَیں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اِس
شہر کا دفاع کر کے اُسے بچاؤں “گا۔

36 اُسی رات رب کا فرشتہ نکل آیا اور اسوری
لشکرگاہ میں سے گزر کر 1,85,000 فوجیوں کو مار

ڈالا۔ لوگجب صبح سویرے اُٹھے تو چاروں طرف
لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں۔

37 یہ دیکھ کر سنحیرب اپنے خیمے اُکھاڑ کر اپنے
ملـک واپس چلا گیا۔ نینوہ شہر پہنچ کر وہ وہاں ٹھہر
اپنےوہجبدنایک38گیا۔ نِسروکدیوتا میںمندرکے
پوجا کر رہا تھا تو اُس ـِکبیٹوںکے ل ادرمَّ شراضراور نے
اُسے تلوار سے قتل کر دیا اور فرار ہو کر ملـِک اراراط
میں پناہ لی۔ پھر اُس کا بیٹا تختاسرحدون نشین ہوا۔

38
الله ِحزقیاہ کو شفا دیتا ہے

1 اُن دنوں میں ِحزقیاہ اِتنا بیمار ہوا کہ مرنے نوبتکی
آ پہنچی۔ آموص کا بیٹا یسعیاہ نبی اُس سے ملنے آیا اور
فرماتارب”کہا، اپنےکہہے گھر بندوبستکا لے،کر
کیونکہ تجھے مرنا ہے۔ تُو اِس بیماری سے شفا نہیں پائے
“گا۔

2 یہ سن کر ِحزقیاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر
کر دعا کی، 3 اے” رب، یاد کر کہ مَیں وفاداری اور
خلوص دلی سے تیرے منے سا چلتا رہا ہوں، کہ مَیں
وہ کچھ کرتا آیا ہوں جو تجھے پسند “ہے۔ پھر وہ پھوٹ
پھوٹ کر رونے لگا۔

تب4 یسعیاہ نبی کو رب کا کلام ملا، 5 ِحزقیاہ”
کے پاس جا کر اُسے بتا دینا کہ تیرےرب باپ داؤد
کا خدا فرماتا ہے، مَیں’ تیرینے دعا سن لی تیرےاور
آنسو دیکھے تیریمَیںہیں۔ زندگی سال15میں کا اضافہ
کروں گا۔ ساتھ6 ساتھ مَیں تجھے اور اِس شہر کو اسور
کے بادشاہ سے بچا لوں گا۔ مَیں ہی اِس شہر کا دفاع
کروں “۔‘گا

7 یہ پیغام ِحزقیاہ کو سنا کر یسعیاہ نے مزید رب”کہا، تجھے ایک نشان دے گا جس سے تُو جان لے
گا کہ وہ اپنا وعدہ کرےپورا گا۔ میرے8 کہنے پر آخز
کی بنائی ہوئی دھوپ گھڑی کا دسسایہ درجے پیچھے
جائے “گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سایہ دس درجے پیچھے
ہٹ گیا۔

شفا پانے پر ِحزقیاہ گیتکا
9 یہوداہ کے بادشاہ ِحزقیاہ نے شفا پانے پر ذیل کا

گیت قلم بند کیا،
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مَیں”10 بولا، کیا مجھے زندگی کے عروج پر پاتال کے

دروازوں میں داخل ہونا ہے؟ باقی ماندہ سال مجھ سے
چھین لئے گئے ہیں۔

مَیں11 بولا، آئندہ ربمَیں زندوںکو ملـککے میں
نہیں دیکھوں گا۔ اب سے مَیں پاتال کے باشندوں کے
ساتھ رہ کر اِس دنیا لوگوںکے پر نظر نہیں ڈالوں گا۔

میرے12 گھر کو بانوںگلہ طرحکیخیمےکے اُتارا
گیا ہے، میرےوہ اوپر سے چھین لیا گیا ہے۔ مَیں نے
اپنی زندگی کو جولاہے طرحکی تکاختتام بُن لیا ہے۔
اب اُس کاٹمجھےنے تانتکر دھاگوںکے الـگسے
کر دیا ایکہے۔ دن کے اندر اندر تُو مجھےنے ختم کیا۔

تکصبح13 مَیں چیخ کر یاد فر کرتا رہا، لیکن اُس
نے شیرببر کی میریطرح تمام ہڈیاں توڑ ایکدیں۔ دن
کے اندر اندر تُو نے مجھے ختم کیا۔

ہوبےجانمَیں14 ابابیلکر یا بلبل چیںچیںطرحکی
کرنے لگا، غوں غوں کر کے کبوترکی سی آہیں بھرنے
لگا۔ میری آنکھیں نڈھال ہو کر آسمان کی طرف تکتی
اےرہیں۔ رب، مجھ پر ظلم ہو رہا میریہے۔ مدد کے
لئے !آ

15 لیکن مَیں کیا کہوں؟ اُس نے خود مجھ سے ہم
کلام ہو کر یہ کیا ہے۔ مَیں تلخیوں سے مغلوب ہو کر
زندگی کے تکآخر دبی حالتہوئی میں پھروں گا۔

رب،اے16 اِن چیزوںہی انسانسےسببکے زندہ
رہتا میریہے، روح کی زندگی بھی اِن ہی پر مبنی ہے۔
تُو مجھے بحال کر کے گا۔دےجینے

17 ً یقینا یہ تلخ تجربہ میری برکت کا باعث بن گیا۔
تیری محبت نے میری جان کو قبر سے محفوظ رکھا، تُو
میرےنے تمام گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک
دیا ہے۔

18 کیونکہ پاتال تیری حمد و ثنا نہیں کرتا، اور موت
تیری ستائش میں گیت نہیں گاتی، زمین کی گہرائیوں
میں اُترے ہوئے تیری وفاداری کے انتظار میں ہتے۔نہیں ر

19 نہیں، جو زندہ ہے وہی تیری یف تعر کرتا، وہی
تیری تمجید کرتا جسہے، طرح مَیں آج کر رہا ہوں۔

پشت در پشت باپ اپنے بچوں کو تیری وفاداری کے
بارے میں بتاتے ہیں۔

مجھےرب20 بچانے کے لئے تیار تھا۔ آؤ، ہم عمر بھر
رب کے گھر میں تاردار ساز “بجائیں۔

علاج کا یِق طر کار
21 یسعیاہ ہدایتنے دی تھی، انجـیر” کی ٹکی لا کر

بادشاہ کے ناسور پر باندھ !دو تب اُسے شفا ملے “گی۔
پہلے22 ِحزقیاہ نے پوچھا تھا، کونرب” سا دےنشان
گا جس سے مجھے یقین آئے کہ مَیں دوبارہ رب کے
گھر عبادتکی شریکمیں ہوں “گا؟

39
ِحزقیاہ سے سنگین غلطی ہوتی ہے

تھوڑی1 دیر بابلبعدکے بلَدانمرودکبادشاہکے بن
بلَدان نے ِحزقیاہ کی بیماری اور شفا کی خبر سن کر وفد
اورخطہاتھکے تحفے بھیجے۔ ِحزقیاہ2 خوشینے سے
وفد کا استقبال کر کے اُسے وہ تمام خزانے دکھائے جو
ذخیرہ خانے میں محفوظ رکھے گئے تھے یعنی تمام سونا
چاندی، بلسان کا تیل اور باقی قیمتی تیل۔ اُس نے پورا
اسلحہ خانہ اور باقی سب کچھ بھی دکھایا جو اُس کے
خزانوں میں پورےتھا۔ محل ملـکپورےاور میں کوئی
خاص چیز نہ رہی جو اُس نے اُنہیں نہ دکھائی۔

تب3 یسعیاہ نبی ِحزقیاہ بادشاہ پاسکے آیا اور اِن”پوچھا، آدمیوں نے کیا کہا؟ کہاں سے آئے “ہیں؟ ِحزقیاہ
جوابنے دیا، ملـکدُوردراز” بابل میرےسے پاس
آئے “ہیں۔ 4 یسعیاہ بولا، اُنہوں” نے محل میں کیا کچھ
“دیکھا؟ ِحزقیاہ نے اُنہوں”کہا، کچھسبمیںمحلنے
دیکھ لیا میرےہے۔ خزانوں میں کوئی چیز نہ رہی جو
مَیں نے اُنہیں نہیں “دکھائی۔

تب5 یسعیاہ نے کہا، الافواجرب” کا فرمان !سنیں
آنےدنایک6 والا محلتیرےکہہے چھینمالتمامکا
لیا گا۔جائے بھیجتنے خزانے تُو باپتیرےاور دادا نے
تکآج جمع کئے ہیں اُن سب کو دشمن بابل لے جائے
گا۔ رب فرماتا ہے ایککہ بھی چیز پیچھے نہیں رہے
گی۔ تیرے7 بیٹوں میں سے بعضبھی چھین لئے جائیں
گے، ایسے تکابجو پیدا نہیں ہوئے۔ تب وہ خواجہ
سرا بن کر شاہِ بابل محلکے خدمتمیں کریں “گے۔
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ٹھیکوہ “ہے۔ کیونکہ اُس نے سوچا، بڑی” بات یہ
ہے میرےکہ جیتے امنجی و امان ہو “گا۔

40
الله کی قوم کو تسلی

1 ربتمہارا فرماتا تسلی”ہے، میریدو، قوم تسلیکو
!دو 2 نرمی سے یروشلم باتسے کرو، بلند آواز سے اُسے
بتاؤ تیریکہ غلامی پورےدنکے ہو ہیں،گئے تیرا قصور
معاف ہو گیا ہے۔ کیونکہ تجھے رب کے ہاتھ سے تمام
گناہوں کی دُگنی سزا مل گئی “ہے۔

ایک3 آواز پکار رہی ہے، یگستان” ر میں رب کی
راہ تیار !کرو بیابان میں ہمارے خدا کا راستہ سیدھا
بناؤ۔ 4 لازم ہے کہ ہر وادی بھر دی جائے، ضروری
ہے کہ ہر پہاڑ اور بلند جگہ میدان بن جائے۔ جو ٹیڑھا
ہے اُسے سیدھا کیا جائے، جو ناہموار ہے اُسے ہموار کیا
جائے۔ تب5 الله کا جلال ظاہر ہو جائے گا، اور تمام
انسان مل کر اُسے دیکھیں گے۔ ربیہ کے اپنے منہ کا
فرمان “ہے۔

ایک6 آواز نے زور”کہا، سے مَیں“!دےآواز نے
پوچھا، مَیں” کیا “کہوں؟ یہ” کہ تمام گھاسانسان ہی
ہیں، اُن کی تمام شان و شوکت جنگلی پھول کی مانند
ہے۔ ربجب7 سانسکا اُن پر گزرےسے گھاستو
مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا گھاسانسانکیونکہہے،
ہے۔ہی گھاس8 تو مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا ہے،
ہمارےلیکن خدا کا کلام تکابد قائم رہتا “ہے۔

اے9 خبریخوشاےصیون، کے پیغمبر، بلندیوں
پر چڑھ !جا اے خبریخوشاےیروشلم، کے پیغمبر،
زور سے !دےآواز پکار کر کہہ اور متخوف کھا۔
یہوداہ شہروںکے کو بتا، وہ” دیکھو، تمہارا “!خدا

10 دیکھو، رب قادرِ مطلق بڑی قدرت کے ساتھ آ
رہا ہے، وہ بڑی طاقت کے ساتھ کرےحکومت گا۔
دیکھو، اُس کا اجر اُس پاسکے ہے، اور اُس کا انعام
اُس کے آگے آگے چلتا ہے۔ 11 وہ چرواہے کی طرح
اپنے گلے کی گلہ بانی کرے گا۔ وہ بھیڑ کے بچوں کو
اپنے بازوؤں میں محفوظ رکھ کر سینے کے ساتھ لگائے

پھرے گا اور اُن ماؤںکی دھیانبڑےکو اپنےسے ساتھ
چلےلے گا۔

الله کی ناقابِل عظمتبیان
کس12 نے اپنے ہاتھ سے دنیا کا پانی ناپ لیا ہے؟

نےکس اپنے ہاتھ آسمانسے پیمائشکی کی کسہے؟
زمیننے کی مٹی کی مقدار معلوم کی یا ترازو پہاڑوںسے
کا کُل وزن متعین کیا ہے؟ کس13 ربنے کے روح
کی تحقیق کر پائی؟ کیا اُس کا کوئی مشیر ہے جو اُسے
تعلیم دے؟ 14 کیا مشورہسےکسیاُسے لینے ضرورتکی
ہے تاکہ اُسے سمجھ آ راستکر راہ کی تعلیم مل جائے؟
ہرگز !نہیں کیا کسی کبھینے اُسے علم و عرفان یا سمجھ
دار زندگی گزارنے کا فن سکھایا ہے؟ ہر گز !نہیں

15 ً یقینا تمام اقوام رب کے نزدیک بالٹی کے ایک
قطرے یا ترازو میں گرد کی مانند ہیں۔ جزیروں کو وہ
ریت ذروںکے طرحکی اُٹھا لیتا ہے۔ 16 لبنانخواہ کے
اوردرختتمام لئےکےربجانور قربان نہکیوں ہوتے
مناسبتوبھی قربانی کے لئے کافی نہ ہوتے۔ اُس17 کے
منے سا تمام اقوام کچھ بھی نہیں ہیں۔ اُس کی نظر میں وہ
ہیچ اور ناچیز ہیں۔

الله18 کا ہوسےکسموازنہ سکتا اُسہے؟ کا مقابلہ
کس تصویر یا مجسمے سے ہو سکتا ہے؟ 19 بُت تو یوں
بنتا ہے دستپہلےکہ کار اُسے ڈھال دیتا ہے، پھر سنار
اُس پر سونا چڑھا زنجـیروںکیچاندیاُسےکر سے سجا دیتا
ہے۔ 20 غربتجو باعثکے یہ نہیں کروا سکتا وہ کم از
کم ایسیکوئی لـکڑی چن لیتا ہے سڑگلجو نہیں جاتی۔
پھر وہ کسی ماہر دست کار سے بُت کو یوں بنواتا ہے
کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔

21 کیا تم کو معلوم نہیں؟ کیا تم نے بات نہیں سنی؟
کیا تمہیں ابتدا سے سنایا نہیں گیا؟ کیا تمہیں دنیا کے قیام
سے لے تکآجکر سمجھ نہیں آئی؟ رب22 رُوئے زمین
کے اوپر بلندیوں تختپر نشین جہاںہے انسانسے ٹڈیوں
جیسے لـگتے ہیں۔ وہ آسمان پردےکو کی طرح تان کر
اور کھینچطرفہر کر ہنے ر قابلکے خیمہ بنا ہے۔دیتا
سرداروںوہ23 کو ناچیز اور دنیا قاضیوںکے ہیچکو بنا
دیتا ہے۔ 24 وہ نئے پودوں کی مانند ہیں جن پنیریکی
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ابھی ابھی لـگی بیجہے، ابھی ابھی بوئے گئے ہیں، پودوں
نے ابھی ابھی جڑ پکڑی ہے ربکہ اُن پر پھونک مارتا
ہے اور وہ مُرجھا جاتے ہیں۔ تب آندھی اُنہیں بھوسے
کی طرح اُڑا لے جاتی ہے۔

قدوس25 خدا فرماتا ہے، تم” میرا کسموازنہ سے
کرنا ہتے چا ہو؟ میرےکون برابر “ہے؟ اپنی26 نظر اُٹھا
کر آسمان طرفکی کسدیکھو۔ نے سبیہ کچھ خلق
کیا؟ وہ آسمانیجو لشکر پوریکی تعداد باہر لا کر ایکہر
کو نام لے کر بُلاتا ہے۔ اُس کی قدرت اور زبردست
طاقت اِتنی عظیم ہے ایککہ بھی دُور نہیں رہتا۔

یعقوباے27 کی قوم، تُو کیوں کہتی میریکہہے
راہ رب کی نظر سے چھپی رہتی اےہے؟ اسرائیل، تُو
کیوں شکایت کرتا ہے کہ میرا معاملہ میرے خدا کے
علم میں نہیں آتا؟

28 کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تُو نے نہیں سنا کہ رب
لازوال خدا اور دنیا کی تکانتہا خالقکا کبھیوہہے؟
نہیں تھکتا، کبھی نڈھال نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اُس کی
سمجھ کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ 29 وہ تھکے
ماندوں کو تازگی اور بےبسوں کو تقویت دیتا ہے۔
30 گو تھکنوجوان کر نڈھال ہو جائیں اور جوان آدمی
ٹھوکر کھا کر گر جائیں، 31 لیکن رب سے اُمید رکھنے
والے طاقتنئی پائیں گے عقاباور کے سے پَر پھیلا کر
تکبلندیوں یں اُڑ گے۔ نہ وہ دوڑتے ہوئے تھکیں گے،
نہ چلتے ہوئے نڈھال ہو جائیں گے۔

41
دشمن ربحملےکے ہی طرفکی ہیںسے

اے”1 خاموشجزیرو، رہ باتمیریکر !سنو اقوام
از سرِ نو تقویت پائیں اور میرے حضور آئیں، پھر بات
کریں۔ آؤ، ہم ایک دوسرے سے مل کر عدالت میں
حاضر ہو !جائیں

2 کون اُس آدمی کو جگا کر مشرق سے لایا ہے
جس کے دامن میں انصاف ہے؟ کون دیگر قوموں کو
شخصاِس کے حوالے کر بادشاہوںکے میںخاککو
ملاتا ہے؟ اُس کی تلوار سے وہ گرد ہو جاتے ہیں، اُس
کی کمان لوگسے ہَوا میں بھوسے کی طرح اُڑ کر بکھر
جاتے ہیں۔ 3 وہ اُن کا تعاقب کر کے صحیح سلامت

آگے نکلتا بھاگتےہے، اُسہوئے پاؤںکے راستے نہیںکو
چھوتے۔ کچھسبیہنےکس4 یہنےکسکیا، انجام
دیا؟ اُسی نے جو ابتدا ہی سے نسلوں کو بُلاتا آیا ہے۔
مَیں، رب اّول ہوں، اور آخر میں آنے والوں کے ساتھ
بھی مَیں وہی “ہوں۔

جزیرے5 یہ دیکھ کر ڈر گئے، دنیا کے دُوردراز
علاقے کانپ اُٹھے ہیں۔ وہ قریب آتے ہوئے ایک6
دوسرے کو دےسہارا کر کہتے “!رکھحوصلہ”ہیں،
کاردست7 سنار کی افزائیحوصلہ کرتا اورہے، جو بُت
یوںکی ناہموار ہتھوڑےکو ٹھیکسے کرتا اہرنوہہے
پر کام کرنے والے کی ہمت بڑھاتا اور ٹانکے کا معائنہ
کر کے کہتا ہے، ٹھیکاب” “!ہے پھر مل کر بُت کو
کیلوں مضبوطسے کرتے ہیں تاکہ ہلے نہ۔

مت ڈرنا، کیونکہ مَیں تیرا خدا ہوں
لیکن”8 میرےتُو خادم اسرائیل، تُو فرق اےہے۔

یعقوب کی قوم، مَیں نے تجھے چن لیا، اور تُو میرے
دوست ابراہیم کی اولاد ہے۔ مَیں9 تجھے پکڑ کر دنیا کی
انتہا اُسلایا،سے بُلایا۔سےکونوںدُوردرازکے مَیں نے
فرمایا، تُو’ میرا مَیں‘ہے۔خادم نہیںردتجھےنے کیا بلـکہ
چنتجھے لیا ہے۔ متچنانچہ10 ڈر، تیرےمَیںکیونکہ
کھا،متدہشتہوں۔ساتھ مَیںکیونکہ تیرا ہوں۔خدا
مَیں مضبوطتجھے تیریکرتا، مدد کرتا، تجھے اپنے ہنے د
ہاتھ کے انصاف سے قائم رکھتا ہوں۔ 11 دیکھ، جتنے
طیشخلافتیرےبھی میں آ گئے ہیں سبوہ شرمندہ
ہو جائیں گے، اُن کا منہ کالا ہو جائے گا۔ تجھ سے
جھگڑنے والے ہیچ ہی ثابت ہو کر ہلاک ہو جائیں
گے۔ تب12 تُو اپنے مخالفوں کا کرےپتا گا لیکن اُن کا
نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ تجھ سے لڑنے والے ختم
ہی ہوں گے، ایسا ہی لـگے گا کہ وہ کبھی تھے نہیں۔
13 کیونکہ ربمَیں تیرا خدا ہوں۔ تیرےمَیں ہنے د ہاتھ
کو پکڑ کر تجھے بتاتا ہوں، مت’ ڈرنا، مَیں تیریہی مدد
کرتا ‘ہوں۔

اے14 کیڑے یعقوب مت ڈر، اے چھوٹی قوم
اسرائیل خوف مت کھا۔ کیونکہ مَیں ہی تیری مدد
کروں گا، اور جو دےعوضانہ کر تجھے چھڑا رہا ہے
وہ اسرائیل کا قدوس “ہے۔ یہ ہے رب کا فرمان۔
میرے”15 ہاتھ سے تُو ہنے گا کا نیا اور متعدد تیز نوکیں
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رکھنے والا آلہ تبگا۔بنے تُو پہاڑوں کو گاہ کر ریزہ ریزہ
دےکر گا، اور یاں پہاڑ بھوسے کی مانند ہو جائیں گی۔
16 تُو اُنہیں اُچھال اُچھال کر اُڑائے گا تو ہَوا اُنہیں لے
جائے گی، آندھی اُنہیں تکدُور دےبکھیر گی۔ لیکن
منائےخوشیکیربتُو اسرائیلاورگا قدوسکے پر فخر
کرے گا۔

الله یگستان ر میں پانی مہیا کرتا ہے
غریب17 اور ضرورت مند پانی تلاشکی میں ہیں،

لیکن بےفائدہ، اُن کی زبانیں پیاس خشکمارےکے
ہو گئی ہیں۔ لیکن مَیں، رب اُن کی سنوں گا، مَیں
جو اسرائیل کا خدا ہوں اُنہیں ترک نہیں کروں گا۔
18 مَیں بنجر بلندیوں پر ندیاں جاری کروں گا اور وادیوں
میں چشمے پھوٹنے دوں گا۔ مَیں یگستان ر کو جوہڑ
میں اور سوکھی سوکھی زمین کو پانی کے سوتوں میں
بدل دوں گا۔ میرے19 ہاتھ یگستانسے ر میں دیودار،
کیکر، مہندی اور زیتون کے درخت لـگیں گے، بیابان
میں جونیپر، صنوبر اور سرو کے درخت مل کر اُگیں
گے۔ مَیں20 یہ اِس لئے کروں گا لوگکہ دےدھیان
کر جان لیں ربکہ کے ہاتھ نے یہ سب کچھ کیا ہے،
اسرائیلکہ قدوسکے نے یہ پیدا کیا “ہے۔

دیوتا ہیںبےکار
رب21 جو یعقوب کا بادشاہ ہے فرماتا ہے، آؤ،”

عدالت میں اپنا پیشمعاملہ کرو، اپنے دلائل بیان کرو۔
22 آؤ، اپنے بُتوں کو لے آؤ تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا
پیش آنا ماضیہے۔ میں کیا کیا ہوا؟ بتاؤ، تاکہ دھیانہم
دیں۔ یا ہمیں مستقبل کی باتیں سناؤ، 23 وہ کچھ جو آنے
والے دنوں میں ہو گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تم
دیوتا ہو۔ کم از کم کچھ نہ کچھ کرو، خواہ اچھا ہو یا بُرا،
تاکہ ہم گھبرا کر ڈر جائیں۔ 24 تم تو کچھ بھی نہیں ہو،
اور تمہارا کام بھی بےکار ہے۔ جو تمہیں چن لیتا ہے
وہ قابِل گھن ہے۔

اب25 مَیں نے شمال سے ایک آدمی کو جگا دیا
ہے، اور وہ میرا نام لے کر مشرق سے آ رہا ہے۔ یہ
شخص حکمرانوں کو مٹی کی طرح کچل دیتا ہے، اُنہیں
گارے کو نرم کرنے والے کمہار کی طرح روند دیتا
ہے۔ نےکس26 ابتدا سے اِس کا اعلان کیا تاکہ ہمیں
علم کسہو؟ پہلےنے سے اِس پیشکی گوئی کی تاکہ

ہم کہیں، اُس’ نے بالکل صحیح کہا ؟‘ہے کوئی نہیں
پہلےنےجستھا اِسسے اعلانکا کر پیشکیاِسکے
نہیںکوئیکی۔گوئی تمہارےنےجستھا منہ اِسسے
بارےکے ایکمیں لفظ بھی سنا۔ کس27 نے صیون
پہلےکو بتا دیا، وہ’ دیکھو، تیرا سہارا آنے کو مَیں‘!ہے
ہی یہنے فرمایا، مَیں ہی نے یروشلم خبریخوشکو کا
پیغمبر عطا کیا۔

جبلیکن28 مَیں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو کوئی
نہیں ہے جو مجھے مشورہ دے، کوئی نہیں میرےجو
سوال کا جواب دے۔ 29 دیکھو، یہ سب دھوکا ہی
دھوکا ہیں۔ اُن کے کام ہیچ اور اُن کے ڈھالے ہوئے
مجسمے خالی ہَوا ہی ہیں۔

42
الله کا پیغمبر اقوام کے لئے مشعِل راہ ہے

1 دیکھو، میرا خادم جسے مَیں قائم رکھتا ہوں، میرا
برگزیدہ جو مجھے پسند ہے۔ مَیں اپنے روح کو اُس پر
ڈالوں گا، اور وہ اقوام انصافمیں کرےقائم گا۔ 2 وہ
نہ تو چیخے گا، نہ چلّائے گا، گلیوں میں اُس کی آواز
سنائی دےنہیں گی۔ 3 نہ وہ کچلے سرکنڈےہوئے کو
توڑے گا، نہ بجھتی ہوئی بتی کو بجھائے گا۔ وفاداری
سے انصافوہ کرےقائم گا۔ 4 اور تکجب اُس نے
دنیا میں انصاف قائم نہ کر لیا ہو تب تک نہ اُس کی
بتی بجھے گی، نہ اُسے کچلا جائے جزیرےگا۔ اُس کی
ہدایت سے اُمید رکھیں “گے۔

رب5 آسماننےخدا خلقکو کر طرحکیخیمےکے
زمین کے اوپر تان لیا۔ اُسی زمیننے کو اور کچھجو اُس
میں پھوٹسے نکلتا ہے تشکیل دیا، اور اُسی نے رُوئے
زمین پر بسنے اور والوںچلنے میں پھونکدم ڈالی۔جانکر
یہیاب فرماتاسےخادماپنےخدا نےربمَیں،”6ہے،
انصاف سے تجھے بُلایا ہے۔ تیرےمَیں ہاتھ کو پکڑ کر
تجھے محفوظ رکھوں گا۔ کیونکہ مَیں تجھے قوم کا عہد
اور دیگر اقوام کی روشنی بنا دوں گا 7 تاکہ تُو اندھوں کی
آنکھیں قیدیوںکھولے، کوٹھڑیکو سے کرےرِہا اور
یکی تار کی قید میں بسنے والوں کو چھٹکارا دے۔ مَیں8
رب ہوں، یہی میرا نام !ہے برداشتمَیں نہیں کروں گا
کہ جو جلال مجھے ملنا ہے وہ کسی اَور دےکو دیا
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جائے، لوگکہ بُتوں کی تمجید یں کر جبکہ اُنہیں میری
تمجید کرنی ہئے۔ چا 9 جسدیکھو، کی بھی پیش گوئی
مَیں نے کی تھی وہ وقوع میں آیا ابہے۔ مَیں نئی باتوں
کا اعلان کرتا ہوں۔ اِس سے پہلے کہ وہ وجود میں آئیں
مَیں اُنہیں تمہیں سنا دیتا “ہوں۔

کیرب تمجید گیتمیں !گاؤ
تمجیدکیرب10 گیتمیں گاؤ، دنیا کی تکانتہا اُس

کی مدح سرائی !کرو اے سمندر کے مسافرو اور جو
کچھ اُس میں ہے، اُس کی ستائش !کرو اے جزیرو،
اپنے باشندوں سمیت اُس یفکی تعر !کرو بیابان11 اور
اُس کے خوشیقصبے نعرےکے لگائیں، آبادیوںجن میں
قیدار بستا ہے وہ شادمان ہوں۔ سلع باشندےکے باغ
باغ ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر زور سے شادیانہ بجائیں۔
سب12 رب کو جلال دیں اور جزیروں تک اُس یفکی تعر پھیلائیں۔

رب13 سورمے کی طرح لڑنے کے لئے نکلے گا،
فوجی میںجوشطرحکی آئے گا جنگاور نعرےکے
لگا لگا کر اپنے دشمنوں غالبپر آئے گا۔

14 وہ فرماتا ہے، مَیں” بڑی دیر سے خاموش رہا
رہاچپمَیںہوں۔ اور آپاپنے کو ابلیکنرہا۔روکتا
مَیں دردِ زہ میں عورتمبتلا طرحکی کراہتا ہوں۔ میرا
سانس پھول جاتا اور مَیں بےتابی سے ہانپتا رہتا ہوں۔
15 مَیں پہاڑوں اور یوں پہاڑ کو تباہ کر کے اُن کی تمام
یالی ہر گا۔دوںُجھلسا یا بنزمینخشکدر جائیں گے،
اور جوہڑ سوکھ جائیں گے۔ 16 مَیں اندھوں کو ایسی
راہوں پر لے چلوں گا جن سے واقفوہ نہیں ہوں گے،
غیرمانوس راستوں پر اُن کی راہنمائی کروں گا۔ اُن کے
آگے اندھیرےمَیں کو روشن اور ناہموار زمین کو ہموار
کروں گا۔ یہ سب کچھ مَیں سرانجام دوں باتایکگا،
بھی ادھوری نہیں رہ جائے گی۔

لیکن17 بُتوںجو پر بھروسا رکھ کر اُن سے کہتے تم’ہیں، ہمارے دیوتا ‘ہو وہ سخت شرم کھا کر پیچھے ہٹ
جائیں گے۔

سزا سببکا اندھا پن ہے
اے18 بہرو، !سنو اے اندھو، نظر اُٹھاؤ تاکہ دیکھ

!سکو 19 کون میرے خادم جیسا اندھا ہے؟ کون

میرے پیغمبر جیسا بہرا ہے، اُس جیسا جسے مَیں بھیج
رہا ہوں؟ گو مَیں نے اُس کے ساتھ عہد باندھا توبھی
رب کے خادم جیسا اندھا اور نابینا کوئی نہیں ہے۔
20 گو تُو بہتنے کچھ دیکھا ہے تُو نے توجہ نہیں دی،
ہیںلیتےسنباتہرکانتیرےگو تُو رب21“نہیں۔سنتا
نے اپنی راستی کی خاطر اپنی شریعت کی عظمت اور
جلال کو بڑھایا ہے، کیونکہ یہ اُس کی مرضی تھی۔
قومکیاُسابلیکن22 غارتکو کیا لُوٹکچھسبگیا،
لیا گیا سبہے۔ سبکے گڑھوں جکڑےمیں یا جیلوں
میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ لُوٹ کا مال بن گئے ہیں،
اور کوئی نہیں ہے جو اُنہیں بچائے۔ اُنہیں چھین لیا گیا
ہے، اور کوئی نہیں ہے جو کہے، واپساُنہیں” “!کرو

کاش23 تم میں سے کوئی دھیان دے، کوئی آئندہ
کے لئے توجہ دے۔ سوچ24 دیاجازتنےکس!لو
کہ یعقوب کی اولاد کو غارت کیا جائے؟ کس نے
اسرائیل کو لٹیروں کے حوالے کر دیا؟ کیا یہ رب کی
طرف سے نہیں ہوا، جس خلافکے ہم نے گناہ کیا
لوگہے؟ تو اُس کی راہوں پر چلنا ہی نہیں ہتے چا تھے،
شریعتکیاُسوہ تابعکے ہنے ر لئےکے تیار تھے۔نہہی
اِسی25 وجہ اُسسے نے اُن پر نازلغضبسختاپنا کیا،
اُنہیں جنگشدید کی زد میں آنے دیا۔ لیکن افسوس،
آگگو قومنے کو گھیر کر ُجھلسا دیا تاہم اُسے سمجھ
نہیں آئی، گو وہ بھسم ہوئی توبھی اُس نے دل سے سبق
نہیں سیکھا۔

43
رب قوم وطنکو واپسمیں لائے گا

یعقوباےتجھےنےجسربابلیکن1 خلق کیا
تشکیلاسرائیلاےتجھےاور دیا فرماتا متخوف”ہے،
کھا، مَیںکیونکہ تجھےکردےعوضانہنے چھڑایا ہے،
مَیں نے تیرا نام لے کر تجھے بُلایا ہے، تُو میرا ہی ہے۔
2 پانی کی گہرائیوں میں سے گزرتے وقت مَیں تیرے
ساتھ ہوں گا، یاؤں در کو پار وقتکرتے تُو نہیں ڈوبے
آگگا۔ میں سے وقتگزرتے نہ ُجھلستُو جائے گا،
نہ شعلوں بھسمسے ہو جائے گا۔ 3 کیونکہ ربمَیں تیرا
خدا ہوں، مَیں اسرائیل کا قدوس اور تیرا نجات دہندہ
ہوں۔ تجھے چھڑانے کے لئے مَیں عوضانہ کے طور پر



یسعیاہ 43:4 751 یسعیاہ 43:28

مصر دیتا، تیری جگہ ایتھوپیا اور ِسبا ادا کرتا ہوں۔ 4 تُو
میری نظر میں قیمتی اور عزیز ہے، تُو مجھے پیارا اِسہے،
لئے تیرےمَیں بدلے لوگمیں تیریاور جان عوضکے
قومیں ادا کرتا ہوں۔

ڈرنا،متچنانچہ5 مَیںہوں۔ساتھتیرےمَیںکیونکہ
تیری اولاد کو مشرق اور مغرب سے جمع کر واپسکے
لاؤں گا۔ شمال6 کو مَیں حکم دوں گا، مجھے’ ‘!دو اور
جنوب کو، متاُنہیں’ میرے‘!روکنا بیٹے بیٹیوں کو دنیا
کی انتہا واپسسے 7آؤ،لے جوکوسباُن میرا نام رکھتے
ہیں اور جنہیں مَیں نے اپنے جلال کی خاطر خلق کیا،
جنہیں مَیں دےتشکیلنے کر بنایا “ہے۔

اُس8 قوم کو نکال لاؤ جو آنکھیں رکھنے کے باوجود
دیکھ نہیں سکتی، جو کان رکھنے کے باوجود سن نہیں
سکتی۔ 9 تمام غیرقومیں جمع ہو جائیں، تمام اُمّتیں اکٹھی
جائیں۔ہو اُن میں اِسکونسے گوئیپیشکی کر سکتا،
ماضیکون کی باتیں سنا سکتا ہے؟ وہ اپنے گواہوں کو
پیش کریں جو اُنہیں ثابتدرست کریں، لوگتاکہ سن
کر اُن”کہیں، “ہے۔صحیحبالکلباتکی ربلیکن10
فرماتا ہے، اے” اسرائیلی قوم، تم میرےہی گواہ ہو،
تم میرےہی خادم مَیںجسےہو چننے لیا تاکہ تم جان
لو، مجھ پر ایمان لاؤ اور پہچان لو کہ مَیں ہی ہوں۔ نہ مجھ
سے پہلے کوئی خدا وجود میں آیا، نہ میرے بعد کوئی
آئے گا۔ 11 صرفمَیں، ربمَیں ہوں، میرےاور سوا
کوئی نجاتاَور دہندہ نہیں ہے۔ مَیں12 ہی اِسنے کا
اعلان کر تمہیںکے چھٹکارا دیا، مَیں تمہیںہی اپنا کلام
پہنچاتا رہا۔ اور یہ تمہارے درمیان کے کسی اجنبی
معبود سے کبھی نہیں ہوا بلـکہ صرف مجھ ہی سے۔ تم
میرےہی گواہ ہو کہ مَیں ہی خدا “ہوں۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔ ازل”13 مَیںسے وہی ہوں۔ نہیںکوئی ہے
میرےجو ہاتھ سے مَیںجبسکے۔چھڑا میںعملکچھ
لاتا ہوں تو کون اِسے بدل سکتا “ہے؟

تمہاراجورب14 والاچھڑانے اسرائیلاور قدوسکا
ہے فرماتا ہے، تمہاری” خاطر مَیں بابل کے خلاف
فوج بھیج کر تمام کنڈے تڑوا دوں گا۔ تب بابل کی
شادمانی یہ گر و زاری میں بدل جائے گی۔ ربمَیں15
ہوں، قدوستمہارا اسرائیلجو اورخالقکا تمہارا بادشاہ
“ہے۔

16 رب فرماتا ہے، مَیں” ہی نے سمندر میں سے
گزرنے کی راہ گہرےاور پانی میں سے راستہ بنا دیا۔
میرے17 کہنے پر مصر کی فوج اپنے سورماؤں، رتھوں
اور سمیتگھوڑوں لڑنے کے لئے نکل آئی۔ اب وہ مل
کر سمندر کی تہہ پڑےمیں ہوئے ہیں اور دوبارہ کبھی
اُٹھیںنہیں بتیوہگے۔ ماضیلیکن18گئے۔بجھطرحکی
کی باتیں چھوڑ دو، جو کچھ گزر گیا ہے اُس پر دھیان نہ
ایکمَیںدیکھو،کیونکہ19دو۔ نیا میںوجودکام لا رہا
ہوں جو پھوٹابھی نکلنے کو ہے۔ کیا یہ تمہیں نظر نہیں آ
رہا؟ مَیں یگستان ر میں راستہ اور بیابان میں نہریں بنا رہا
ہوں۔ 20 جنگلی جانور، گیدڑ اور عقابی ُلّو ا میرا احترام
کریں گے، کیونکہ مَیں یگستان ر میں پانی مہیا کروں گا،
بیابان میں نہریں بناؤں گا تاکہ اپنی یدہ برگز قوم کو پانی
پلاؤں۔ 21 جو قوم مَیں نے اپنے لئے تشکیل دی ہے وہ
میرے کام سنا میریکر تمجید کرے۔

اسرائیلرب گناہوںکے تنگسے آ گیا ہے
یعقوباے22 کی اےاولاد، باتاسرائیل، یہ نہیں

کہ تُو مجھنے یادسے فر کی، کہ یافتمرضیمیریتُو در
کرنے کے لئے کوشاں رہا۔ 23 کیونکہ نہ تُو میرےنے
لئے اپنی یاں بکر بھیڑ بھسم کیں، نہ اپنی ذبح کی قربانیوں
سے میرا احترام کیا۔ نہ مَیں نے غلہ کی نذروں سے تجھ
پر بوجھ ڈالا، نہ بخور کی قربانی تنگسے کیا۔ 24 تُو میرےنہنے لئے قیمتی مسالا خریدا، نہ مجھے اپنی قربانیوں
کی چربی خوشسے کیا۔ اِس برعکسکے تُو نے اپنے
گناہوں سے مجھ پر بوجھ ڈالا اور اپنی بُری حرکتوں سے
مجھے تنگ کیا۔ 25 تاہم مَیں، ہاں مَیں ہی اپنی خاطر
تیرے جرائم کو مٹا دیتا تیرےاور گناہوں کو ذہن سے
نکال دیتا ہوں۔

26 جا، کچہری میں میرے خلاف مقدمہ دائر !کر
آ، ہم دونوں عدالت میں حاضر ہو !جائیں اپنا معاملہ
پیش کر تاکہ تُو ثابتبےقصور ہو۔ شروع27 تیرےمیں
خاندان کے بانی نے گناہ کیا، اور اُس وقت سے لے کر
نمائندےتیرےتکآج ہیں۔آئےہوتےبےوفاسےمجھ
اِس28 لئے مَیں مقدِس کے بزرگوں کو یوں رُسوا کروں
گا کہ اُن حالتمُقّدسکی جاتی رہے گی، یعقوبمَیں
کی اولاد اسرائیل کو مکمل تباہی اور لعن طعن کے لئے
مخصوص کروں گا۔
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44
کیرب قوم کے لئے نئی زندگی

1 لیکن اب اےسن، یعقوب میرے !خادم میری
بات پر توجہ اےدے، اسرائیل جسے مَیں نے چن لیا
ہے۔ جسرب2 نے تجھے بنایا اور ماں کے پیٹ سے
ہی دےتشکیل تیریکر مدد کرتا آیا ہے وہ فرماتا میرےیعقوباے’ہے، جسےیسوروناے!ڈرمتخادم،
مَیں چننے لیا خوفہے، نہ کھا۔ 3 کیونکہ پیاسیمَیں
زمین پر ڈالوںپانی اورگا ندیاںپرخشکی مَیںگا۔دوںبہنے
اپنا روح تیری اولاد پر نازل کروں گا، اپنی تیرےبرکت
بچوں گا۔بخشوںکو وہتب4 پانی درمیانکے یالیکی ہر
کی پھوٹطرح نکلیں گے، نہروں پر سفیدہ درختوںکے
طرحکی پھلیں پھولیں ‘گے۔

ایک5 کہے گا، مَیں’ رب کا ‘ہوں، دوسرا یعقوب
کا نام لے پکارےکر گا اور تیسرا اپنے ہاتھ پر رب’ کا
‘بندہ لـکھ کر اسرائیل اعزازیکا نام رکھے “گا۔

رب6 الافواج جو اسرائیل کا بادشاہ اور چھڑانے
والا ہے فرماتا ہے، مَیں” اّول اور آخر میرےہوں۔ سوا
کوئی اَور نہیںخدا ہے۔ میریکون7 مانند وہہے؟ آواز
دے کر بتائے اور اپنے پیشدلائل کرے۔ وہ ترتیب
سے سب کچھ سنائے جو اُس قدیم وقت سے ہوا ہے
جب مَیں نے اپنی قوم کو قائم کیا۔ وہ آنے والی باتوں
کا اعلان کر کے بتائے کہ آئندہ کیا پیشکچھ آئے گا۔

8 گھبرا کر دہشت زدہ نہ ہو۔ کیا مَیں نے بہت دیر
پہلے تجھے اطلاع تھیدینہیں کہ یہ پیشکچھ آئے گا؟
تم میرےخود گواہ ہو۔ کیا میرے سوا کوئی اَور خدا
ہے؟ ہرگز !نہیں اَور نہیںچٹانکوئی کسیمَیںہے، اَور
کو نہیں “جانتا۔

خودساختہ دیوتا
9 بُت بنانے والے سب ہیچ ہی ہیں، اور جو چیزیں

اُنہیں پیاری لـگتی ہیں وہ بےفائدہ ہیں۔ اُن کے گواہ
نہ دیکھ اور نہ جان سکتے ہیں، لہٰذا آخرکار شرمندہ ہو
جائیں گے۔

10 یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے لئے دیوتا
بناتے اور بےفائدہ بُت ڈھال لیتے ہیں؟ 11 اُن کے تمام

ساتھی شرمندہ ہو جائیں گے۔ آخر بُت بنانے والے انسان
ہی تو ہیں۔ آؤ، وہ سب جمع ہو کر خدا کے حضور
کھڑے ہو جائیں۔ کیونکہ وہ دہشت کھا کر سخت
شرمندہ ہو جائیں گے۔

12 لوہار اوزار لے کر اُسے جلتے ہوئے کوئلوں میں
استعمال کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے ہتھوڑے سے ٹھونک
ٹھونک کر بُت کو تشکیل دیتا ہے۔ پورے زور سے
کام کرتے کرتے طاقتوہ جوابکے تکدینے بھوکا
ہو جاتا، پانی نہ پینے کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہے۔
جب13 بُت لـکڑیکو سے بنانا ہے تو کاری گر فیتے سے
ناپ کر پنسل سے لـکڑی پر خاکہ کھینچتا ہے۔ پرکار
بھی کام آ جاتا ہے۔ پھر کاری لـکڑیگر چھریکو سے
تراشتراش آدمیکر شکلکی بناتا یوںہے۔ آدمیشاندار
کا مجسمہ کسی کے گھر میں لـگنے کے لئے تیار ہو ہے۔جاتا

کاری14 گر بُت بنانے کے لئے دیودار کا درخت
کاٹ لیتا کبھیکبھیہے۔ بلوطوہ یا کسی اَور قسم کا
درخت چن کر اُسے جنگل کے دیگر درختوں کے بیچ
میں اُگنے دیتا ہے۔ یا وہ *صنوبر کا درخت لگاتا ہے،
اور بارش اُسے پھلنے لنے پھو دیتی ہے۔ دھیان15 دو کہ
انسان لـکڑی کو ایندھن کے لئے بھی استعمال کرتا، کچھ
تاپتا،آگکرلے جلاکچھ روٹیکر پکاتا باقیہے۔ حصے
سے وہ بُت بنا کر اُسے سجدہ کرتا، دیوتا کا مجسمہ تیار کر
کے اُس کے منے سا جھک جاتا ہے۔ 16 وہ لـکڑی کا
آدھا حصہ جلا کر اُس پر اپنا گوشت بھونتا، پھر جی بھر
کر کھانا کھاتا ساتھہے۔ ساتھ سینکآگوہ کر کہتا
ہے، آگواہ،” کی گرمی کتنی لـگاچھی رہی ہے،
اب گرمی محسوس ہو رہی “ہے۔ 17 لیکن باقی لـکڑی
سے وہ اپنے لئے دیوتا کا بُت بناتا کےجسہے منے سا وہ
جھک کر پوجا کرتا ہے۔ اُس سے وہ التماس کرتا مجھے”ہے، بچا، کیونکہ تُو میرا دیوتا “ہے۔

18 یہ لوگ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ اُن
کی آنکھوں اور دلوں پر پردہ پڑا ہے، اِس لئے نہ وہ
دیکھ سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ 19 وہ اِس پر غور
نہیں کرتے، اُنہیں فہم اور تکسمجھ نہیں کہ مَیں”سوچیں، نے لـکڑی کا آدھا حصہ آگ میں جھونک کر
اُس کے کوئلوں پر روٹی پکائی اور گوشت بھون لیا۔ یہ

* 44:14 :صنوبر شاید عبرانی لفظ سے مراد صنوبر نہیں بلـکہ laurel ایکہو، چھوٹا کافوریسدابہار درخت۔
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چیزیں کھانے بعدکے مَیں لـکڑیباقی سے قابِل گھن بُت
کیوں بناؤں، لـکڑی ٹکڑےکے کے منے سا جھککیوں
“جاؤں؟ 20 جو یوں راکھ ملوثمیں ہو جائے اُس نے
دھوکا کھایا، اُس کے دل نے اُسے فریب دیا ہے۔ وہ
اپنی جان چھڑا کر نہیں مان سکتا کہ جو بُت مَیں ہنے د
ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوں جھوٹوہ ہے۔

رب اپنی قوم کو آزاد کرتا ہے
21 یعقوباے” کی اولاد، اے اسرائیل، یاد رکھ

کہ تُو میرا مَیںہے۔خادم تشکیلتجھےنے دیا، تُو ہیمیرا
خادم اےہے۔ اسرائیل، مَیں تجھے کبھی نہیں بھولوں
گا۔ 22 مَیں نے تیرے جرائم اور گناہوں کو مٹا ڈالا
ہے، وہ دھوپ میں دُھند یا تیز ہَوا بکھرےسے بادلوں
کی طرح اوجھل ہو گئے واپسپاسمیرےابہیں۔ آ،
کیونکہ مَیں نے دےعوضانہ کر تجھے چھڑایا “ہے۔

اے23 آسمان، خوشی نعرےکے لگا، کیونکہ رب
نے سب کچھ کیا اےہے۔ زمین کی گہرائیو، شادیانہ
!بجاؤ اے پہاڑو اور جنگلو، اپنے تمام درختوں سمیت
خوشی گاؤ،گیتکے ربکیونکہ دےعوضانہنے کر
یعقوب کو چھڑایا ہے، اسرائیل میں اُس نے اپنا جلال
ظاہر کیا ہے۔

رب24 تیرا چھڑانے والا جس نے تجھے ماں کے
پیٹ سے تشکیلہی دیا فرماتا ہے، ربمَیں” ہوں۔ مَیں
ہی سب کچھ وجود میں لایا، مَیں نے اکیلے ہی آسمان
کو زمین کے اوپر تان لیا اور زمین کو بچھایا۔ مَیں25 ہی
قسمت کا حال بتانے والوں کے عجیب و غریب نشان
ناکام ہونے دیتا، فال لنے کھو والوں کو احمق ثابت کرتا
اور داناؤں کو پیچھے ہٹا کر اُن کے علم کی حماقت ظاہر
مَیں26ہوں۔کرتا ہی اپنے خادم کلامکا پورا ہونے دیتا
اور اپنے پیغمبروں کا منصوبہ تکمیل تک پہنچاتا ہوں،
مَیں ہی یروشلم بارےکے میں فرماتا ہوں، وہ’ دوبارہ
آباد ہو جائے ‘گا، اور یہوداہ کے شہروں کے بارے
میں، وہ’ نئے سرے سے تعمیر ہو جائیں گے، مَیں اُن
کے کھنڈرات کھڑےدوبارہ کروں ‘گا۔ 27 مَیں ہی
گہرے سمندر کو حکم دیتا ہوں، سوکھ’ جا، مَیں تیری
گہرائیوں کو خشک کرتا ‘ہوں۔ 28 اور مَیں ہی نے
خورس بارےکے میں فرمایا، یہ’ میرا گلہ بان !ہے یہی
میری مرضی پوری کر کے کہے گا کہ یروشلم دوبارہ

تعمیر کیا ربجائے، کے گھر کی بنیاد سرےنئے سے
رکھی “!‘جائے

45
ربخورس کا آلہ کار ہے

رب1 اپنے مسح کئے ہوئے خورسخادم سے فرماتا
مَیں”ہے، تیرےنے ہنے د ہاتھ کو پکڑ لیا اِسہے، لئے
بھیجہاں تُو تیرےقومیںوہاںجائے تابع جائیںہو گی،
بادشاہوں کی طاقت جاتی رہے گی، دروازے کھل
جائیں گے اور شہر کے دروازے بند نہیں رہیں گے۔
مَیں2 تیرےخود آگے آگے جا کر قلعہ بندیوں کو زمین
بوس کر دوں گا۔ مَیں پیتل ٹکڑےٹکڑےدروازےکے
کر کے کنڈےتمام تڑوا دوں گا۔ مَیں3 اندھیرےتجھے
میں چھپے خزانے اور پوشیدہ مال دولتو عطا کروں گا
تاکہ تُو جان لے کہ مَیں رب ہوں جو تیرا نام لے کر
تجھے بُلاتا ہے، کہ مَیں اسرائیل کا خدا ہوں۔ 4 گو تُو
مجھے نہیں جانتا تھا، لیکن اپنے خادم یعقوب کی خاطر
مَیں نے تیرا نام لے کر تجھے بُلایا، اپنے برگزیدہ اسرائیل
واسطےکے اعزازیتجھے نام سے نوازا ہے۔

5 مَیں ہی رب ہوں، اور میرے سوا کوئی اَور خدا
نہیں ہے۔ گو تُو مجھے نہیں جانتا تھا توبھی مَیں تجھے
کمربستہ کرتا ہوں 6 تاکہ مشرق سے مغرب تک انسان
جان لیں کہ میرے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ مَیں ہی
رب ہوں، میرےاور سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ مَیں7 ہی
روشنی کو تشکیل دیتا اور اندھیرے کو وجود میں لاتا
مَیںہوں، اچھےہی حالاتبُرےاور پیدا ربمَیںکرتا،
ہی کچھسبیہ کرتا ہوں۔ آسمان،اے8 راستی کی بوندا
باندی سے زمین کو تر و تازہ !کر اے بادلو، صداقت
!برساؤ زمین کھل کر نجات کا پھل لائے اور راستی
کا پودا پھوٹنے دے۔ مَیں رب ہی اُسے وجود میں لایا
“ہوں۔

اپنے خالق پر الزام لگانے والے افسوسپر
9 اُس پر افسوس جو اپنے خالق سے جھگڑا کرتا ہے،

گو وہ مٹی کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں کا ٹھیکرا ہی ہے۔ کیا
گارا کمہار سے پوچھتا تُو”ہے، کیا بنا رہا “ہے؟ تیریکیا
بنائی اُس”ہے،کرتیشکایتمیںبارےتیرےچیزکوئیہوئی کی ؟“نہیںطاقتکوئی اُس10 افسوسپر باپجو
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سوالسے تُو”کرے، باپکیوں بن رہا “ہے؟ عورتیا
سے، تُو” کیوں بچہ دےجنم رہی “ہے؟

رب11 جو اسرائیل قدوسکا اور اُسے تشکیل دینے
والا ہے فرماتا ہے، تم” کس طرح میرے بچوں کے
بارے میریمیں پوچھ گچھ کر سکتے ہو؟ میرےکچھجو
ہاتھوں نے بنایا اُس بارےکے میں تم کیسے مجھے حکم
دے سکتے ہو؟ 12 مَیں ہی نے زمین کو بنا کر انسان
کو اُس پر خلق کیا۔ میرے اپنے ہاتھوں نے آسمان کو
خیمے کی طرح اُس کے اوپر تان لیا اور مَیں ہی نے اُس
کے ستاروں پورےکے لشکر ترتیبکو دیا۔ مَیں13 ہی
خورسنے انصافکو سے جگا دیا، اور مَیں ہی اُس
کے تمام راستے سیدھے بنا دیتا ہوں۔ میرےوہ شہر کو
کرےتعمیرسےسرےنئے کوجلاوطنوںمیرےاورگا
کرےآزاد گا۔ اور یہ سب مفتکچھ میں ہو گا، نہ وہ
پیسے لے گا، نہ “تحفے۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

واحدرب خدا ہے
14 رب فرماتا ہے، مصر” کی دولت، ایتھوپیا کا

تجارتی مال اور ِسبا کے درازقد افراد تیرے ماتحت ہو
کر تیری ملـکیت بن جائیں گے۔ وہ تیرے پیچھے چلیں
گے، زنجـیروں میں جکڑے تیرے تابع ہو جائیں گے۔
تیرے منے سا جھک کر وہ التماس کر کے کہیں یقیناً’گے، الله تیرے ساتھ ہے۔ اُس کے سوا کوئی اَور خدا
“۔‘نہیںہے اسرائیلاے15 کے خدا نجاتاور دہندہ،
ً یقینا تُو آپاپنے چھپائےکو رکھنے والا ہے۔خدا بُت16
بنانے والے سب شرمندہ ہو جائیں گے۔ اُن کے منہ
کالے ہو جائیں گے، اور وہ مل کر شرم سار حالت
میں چلے جائیں گے۔ لیکن17 اسرائیل کو چھٹکارا ملے
ربگا، اُسے دےنجاتابدی تمہاریتبگا۔ رُسوائی
کبھی نہیں ہو گی، تم ہمیشہ تک شرمندہ ہونے سے
محفوظ رہو گے۔

18 کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں” ہی رب ہوں، اور
میرے سوا کوئی اَور نہیں !ہے جو یہ فرماتا ہے وہ خدا
جسہے، نے آسمان کو خلق کیا اور زمین کو تشکیل
دے محفوظکر بنیاد پر رکھا۔ اور زمین سنسان بیابان نہ
رہی بلـکہ اُس نے اُسے بسنے کے قابل بنا دیا تاکہ جاندار
اُس میں رہ سکیں۔ مَیں19 نے پوشیدگی میں یا دنیا کے

تاریککسی کونے باتسے نہیں مَیںکی۔ یعقوبنے
کی اولاد سے یہ بھی نہیں کہا، بےشک’ مجھے تلاش
کرو، لیکن تم مجھے نہیں پاؤ ‘گے۔ نہیں، مَیں رب ہی
ہوں، انصافجو بیان کرتا، سچائی کا اعلان کرتا ہے۔

20 تم جو دیگر اقوام سے بچ نکلے ہو آؤ، جمع ہو جاؤ۔
مل میرےکر حضور حاضر ہو !جاؤ لـکڑیجو کے بُت
اُٹھا کر اپنے ساتھ لئے پھرتے ہیں وہ کچھ نہیں !جانتے
جو دیوتا چھٹکارا دےنہیں سکتے اُن سے وہ کیوں التجا
کرتے ہیں؟ 21 آؤ، اپنا معاملہ سناؤ، اپنے دلائل پیش
!کرو بےشک پہلے ایک دوسرے سے مشورہ کرو۔
کس نے بڑی دیر پہلے یہ کچھ سنایا تھا؟ کیا مَیں، رب
یلنے طو پہلےعرصہ اِس کا اعلان نہیں کیا تھا؟ کیونکہ
میرے سوا کوئی اَور خدا نہیں راستمَیںہے۔ خدا اور
نجات دہندہ میرےہوں۔ سوا کوئی اَور نہیں ہے۔

اے22 زمین کی انتہاؤ، سب میری طرف رجوع کر
کے نجات !پاؤ کیونکہ مَیں ہی خدا ہوں، میرے سوا
کوئی اَور نہیں ہے۔ مَیں23 نے اپنے نام کی قَسم کھا کر
فرمایا ہے، اور میرا فرمان راست ہے، وہ کبھی منسوخ
نہیں ہو گا۔ فرمان یہ ہے کہ میرے منے سا ہر گھٹنا
جھکے گا اور ہر زبان میری قَسم کھا کر کہے24 ہیرب’گی، راستی قوتاور کا منبع “!‘ہے
جو پہلے طیش میں آ کر رب کی مخالفت کرتے تھے

وہ بھی سب شرمندہ ہو کر اُس کے حضور آئیں گے۔
لیکن25 اسرائیل کی تمام اولاد رب میں راست باز ٹھہر
کر اُس پر کرےفخر گی۔

46
دیوتا مدد نہیں کر سکتے

بابل1 کے دیوتا بیل اور نبو جھک کر گر گئے ہیں،
اور لادُو جانور اُن کے بُتوں کو اُٹھائے پھر رہے ہیں۔
تمہارے جو بُت اُٹھائے جا سکتے ہیں تھکے ہارے
جانوروں کا بوجھ بن گئے ہیں۔ 2 کیونکہ دونوں دیوتا
جھک کر گر گئے ہیں۔ وہ بوجھ بننے سے بچ نہ سکے،
اباور خود جلاوطنی میں جا رہے ہیں۔

یعقوباے”3 اسرائیلاے!سنوگھرانے،کے کے
گھرانے بچےکے ہوئے افراد، دھیان !دو ماں پیٹکے
سے ہی میرےتم لئے بوجھ رہے پیدائشہو، سے پہلے
ہی مَیں تمہیں اُٹھائے پھر رہا ہوں۔ تمہارے4 بوڑھے
تکہونے مَیں وہی رہوں تمہارےگا، بال کے سفید
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ہو تکجانے تمہیں اُٹھائے پھروں گا۔ یہ ابتدا سے میرا
ہی کام رہا ہے، اور آئندہ بھی مَیں تجھے اُٹھائے پھروں
گا، آئندہ بھی تیرا سہارا بن کر تجھے بچائے رکھوں گا۔

5 تم میرا مقابلہ کس سے کرو گے، مجھے کس کے
برابر ٹھہراؤ گے؟ تم میرا موازنہ کس سے کرو گے جو
میری مانند ہو؟ لوگ6 بُت بنوانے کے لئے بٹوے سے
کثرت کا سونا لتے نکا اور چاندی ترازو میں لتے تو ہیں۔
پھر وہ سنار کو بُت بنانے کا ٹھیکا دیتے جبہیں۔ تیار
ہو جائے تو جھکوہ منہکر اُسبلکے کی پوجا کرتے
ہیں۔ 7 وہ اُسے اپنے کندھوں پر رکھ کر اِدھر اُدھر لئے
پھرتے ہیں، پھر اُسے دوبارہ اُس کی جگہ پر رکھ دیتے
وہاںہیں۔ وہ کھڑا رہتا اورہے نہیںبھیذرا لوگہلتا۔
چلّا کر اُس سے یاد فر کرتے ہیں، لیکن جوابوہ نہیں
دیتا، دعاگو مصیبتکو نہیںسے بچاتا۔

اے8 بےوفا لوگو، اِس کا خیال !رکھو مردانگی
دکھا کر سنجیدگی سے اِس پر دھیان !دو 9 جو کچھ ازل
سے پیش آیا ہے اُسے یاد رکھو۔ کیونکہ مَیں ہی رب
ہوں، میرےاور سوا کوئی اَور نہیں۔ مَیں ربہی ہوں،
اور میری مانند کوئی نہیں۔

مَیں10 ابتدا انجامسے کا اعلان، قدیم زمانے آنےسے
والی باتوں کی پیش گوئی کرتا آیا ہوں۔ اب مَیں فرماتا
ہوں کہ میرا منصوبہ اٹل ہے، مَیں اپنی مرضی ہر لحاظ
پوریسے کروں گا۔ مشرق11 شکاریمَیںسے پرندہ بُلا
رہا ہوں، دُوردراز ملـک سے ایک ایسا آدمی جو میرا
منصوبہ پورا کرے۔ دھیان دو، جو کچھ مَیں نے فرمایا
پہنچاؤںتکتکمیلوہ گا، جو منصوبہ مَیں نے باندھا وہ
پورا کروں گا۔

اے12 ضدی لوگو جو راستی سے کہیں دُور ہو،
میری !سنو اپنیمَیں13 ہیقریبراستی لایا دُوروہہوں،
نہیں نجاتمیریہے۔ میںآنےکے دیر نہیں ہو مَیںگی۔
صیون دوںنجاتکو اسرائیلگا، اپنیکو شان شوکتو
نوازوںسے گا۔

47
بابلرب کو دےسزا گا

بابلکنواریاے1 بیٹی، اُتر میںخاک!جا بیٹھ !جا
اے بابلیوں کی بیٹی، زمین پر بیٹھ جا جہاں تخت نہیں

اب!ہے لوگسے تجھ نہیںسے کہیں گے، میریاے’
میریاےنازپروَردہ، ‘!لاڈلی

اب2 چکّی لے کر !پیسآٹا نقاباپنا ہٹا، لباساپنے
دامنکا اُٹھا، ٹانگوںاپنی یاںکو عُر ندیاںکےکر پار کر۔
تیری3 برہنگی سب پر ظاہر ہو تیریسبگی، شرم سار
حالت دیکھیں گے۔ کیونکہ مَیں بدلہ لے کر کسی کو
نہیں چھوڑوں “گا۔

جس4 نے عوضانہ دے کر ہمیں چھڑایا ہے وہی
یہ فرماتا ہے، جسوہ کا نام رب الافواج ہے اور جو
اسرائیل قدوسکا ہے۔

اے”5 بابلیوں کی بیٹی، چپکے سے بیٹھ !جا یکی تار
چھپمیں !جا آئندہ تُو ممالـک’ کی نہیں‘ملـکہ کہلائے
گی۔

جب6 مجھے اپنی قوم پر غصہ آیا تو مَیں نے اُسے یوں
رُسوا کیا کہ اُس کی مُقّدس حالت جاتی رہی، گو وہ
میرا موروثی حصہ تھی۔ اُس وقت مَیں نے اُنہیں تیرے
حوالے کر لیکندیا، تُو نے اُن پر رحم نہ کیا بلـکہ بوڑھوں
کی گردن پر بھی اپنا بھاری جوا رکھ دیا۔ 7 تُو بولی، مَیں’
تکابد ملـکہ رہوںہی ‘!گی تُو سنجیدگینے دھیانسے
نہ دیا، نہ اِس کے انجام پر غور کیا۔

اب8 اےسن، عیاش، تُو جو اپنے آپ کو محفوظ
سمجھ کر کہتی ہے، مَیں’ ہی میرےہوں، سوا کوئی
اَور نہیں مَیںہے۔ نہ کبھی بیوہ، نہ کبھی ہوںبےاولاد
‘گی۔ مَیں9 ہوںفرماتا ایککہ ایکاوردنہی لمحےہی
میں تُو بھیبےاولاد بنے گی اور بیوہ سارےتیرےبھی۔
زبردست جادومنتر کے باوجود یہ پورےآفت زور سے
تجھ پر آئے گی۔

10 تُو بدکاریاپنینے پر اعتماد کر کے سوچا، کوئی’
نہیں مجھے لیکن‘دیکھتا۔ تیری ‘حکمت’ اور تجھے‘علم’
غلط راہ پر لایا ہے۔ اُن کی بنا پر تُو نے دل میں مَیں’کہا، ہی میرےہوں، سوا کوئی اَور نہیں ‘ہے۔ اب11
تجھ پر ایسی آفت آئے گی جسے تیرے جادومنتر دُور
کرنے نہیں پائیں گے، تُو ایسی مصیبت پھنسمیں جائے
گی جس سے نپٹ نہیں سکے گی۔ اچانک ہی تجھ پر
تباہی نازل ہو گی، اور تُو اُس کے لئے تیار ہی نہیں ہو
گی۔ کھڑیاب12 ہو جا، اپنے جادوٹونے کا پورا خزانہ
کھول استعمالکچھسبکر میں لا جو تُو سےجوانینے
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بڑی محنت مشقت کے ساتھ اپنا لیا ہے۔ شاید فائدہ ہو،
شاید تُو لوگوں کو ڈرا کر بھگا سکے۔

13 لیکن دوسروں کے بےشمار مشورے بےکار
ہیں، اُنہوں نے تجھے صرف تھکا دیا ہے۔ اب تیرے
ہوکھڑےنجومی جائیں، ستاروںجو دیکھدیکھکو کر
ہر گوئیاںپیشمہینے ہیںکرتے وہ منے سا آ تجھےکر اُس
سے بچائیں جو تجھ پر آنے والا ہے۔ 14ً یقینا آگوہ میں
جلنے والا بھوسا ہی ہیں جو اپنی جان کو شعلوں سے بچا
نہیں سکتے۔ اور یہ نہیںآگکیکوئلوں ہو کےجسگی
منے سا انسان بیٹھ تاپآگکر سکے۔

15 یہی اُن سب کا حال ہے جن پر تُو محنتنے کی
ہے اور جو تیری جوانی تیرےسے ساتھ تجارت کرتے
ہیں۔رہے ایکہر لڑکھڑاتے اپنیہوئے اپنی راہ اختیار
کرے گا، ایکاور بھی نہیں ہو گا جو تجھے بچائے۔

48
رب اپنے نام کی اسرائیلخاطر کو بچائے گا

اے1 یعقوب کے گھرانے، !سنو تم جو اسرائیل
کہلاتے اور یہوداہ کے قبیلے کے ہو، دھیان !دو تم
جو رب کے نام کی قَسم کھا کر اسرائیل کے خدا کو
یاد کرتے ہو، باتتمہاریاگرچہ نہ سچائی، انصافنہ پر
مبنی ہے، غور !کرو ہاں2 توجہ دو، تم مُقّدسجو شہر
لوگکے کہلاتے اسرائیلاور کے خدا پر اعتماد کرتے
ہو، سنو کہ الله جس کا نام رب الافواج ہے کیا فرماتا
ہے۔

3 جو پیشکچھ آیا اُسہے کا اعلان مَیں بڑینے دیر
پہلے میرےکیا۔ ہی منہ سے اُس پیشکی گوئی صادر
ہوئی، مَیں ہی نے اُس کی اطلاع دی۔ اچانکپھر ہی
مَیں اُسے عمل میں لایا اور وہ وقوع پذیر ہوا۔ مَیں4 جانتا
تھا کہ تُو کتنا ضدی تیرےہے۔ گلے کی نسیں لوہے
تیریاوربےلچکجیسی پیشانی سختجیسیپیتل ہے۔
جانیہ5 مَیںکر بڑینے پہلےدیر اِن باتوں گوئیپیشکی
کی۔ اُن پیشکے آنے پہلےسے مَیں تجھےنے اُن کی خبر
دی تاکہ تُو دعوٰی نہ کر سکے، میرے’ بُت نے یہ کچھ
میرےکیا، تراشے اور ڈھالے گئے دیوتا نے اِس کا حکم
‘دیا۔ جباب6 تُو نے یہ سن لیا ہے سبتو کچھ پر غور
کر۔ تُو کیوں اِن باتوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں؟
اب مَیںسے تجھے نئی نئی باتیں بتاؤں ایسیگا، پوشیدہ

باتیں جو تجھے تکاب معلوم نہ تھیں۔ 7 یہ کسی قدیم

زمانے میں وجود میں نہیں آئیں بلـکہ ابھی ابھی آج ہی
تیرے علم میں آئی ہیں۔ کیونکہ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ
تُو کہے، مجھے’ پہلے سے اِس کا علم ‘تھا۔ 8 چنانچہ نہ یہ
باتیں تیرے تککان پہنچی ہیں، نہ تُو اِن کا علم رکھتا
ہے، بلـکہ قدیم زمانے سے ہی تیرا کان یہ سن نہیں سکتا
تھا۔ کیونکہ مَیں جانتا تھا کہ تُو سراسر بےوفا ہے، کہ
پیدائش حرامنمکہیسے مَیںتوبھی9ہے۔کہلاتا اپنے
نام کی خاطر اپنا غضب نازل کرنے سے باز رہتا، اپنی
تمجید کی خاطر اپنے آپ کو تجھے نیست و نابود کرنے
سے روکے رکھتا ہوں۔ 10 دیکھ، مَیں نے پاکتجھے
صاف کر دیا ہے، لیکن چاندی کو صاف کرنے کی
نہیںمیںکٹھالی بھٹیکیمصیبتبلـکہ اُسیمیں۔ مَیںمیں
نے تجھے آزمایا ہے۔ 11 اپنی خاطر، ہاں اپنی ہی خاطر
مَیں یہ سب کچھ کرتا ہوں، ایسا نہ ہو میرےکہ نام کی
بےحرمتی ہو جائے۔ کیونکہ مَیں اجازت نہیں دوں گا
کہ کسی اَور کو وہ جلال دیا جائے جس کا صرف
مَیں حق دار ہوں۔

اسرائیلرب نجاتکا دہندہ ہے
اے12 یعقوب کی اولاد، میری !سن میرےاے

برگزیدہ اسرائیل، !دےدھیان مَیں ہی وہی ہوں۔ مَیں
ہی اّول و آخر ہوں۔ میرے13 ہی ہاتھ نے زمین کی
بنیاد میرےرکھی، ہی ہنے د ہاتھ نے آسمان کو خیمے
کی طرح تان لیا۔ جب مَیں آواز دیتا ہوں تو سب مل کر
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 14 آؤ، سب جمع ہو کر !سنو
بُتوں میں کسسے نے اِس پیشکی گوئی کی؟ کسی
نے !نہیں آدمیجس ربکو پیار کرتا ہے وہ بابل کے
اُسخلاف بابلیوںگا،کرےپوریمرضیکی پر اُس کی
قوت کا کرےاظہار گا۔ 15 مَیں، ہاں مَیں ہی نے یہ
فرمایا۔ مَیں ہی اُسے بُلا کر یہاں لایا ہوں، اِس لئے وہ
کامیابضرور ہو گا۔ قریبمیرے16 آ کر !سنو شروع
سے مَیں نے علانیہ بات کی، جب سے یہ پیش آیا مَیں
حاضر “ہوں۔
اور اب رب قادرِ مطلق اور اُس کے روح نے مجھے

بھیجا ہے۔
رب17 جو تیرا چھڑانے والا اور اسرائیل قدوسکا

ہے فرماتا ہے، مَیں” رب تیرا خدا ہوں۔ مَیں تجھے وہ
کچھ ہوںسکھاتا جو مفید اورہے تجھے اُن راہوں پر چلنے
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تجھےپرجنہوںدیتا کاش18ہے۔چلنا احکاممیرےتُو
پر دھیان تیریتب!دیتا سلامتی بہتے یا جیسیدر تیریاور
راست بازی سمندر کی موجوں جیسی ہوتی۔ تیری19
اولاد ریت کی مانند پیٹتیرےہوتی، ریتپھلکا کے
ذروں جیسا گنتاَن ہوتا۔ اِس کا امکان ہی نہ ہوتا کہ
تیرا نام و میرےنشان منے سا مٹسے “جائے۔

بابل20 سے نکل !جاؤ بابلیوں بیچکے میں ہجرتسے
!کرو خوشی کے نعرے لگا لگا کر اعلان کرو، دنیا
کی انتہا تک خوش خبری پھیلاتے جاؤ کہ رب نے
عوضانہ دے کر اپنے خادم یعقوب کو چھڑایا ہے۔
اُنہیں21 پیاس نہ لـگی جب اُس نے اُنہیں یگستان ر میں
سے گزرنے دیا۔ اُس کے حکم پر پتھر میں سے پانی بہہ
نکلا۔ جب اُس نے چٹان کو چیر ڈالا تو پانی پھوٹ
نکلا۔

ربلیکن22 فرماتا ہے بےدینکہ سلامتی نہیں پائیں
گے۔

49
رب کا پیغمبر اقوام کا نور ہے

اے1 جزیرو، !سنو اے دُوردراز قومو، دھیان !دو
رب پیدائشمجھےنے سے پہلے ہی بُلایا، میری ماں کے
پیٹ سے میرےہی نام کو یاد کرتا آیا ہے۔ 2 اُس نے
میرے منہ کو تیز تلوار بنا کر مجھے اپنے ہاتھ کے سائے
میں چھپائے رکھا، مجھے تیز تیر بنا کر اپنے ترکش میں
پوشیدہ رکھا ہے۔ 3 وہ مجھ سے ہم کلام ہوا، تُو” میرا
اسرائیلخادم یعےکےجسہے، مَیںذر ظاہرجلالاپنا
کروں “گا۔

مَیں4 تو بولا تھا، مشقتمحنتمیری” بےسود تھی،
مَیں طاقتاپنینے بےفائدہ اور ضائعبےمقصد دیکر
ہے۔ تاہم میرا حق الله کے ہاتھ میں ہے، میرا خدا ہی
مجھے دےاجر “گا۔

لیکن5 اب رب مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، وہ جو
ماں پیٹکے سے مجھےہی اِس مقصد تشکیلسے دیتا آیا
ہے مَیںکہ اُس خدمتکی کر یعقوبکے کی اولاد کو
اُس لاؤںواپسپاسکے اسرائیلاور اُسکو حضورکے
جمع کروں۔ رب ہی کے حضور میرا احترام کیا جائے
گا، میرا خدا ہی میری قوت ہو گا۔ 6 وہی فرماتا تُو”ہے، میری خدمت کر کے نہ صرف یعقوب کے قبیلے

کرےبحال گا اور اُنہیں واپس لائے گا جنہیں مَیں نے
محفوظ رکھا بلـکہہے تُو اِس بڑھکہیںسے گا۔کرےکر
مَیںکیونکہ تجھے دیگر اقوام کی روشنی بنا دوں گا تاکہ تُو
نجاتمیری کو دنیا کی تکانتہا “پہنچائے۔

اسرائیلجورب7 کا والاچھڑانے اور اُس قدوسکا
ہے اُس سے ہم کلام ہوا ہے لوگجسے حقیر جانتے
ہیں، جس سے دیگر اقوام گھن کھاتے ہیں اور جو
حکمرانوں کا غلام اُسہے۔ ربسے فرماتا تجھے”ہے،
دیکھتے ہی کھڑےبادشاہ ہو جائیں گے رئیساور منہ
کے بل جھک جائیں گے۔ یہ رب کی خاطر ہی پیش
آئے گا وفادارجو اسرائیلاورہے قدوسکے باعثکے
ہی وقوع پذیر ہو جسگا تجھےنے چن لیا “ہے۔

رب8 فرماتا ہے، قبولیت” وقتکے مَیں تیری سنوں
گا، نجات کے دن تیری مدد کروں گا۔ تب مَیں تجھے
محفوظ رکھ کر مقرر کروں گا کہ تُو میرے اور قوم
کے درمیان عہد بنے، کہ تُو ملـک بحال کر کے تباہ
شدہ موروثی زمین کو نئے سرے سے تقسیم کرے،
9 کہ تُو قیدیوں کو کہے، نکل’ ‘آؤ اور یکی تار میں بسنے
والوں کو، روشنی’ میں آ میریتب‘!جاؤ بھیڑیں راستوں
کے کنارے کنارے چریں گی، اور تمام بنجر بلندیوں پر
بھی اُن کی ہری ہری چراگاہیں ہوں گی۔ 10 نہ اُنہیں
بھوک نہگیستائے پیاس۔ نہ تپتی اُنہیںدھوپنہگرمی،
ُجھلسائے گی۔ کیونکہ جو اُن پر ترس کھاتا ہے وہ اُن
کی قیادت کر کے اُنہیں چشموں کے پاس لے جائے
گا۔ مَیں11 پہاڑوں کو ہموار راستوں میں تبدیل کر دوں
گا جبکہ میری شاہراہیں اونچی ہو جائیں گی۔ تب12
وہ دُوردراز علاقوں سے آئیں گے، کچھ شمال سے، کچھ
مغرب سے، اور کچھ مصر کے جنوبی شہر اسوان “بھی۔سے

خوشیآسمان،اے13 نعرےکے باغزمین،اے!لگا
باغ ہو اے!جا پہاڑو، شادمانی گیتکے !گاؤ کیونکہ
رب نے اپنی قوم کو تسلی دی ہے، اُسے اپنے مصیبت
زدہ لوگوں ترسپر آیا ہے۔

رب اپنی قوم کو کبھی نہیں بھولے گا
لیکن14 صیون کہتی ہے، رب” نے ترکمجھے کر

دیا ہے، قادرِ مطلق مجھے بھول گیا “ہے۔



یسعیاہ 49:15 758 یسعیاہ 50:5
یہ”15 کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ماں اپنے شیرخوار کو

بھول سکتی بچےجسہے؟ کو اُس نے جنم دیا، کیا وہ
اُس نہیںترسپر بھولوہشایدگی؟کھائے لیکنجائے،
مَیں نہیںکبھیتجھے بھولوں !گا مَیںدیکھ،16 تجھےنے
اپنی دونوں ہتھیلیوں میں کندہ کر دیا ہے، تیری زمین
بوس دیواریں میرےہمیشہ منے سا ہیں۔

17 جو تجھے سرےنئے سے تعمیر کرنا ہتے چا ہیں وہ
دوڑ واپسکر آ ہیںرہے لوگوںجنجبکہ تجھےنے ڈھا
کر تباہ کیا وہ تجھ سے نکل رہے ہیں۔ اے18 صیون
بیٹی، نظر اُٹھا کر !دیکھطرفچاروں جمعسبیہ ہو کر
تیرے پاس آ رہے ہیں۔ میری حیات کی قَسم، یہ سب
تیرے یورات ز بنیں گے جن سے تُو اپنے آپ کو دُلھن
طرحکی کرےآراستہ “گی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

19 فی” الحال تیرے ملـک میں چاروں طرف
کھنڈرات، اُجاڑ اور تباہی نظر آتی ہے، لیکن آئندہ وہ
اپنے باشندوں کی کثرت کے باعث چھوٹا ہو گا۔ اور
جنہوں نے تجھے ہڑپ کر لیا تھا وہ دُور رہیں گے۔
پہلے20 تُو بےاولاد تھی، تیرےابلیکن اِتنے بچے ہوں
گے کہ پاستیرےوہ آ کر کہیں گے، میرے’ لئے جگہ
کم مجھےہے، اَور دیںزمین تاکہ مَیں آرام زندگیسے گزار
‘سکوں۔ تُو اپنے کانوں سے یہ سنے گی۔

تب21 تُو حیران ہو میںدلکر گی،سوچے نےکس’
یہ میرےبچے لئے پیدا کئے؟ مَیں تو بچوں سے محروم اور
بےاولاد تھی، جلاوطنمجھے کر کے ہٹایا گیا کستھا۔
نے اِن کو پالا؟ مجھے تو تنہا ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ
کہاں سے آ گئے “؟‘ہیں

22 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں دیگر
قوموں کو ہاتھ سے اشارہ دے کر اُن کے منے سا اپنا
جھنڈا گاڑ دوں گا۔ تب وہ تیرے بیٹوں کو اُٹھا کر
اپنے بازوؤں واپسمیں لے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو
کندھے پر بٹھا کر تیرے پاس پہنچائیں گے۔ 23 بادشاہ
تیرے بچوں کی دیکھ بھال کریں گے، اور رانیاں اُن کی
گی۔ہوںدائیاں وہ منہ تیرےکرجھکبلکے پاؤں کی
خاک چاٹیں تبگے۔ تُو جان لے گی کہ مَیں ربہی
ہوں، کہ جو بھی مجھ سے اُمید رکھے وہ کبھی شرمندہ
نہیں ہو “گا۔

24 کیا سورمے کا لُوٹا ہوا مال اُس ہاتھکے سے چھینا
جا سکتا ہے؟ یا کیا ظالم کے قیدی اُس کے قبضے سے
چھوٹ سکتے ہیں؟ مشکل ہی سے۔ ربلیکن25 فرماتا
ہے، یقیناً” سورمے کا قیدی اُس کے ہاتھ سے چھین
لیا جائے گا اور ظالم کا لُوٹا ہوا مال اُس کے قبضے سے
چھوٹ جائے گا۔ جو تجھ جھگڑےسے اُس کے ساتھ
مَیں خود جھگڑوں گا، مَیں ہی تیرے بچوں کو نجات
دوں گا۔ 26 جنہوں نے تجھ پر ظلم کیا اُنہیں مَیں اُن کا
اپنا گوشت کھلاؤں گا، اُن کا اپنا خون یوں پلاؤں گا
کہ وہ اُسے نئی َمے کی طرح پی پی کر مست ہو جائیں
تبگے۔ تمام انسان جان لیں گے کہ ربمَیں تیرا نجات
دہندہ، تیرا چھڑانے والا یعقوباور زبردستکا “ہوں۔سورما

50
تم اپنے ذاتی گناہوں کی بھگتسزا رہے ہو

رب1 فرماتا آؤ،”ہے، مجھے طلاقوہ نامہ دکھاؤ جو
مَیں تمہاریکردےنے ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ کہاںوہ
مجھےیاہے؟ قرضوہ مَیںحوالےکےجسدکھاؤخواہ
نے تمہیں قرضاپنا اُتارنے کے لئے کیا۔ وہ کہاں ہے؟
دیکھو، تمہیں اپنے گناہوںہی سببکے فروختسے کیا
تمہارےگیا، اپنے گناہوںہی سببکے تمہاریسے ماں
کو فارغ کر دیا گیا۔

جب2 مَیں آیا تو کوئی نہیں تھا۔ کیا وجہ؟ جب مَیں
نے آواز دی جوابتو دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟
کیا مَیں دےفدیہ کر تمہیں چھڑانے قابلکے نہ تھا؟ کیا
میری نہیںطاقتاِتنی تمہیںکہ بچا میریسکوں؟ ایکتو
دھمکیہی ہوخشکسمندرسے جاتا اور یا یگستاندر ر
بن جاتے ہیں۔ تب اُن کی مچھلیاں پانی سے محروم ہو کر
گل جاتی ہیں، اور اُن کی بدبو طرفچاروں پھیل جاتی
ہے۔ مَیں3 ہی آسمان کو یکی تار کا جامہ پہناتا، مَیں ہی
ٹاٹاُسے لباسماتمیکے لپیٹمیں دیتا “ہوں۔

رب کے پیغمبر کی رُسوائی
رب4 قادرِ مطلق نے مجھے شاگرد کی سی زبان عطا

کی تاکہ مَیں وہ کلام جان لوں جس سے تھکاماندہ
تقویت پائے۔ صبح بہ صبح میرےوہ کان کو جگا دیتا
ہے تاکہ مَیں شاگرد کی طرح سن سکوں۔ رب5 قادرِ
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مطلق کانمیرےنے کھولکو دیا، اور نہ سرکشمَیں
ہوا، نہ پیچھے ہٹ گیا۔ مَیں6 نے مارنے والوں کو اپنی
پیٹھ اور بال نوچنے والوں کو اپنے گال پیش کئے۔ مَیں
نے اپنا چہرہ اُن کی گالیوں تھوکاور سے نہ چھپایا۔

7 لیکن رب قادرِ مطلق میری مدد کرتا ہے، اِس
لئے میری رُسوائی نہیں ہو گی۔ چنانچہ مَیں نے اپنا منہ
سختطرحکیچقماق کر لیا ہے، مَیںکیونکہ جانتا ہوں
کہ مَیں شرمندہ نہیں ہو جاؤں گا۔ 8 جو مجھے راست
ٹھہراتا ہے وہ قریب ہی ہے۔ تو پھر میرےکون ساتھ
جھگڑے گا؟ آؤ، ہم مل کر عدالت میں کھڑے ہو
مجھکونجائیں۔ پر الزام لگانے گا؟کرےجرأتکی وہ
آ کر میرا !کرےسامنا رب9 قادرِ مطلق میریہی مدد
کرتا ہے۔ تو پھر کون مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ یہ تو سب
پرانے کپڑے کی طرح گھس کر پھٹیں گے، کیڑے
اُنہیں کھا جائیں گے۔

10 تم میں سے ربکون خوفکا مانتا اور اُس کے
خادم کی سنتا اُسےجبہے؟ روشنی کے اندھیرےبغیر
میں پڑےچلنا تو ربوہ نامکے پر بھروسا رکھے اور اپنے
خدا پر انحصار کرے۔ لیکن11 تم لوگباقی آگجو لگا
کر اپنے آپ کو جلتے ہوئے تیروں لیسسے کرتے ہو،
اپنی آگہی کے شعلوں میں چلے !جاؤ خود اُن تیروں
کی زد میں آؤ جو تم نے دوسروں کے لئے جلائے !ہیں
میرے ہاتھ تمہیںسے یہی اجر ملے گا، اذیتسختتم کا
شکار ہو کر زمین پر تڑپتے رہو گے۔

51
رب اپنی قوم کو تسلی دیتا ہے

1 تم” جو راستی کے پیچھے لـگے ہتے، ر جو رب کے
طالب ہو، باتمیری !سنو اُس چٹان پر دھیان جسدو
میں سے تمہیں تراش کر نکالا گیا ہے، اُس کان پر غور
میںجسکرو تمہیںسے کھودا گیا ہے۔ یعنی2 باپاپنے
ابراہیم اور اپنی ماں سارہ پر توجہ جسدو، نے دردِ زہ
کی تکلیف اُٹھا کر تمہیں جنم دیا۔ ابراہیم بےاولاد تھا
جب مَیں نے اُسے بُلایا، لیکن پھر مَیں نے اُسے برکت
دے بہتکر اولاد “بخشی۔

3ً یقینا رب صیون کو دےتسلی گا۔ وہ اُس کے تمام
کھنڈرات کو دےتشفی کر اُس کے یگستان ر کو باِغ
عدن میں اور اُس کی بنجر زمین کو رب کے باغ میں
تبگا۔دےبدل اُس خوشیمیں و شادمانی پائی جائے
گی، آوازیںکیگیتوںاورشکرگزاریطرفہر دیںسنائی
گی۔

4 اے” میری قوم، مجھ پر دھیان !دے اے میری
اُمّت، مجھ پر غور !کر کیونکہ ہدایت مجھ سے صادر
ہو گی، اور میرا انصاف قوموں کی روشنی بنے گا۔
میری5 راستی قریب ہی ہے، میری نجات راستے میں
ہے، اور میرا زورآور بازو قوموں انصافمیں کرےقائم
جزیرےگا۔ مجھ سے اُمید رکھیں گے، وہ قدرتمیری
دیکھنے انتظارکے گے۔رہیںمیں اپنی6 آنکھیں آسمان کی
!اُٹھاؤطرف زمیننیچے پر نظر !ڈالو طرحکیدھوئیںآسمان
بکھر جائے گا، زمین پرانے کپڑے کی طرح گھسے
پھٹے گی اور اُس باشندےکے مچھروں طرحکی مر جائیں
لیکنگے۔ نجاتمیری تکابد قائم رہے گی، میریاور
راستی کبھی ختم نہیں ہو گی۔

صحیحاے7 راہ کو جاننے اےوالو، جسقوم کے
دل میں میری شریعت باتمیریہے، !سنو لوگجب
تمہاری بےعزتی کرتے ہیں تو اُن سے مت ڈرنا، جب
وہ تمہیں گالیاں دیتے ہیں متتو گھبرانا۔ 8 کیونکہ کِرم
اُنہیں کپڑے کی طرح کھا جائے گا، کیڑا اُنہیں اُون
میریلیکنگا۔کرےہضمطرحکی راستی تکابد قائم
رہے پشتنجاتمیریگی، پشتدر برقرار رہے “گی۔

کیرب رِہائی
اے9 رب کے بازو، !اُٹھ جاگ اُٹھ اور قوت کا

جامہ پہن !لے یوں عمل میں آ جس طرح قدیم زمانے
میں آیا تھا، جب تُو نے متعدد نسلوں پہلے رہب کو
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سمندری اژدہے کو چھید ڈالا۔
10 کیونکہ تُو ہی نے سمندر خشککو کیا، تُو ہی نے
گہرائیوں کی تہہ پر راستہ بنایا تاکہ وہ جنہیں تُو نے
دےعوضانہ کر چھڑایا تھا اُس میں سے گزر سکیں۔

ربجنہیں11 نے دےفدیہ کر چھڑایا ہے واپسوہ
آئیں گے۔ وہ شادیانہ بجا کر صیون میں داخل ہوں گے،
اور ایکہر کا سر ابدی خوشی کے تاج سے آراستہ ہو
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گا۔ کیونکہ خوشی اور شادمانی اُن پر غالب آ کر تمام غم
اور آہ و زاری دےبھگا گی۔

صرفمَیں،”12 مَیں ہی تجھے تسلی دیتا ہوں۔ تو پھر
تُو فانی انسان سے کیوں ڈرتی ہے، گھاسجو کی طرح
مُرجھا کر ختم ہو جاتا ہے؟ 13 تُو رب اپنے خالق کو
کیوں بھول گئی ہے، جس نے آسمان کو خیمے کی
تانطرح لیا اور زمین بنیادکی تجھےظالمجبرکھی؟ تباہ
کرنے پر تُلا رہتا ہے تو تُو اُس طیشکے پورےسے دن
خوفکیوں کھاتی رہتی ابہے؟ اُس طیشکا کہاں
رہا؟ 14 جو زنجـیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ جلد ہی آزاد
ہو جائے گا۔ نہ وہ مر کر قبر میں اُترے گا، نہ روٹی
محرومسے گا۔رہے ربمَیںکیونکہ15 تیرا ہوںخدا جو
سمندر کو حرکتیوں میں لاتا ہے کہ وہ متلاطم ہو کر
گرجنے لگتا ربہے۔ الافواج میرا نام ہے۔ 16 مَیں نے
اپنے الفاظ تیرے منہ میں ڈال کر تجھے اپنے ہاتھ کے
میںسائے چھپائے رکھا تاکہہے سرےنئے آسمانسے
کو تانوں، زمین کی بنیادیں رکھوں اور صیون کو تُو’بتاؤں، میری قوم “۔‘ہے

اے جاگیروشلم، !اُٹھ
اے17 یروشلم، جاگ!اُٹھ اے!اُٹھ جسشہر نے

رب کے ہاتھ سے اُس کا غضب بھرا پیالہ پی لیا ہے،
کھڑی ہو !جا اب تُو نے لڑکھڑا دینے والے پیالے کو
آخری قطرے تک چاٹ لیا ہے۔ 18 جتنے بھی بیٹے تُو
نے جنم دیئے اُن میں ایکسے بھی نہیں رہا جو تیری
راہنمائی کرے۔ جتنے بھی بیٹے تُو نے پالے اُن میں سے
ایک بھی نہیں جو تیرا ہاتھ پکڑ کر تیرے ساتھ چلے۔
19 تجھ پر دو آفتیں آئیں یعنی بربادی و تباہی، کال اور
دردیہمنےکسلیکنتلوار۔ اظہارکا نےکسکیا؟
تجھے تسلی دی؟ تیرے20 غشبیٹے کھا کر گر گئے ہیں۔
ہر گلی میں وہ جال میں پھنسے ہوئے *غزال کی طرح
زمین تڑپپر ہیں۔رہے ربکیونکہ اُنغضبکا پر نازل
ہوا ہے، وہ الٰہی ڈپٹڈانٹ کا نشانہ بن گئے ہیں۔

21 چنانچہ میری بات سن، اے مصیبت زدہ قوم،
اے نشے میں متوالی اُمّت، گو تُو َمے کے اثر سے نہیں
ڈگمگا رہی۔ رب22 تیرا آقا جو تیرا خدا ہے اور اپنی قوم

کے لئے لڑتا ہے وہ فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں تیرےنے
ہاتھ پیالہوہسے دُور کر دیا تیرےجو لڑکھڑانے سببکا
بنا۔ آئندہ تُو غضبمیرا بھرا پیالہ نہیں پیئے گی۔ مَیںاب23
اِسے اُن کو پکڑا دوں گا جنہوں نے تجھے اذیت پہنچائی
ہے، جنہوں نے تجھ سے کہا، اوندھے’ جھکمنہ جا
تاکہ ہم تجھ پر سے ‘گزریں۔ تیریوقتاُس خاکپیٹھ
دھنسمیں کر دوسروں کے لئے راستہ بن گئی “تھی۔

52
زنجـیروں کو !توڑ

صیون،اے1 !اُٹھجاگاُٹھ، طاقتاپنی ملبّسسے
ہو مُقّدساے!جا شہر یروشلم، اپنے سےکپڑےشاندار
آراستہ ہو !جا آئندہ کبھی بھی غیرمختون شخصناپاکیا
تجھ میں داخل نہیں ہو گا۔ اے2 یروشلم، آپاپنے سے
گرد جھاڑ کر کھڑی ہو جا اور تخت پر بیٹھ جا۔ اے
گرفتار کی ہوئی صیون بیٹی، اپنی گردن کی زنجـیروں کو
کھول کر اُن سے آزاد ہو !جا 3 ربکیونکہ فرماتا تمہیں”ہے، مفت میں بیچا گیا، اور اب تمہیں پیسے دیئے بغیر
چھڑایا جائے “گا۔

4 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، قدیم” زمانے
میں میری قوم مصر چلی گئی تاکہ وہاں پردیس میں
رہے۔ بعد میں اسور نے بلاوجہ اُس پر ظلم کیا “ہے۔
فرماتارب5 یادتیجواب”ہے، میریز قوم رہیہوسے
ہے اُس کا میرے ساتھ کیا واسطہ “ہے؟ رب فرماتا
میری”ہے، قوم لیچھینمیںمفتتو گئی اورہے، اُس
مارشیخیوالےکرنےحکومتپر کر ناممیرےدنپورا
پر کفر بکتے ہیں۔ میریچنانچہ6 میرےقوم نام کو جان
لے گی، اُس دن وہ پہچان گیلے مَیںکہ ہی ہوںوہی
جو فرماتا ہے، مَیں’ حاضر “!‘ہوں

7 اُس کے قدم کتنے پیارے ہیں جو پہاڑوں پر چلتے
خوشہوئے خبری سناتا ہے۔ کیونکہ وہ امن و امان،
خوشی کا پیغام نجاتاور کا کرےاعلان گا، وہ صیون
سے کہے گا، تیرا” خدا بادشاہ “!ہے 8 !سن تیرے
پہرے دار آواز بلند کر رہے ہیں، وہ مل کر خوشی کے
نعرے لگا رہے ہیں۔ کیونکہ جب رب کوہِ صیون پر
واپس آئے توگا آنکھوںاپنیوہ اِسسے کریںمشاہدہکا
گے۔

* 51:20 :غزال غزاِل یقہ، ۔oryxافر
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اے9 یروشلم کے کھنڈرات، شادیانہ بجاؤ، خوشی

گیتکے !گاؤ کیونکہ رب نے اپنی قوم کو تسلی دی
ہے، اُس نے دےعوضانہ کر یروشلم کو چھڑایا ہے۔
رب10 قدرتمُقّدساپنی تمام اقوام پر کرےظاہر گا،
دنیا کی انتہا تک سب ہمارے خدا کی نجات دیکھیں
گے۔

11 جاؤ، چلے !جاؤ وہاں سے نکل !جاؤ کسی بھی
ناپاک چیز کو نہ چھونا۔ جو رب کا سامان اُٹھائے
چل رہے ہیں وہ وہاں سے نکل صافپاککر رہیں۔
لیکن12 لازم نہیں کہ بھاگتم کر روانہ ہو جاؤ۔ تمہیں
اچانک فرار ہونے کی ضرورت نہیں ہو گی، کیونکہ
تمہارےرب آگے بھی چلے گا تمہارےاور پیچھے بھی۔
یوں اسرائیل کا خدا دونوں طرف سے تمہاری حفاظت
کرے گا۔

رب کا ہمارےپیغمبر گناہوں کو اُٹھائے گا
13 دیکھو، میرا خادم کامیاب ہو گا۔ وہ سربلند،

ممتاز اور بہت سرفراز ہو گا۔ 14 تجھے دیکھ کر بہتوں
کے کھڑےرونگٹے ہو گئے۔ کیونکہ اُس کی شکل اِتنی
خراب تھی، اُس کسیصورتکی بھی انسان سے کہیں
یادہ بگڑیز ہوئی تھی۔ سیبہتابلیکن15 قومیں اُسے
دیکھ کر ہکا بکا ہو جائیں گی، بادشاہ دم بخود رہ جائیں
گے۔ کیونکہ جو کچھ اُنہیں نہیں بتایا گیا اُسے وہ دیکھیں
گے، اور جو کچھ اُنہوں نے نہیں سنا اُس کی اُنہیں سمجھ
آئے گی۔

53
لیکن1 ہمارےکون پیغام پر ایمان لایا؟ اور رب کی

کسقدرت پر ظاہر ہوئی؟ اُس2 کے منے سا وہ کونپل
کی طرح پھوٹ نکلا، اُس تازہ اور ملائم شگوفے کی
طرح جو خشک زمین میں چھپی ہوئی جڑ سے نکل
کر پھلنے لنے پھو لـگتی ہے۔ نہ وہ خوب صورت تھا، نہ
شاندار۔ ہم نے اُسے دیکھا تو اُس کی شکل و صورت
میں کچھ نہیں تھا جو ہمیں پسند آتا۔ 3 اُسے حقیر اور
مردود سمجھا جاتا تھا۔ دُکھ اور یاں بیمار اُس کی ساتھی
رہیں، لوگاور یہاں تک اُس کی تحقیر کرتے تھے کہ
اُسے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتے تھے۔ ہم اُس کی کچھ قدر
نہیں کرتے تھے۔

لیکن4 اُس ہمارینے ہی یاں بیمار اُٹھا لیں، ہمارا ہی
بھگتدُکھ لیا۔ توبھی ہم سمجھے کہ یہ اُس مناسبکی
سزا کہہے، الله خودنے اُسے مار میںخاککر ملا دیا
لیکن5ہے۔ ہیہمارےاُسے چھیداسےسببکےجرائم
ہمارےگیا، گناہوںہی کی خاطر کچلا گیا۔ اُسے سزا ملی
تاکہ ہمیں سلامتی حاصل ہو، اور اُسی کے زخموں سے
ہمیں شفا ملی۔ سبہم6 یوں بھیڑبکر کی طرح آوارہ پھر
رہے تھے، ایکہر نے اپنی اپنی راہ اختیار کی۔ لیکن
رب نے اُسے سبہم کے قصور کا نشانہ بنایا۔

اُس7 پر ظلم ہوا، لیکن اُس برداشتکچھسبنے کیا
اور اپنا منہ نہ اُسکھولا، بھیڑ جسےطرحکی ذبح کرنے
کے لئے لے جاتے ہیں۔ جس طرح لیلا بال کترنے
والوں کے منے سا خاموش رہتا ہے اُسی طرح اُس نے
اپنا منہ نہ کھولا۔ 8 اُسے ظلم اور عدالت کے ہاتھ سے
چھین لیا گیا۔ اُس کے دور دھیاننےکس—لوگکے
دیا کہ اُس کا زندوں ملـککے سے تعلق کٹ گیا، کہ
میریوہ قوم کے جرم سببکے سے سزا کا نشانہ بن گیا؟
9 مقرر یہ ہوا کہ اُس کی قبر بےدینوں پاسکے ہو، کہ
وہ مرتے ایکوقت امیر پاسکے دفنایا جائے، گو نہ
اُس نے تشدد کیا، نہ اُس کے منہ فریبمیں تھا۔

رب10 ہی کی مرضی تھی کہ اُسے کچلے، اُسے دُکھ
پہنچائے۔ لیکن جب وہ اپنی جان کو قصور   کی قربانی
کے طور دےپر گا تو وہ اپنے فرزندوں کو دیکھے گا،
میںدنوںاپنے گا۔کرےاضافہ ہاں، مرضیکیربوہ
کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گا۔ 11 اِتنی تکلیف
برداشت کرنے کے بعد اُسے پھل نظر آئے گا، اور وہ
سیر ہو جائے گا۔ اپنے علم سے میرا راست خادم بہتوں
انصافکا کرےقائم گا، کیونکہ وہ اُن کے گناہوں کو
اپنے اوپر اُٹھا کر دُور دےکر گا۔

12 اِس لئے مَیں اُسے بڑوں میں حصہ دوں گا، اور
وہ زورآوروں کے ساتھ لُوٹ کا مال تقسیم کرے گا۔
کیونکہ اُس نے اپنی جان موتکو کے حوالے کر دیا،
اور اُسے مجرموں میں شمار کیا گیا۔ ہاں، اُس بہتوںنے کا
گناہ اُٹھا کر دُور کر دیا اور مجرموں شفاعتکی کی۔
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54
رب نے یروشلم کو دوبارہ قبول کر لیا ہے

رب1 فرماتا ہے، خوشی” کے نعرے لگا، تُو جو
بےاولاد ہے، جو بچے کو جنم ہی نہیں دے سکتی۔
بلند آواز شادیانہسے بجا، تُو پیدائشجسے کا درد نہ ہوا۔
ترکابکیونکہ کی ہوئی عورت کے بچے شادی شدہ
عورت بچوںکے یادہسے ز ہیں۔ 2 خیمےاپنے کو بڑا بنا،
اُس پردےکے ہر طرف !بچھا بچت مت !کرنا خیمے
کے رسّے لمبے لمبے کر کے میخیں مضبوطی سے زمین میں
ٹھونک دے۔ کیونکہ3 تیزیتُو دائیںسے طرفبائیںاور
پھیل جائے گی، اور تیری اولاد دیگر قوموں پر قبضہ کر
کے تباہ شدہ شہروں کو از سرِ نو کرےآباد گی۔

مت4 ڈرنا، تیری رُسوائی نہیں ہو گی۔ شرم سار نہ
ہو، تیری بےحرمتی نہیں ہو ابگی۔ تُو اپنی جوانی کی
شرمندگی بھول جائے گی، تیرے ذہن سے بیوہ ہونے
کی ذلت اُتر جائے گی۔ 5 کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر
الافواجربہے، اُس کا نام ہے، اور تیرا چھڑانے والا
اسرائیل کا قدوس ہے، جو پوری دنیا کا خدا کہلاتا
“ہے۔

6 تیرا خدا فرماتا ہے، تُو” متروکہ اور دل سے مجروح
بیوی مانندکی شوہرکےجسمانندکیعورتاُسہے،
نے اُسے رد کیا، گو اُس شادیکی وقتاُس جبہوئی
کنواری ہی تھی۔ لیکن اب مَیں، رب نے تجھے بُلایا
ہے۔ ایک7 ہی لمحے کے لئے مَیں نے ترکتجھے کیا،
بڑےابلیکن رحم تجھےسے کروںجمع گا۔ مَیں8 نے
غضباپنے کا پورا تجھزور نازلپر کر پلکے بھر لئےکے
اپنا چہرہ تجھ سے چھپا لیا، لیکن اب ابدی شفقت سے
تجھ پر رحم کروں “گا۔ رب تیرا چھڑانے والا یہ فرماتا
ہے۔

سیلاببڑے”9 مَیںبعدکے نوحنے قَسمسے کھائی
تھی کہ سیلابآئندہ پوریکبھی زمین پر نہیں آئے گا۔
اِسی ابطرح مَیں قَسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ
نہ مَیں کبھی تجھ ناراضسے ہوں گا، نہ تجھے ملامت
کروں گا۔ 10 گو پہاڑ ہٹ جائیں اور یاں پہاڑ جنبش
کھائیں، لیکن میری شفقت تجھ پر سے کبھی نہیں ہٹے
گی، میرا سلامتی کا عہد کبھی نہیں ہلے “گا۔ یہ رب
کا فرمان ہے جو تجھ ترسپر کھاتا ہے۔

نیا شہر یروشلم
11 چاریبے” بیٹی !یروشلم شدید طوفان تجھ پر سے

گزر گئے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو تجھے تسلی دے۔
دیکھ، مَیں تیری دیواروں کے پتھر مضبوط چونے سے
جوڑ دوں گا اور تیری بنیادوں کو سنِگ *لاجورد سے
رکھ دوں گا۔ مَیں12 تیری دیواروں کو یاقوت، تیرے
دروازوں کو آِب †بحر اور تیری تمام فصیل کو قیمتی
جواہر سے تعمیر کروں گا۔ تیرے13 تمام ربفرزند سے
تعلیم پائیں گے، اور تیری اولاد کی سلامتی عظیم ہو گی۔
14 تجھے انصاف کی مضبوط بنیاد پر رکھا جائے گا،
چنانچہ دوسروں کے ظلم سے دُور رہ، کیونکہ ڈرنے کی
نہیںضرورت نہزدہدہشتگی۔ہو ہو، دہشتکیونکہ
کھانے نہیںقریبتیرےسببکا 15گا۔آئے اگر کوئی
تجھ پر کرےحملہ بھی تو یہ طرفمیری سے نہیں ہو گا،
اِس لئے ہر حملہ شکستآور کھائے گا۔

16 دیکھ، مَیں ہی اُس لوہار کا خالق ہوں جو ہَوا
دے کر کوئلوں کو دہکا دیتا ہے تاکہ کام کے لئے
موزوں ہتھیار بنا لے۔ اور مَیں ہی نے تباہ کرنے
والے کو خلق کیا تاکہ وہ بربادی کا کام انجام دے۔
17 چنانچہ جو بھی ہتھیار تجھ پر حملہ کرنے کے لئے
تیار ہو جائے وہ ناکام ہو گا، اور جو بھی زبان تجھ پر
الزام لگائے اُسے تُو مجرم کرےثابت گی۔ ربیہی کے
خادموں کا موروثی حصہ ہے، مَیں ہی اُن کی راست
بازی برقرار رکھوں رب“گا۔ خود یہ فرماتا ہے۔

55
رب پاسکے آؤ تاکہ زندگی پاؤ

1 کیا” تم پیاسے ہو؟ آؤ، سب پانی کے پاس !آؤ کیا
پاستمہارے پیسے نہیں؟ اِدھر آؤ، سودا خرید کر کھانا
یہاںکھاؤ۔ کی َمے اور آؤ،ہے۔مفتدودھ اُسے پیسے
دیئے بغیر خریدو۔ 2 اُس پر پیسے کیوں خرچ کرتے ہو
جو روٹی نہیں ہے؟ جو سیر نہیں کرتا اُس کے لئے محنت
مشقت کیوں کرتے ہو؟ سنو، سنو میری !بات پھر تم
اچھی خوراک کھاؤ گے، بہترین کھانے سے لطف
اندوز ہو گے۔ کان3 لگا پاسمیرےکر !آؤ سنو تو جیتے
رہو گے۔

* 54:11 سنِگ :لاجورد lapis lazuli † 54:12 آِب :بحر beryl
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مَیں تمہارے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا، تمہیں اُن
اَن مٹ مہربانیوں سے نوازوں گا جن کا وعدہ داؤد سے
کیا تھا۔ 4 دیکھ، مَیں نے مقرر کیا کہ وہ اقوام کے
منے سا میرا گواہ ہو، اقوامکہ رئیسکا اور ہو۔حکمران
5 دیکھ، تُو ایسی قوم کو بُلائے گا جسے تُو نہیں جانتا،
اور تجھ ناواقفسے تیرےربقوم کیخدا تیرےخاطر
چلیدوڑیپاس گی۔آئے کیونکہ اسرائیلجو قدوسکا
اُسہے تجھےنے شان شوکتو عطا کی “ہے۔

میرا کلام بےتاثیر نہیں رہتا
تلاشکوربابھی6 کرو اُسےجبکہ پایا جا ہے۔سکتا

ابھی اُسے پکارو جبکہ وہ قریب ہی ہے۔ بےدین7 اپنی
بُری راہ اور شریر خیالاتبُرےاپنے چھوڑے۔ ربوہ
کے پاس واپس آئے تو وہ اُس پر رحم کرے گا۔ وہ
ہمارے خدا پاسکے واپس آئے، کیونکہ وہ فراخ دلی
معافسے کر دیتا ہے۔

8 کیونکہ رب فرماتا ہے، میرے” خیالات تمہارےاور خیالات میں اور میری راہوں اور تمہاری
راہوں میں بڑا فرق ہے۔ 9 جتنا آسمان زمین سے اونچا ہے
اُتنی میریہی راہیں تمہاری راہوں خیالاتتمہارےخیالاتمیرےاور سے بلند ہیں۔

بارش10 برفاور پر غور !کرو زمین پر پڑنے کے بعد
یہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتی بلـکہ زمین کو یوں سیراب
کرتی ہے پودےکہ پھوٹنے اور پھلنے لنے پھو لـگتے ہیں
بلـکہ پکتے پکتے بیج بونے والے کو بیج اور بھوکے کو
روٹی مہیا کرتے ہیں۔ میرے11 منہ سے نکلا ہوا کلام
بھی ایسا ہی ہے۔ وہ خالی واپسہاتھ نہیں آئے گا بلـکہ
کرےپوریمرضیمیری گا اور اُس کامیابمیں ہو گا
جس کے لئے مَیں نے اُسے بھیجا تھا۔

12 کیونکہ تم خوشی سے نکلو تمہیںگے، سلامتی سے
لایا پہاڑگا۔جائے یاںاور تمہارےپہاڑ آنے باغباغپر ہو
کر شادیانہ بجائیں گی، اور میدان کے تمام درخت تالیاں
بجائیں گے۔ 13 کانٹےدار جھاڑی کی بجائے جونیپر کا
درخت اُگے گا، اور بچھوبوٹی کی بجائے مہندی پھلے
پھولے گی۔ ربیوں کے نام کو جلال ملے گا، اور اُس
قدرتکی ابدیکا اور مٹاَن نشان قائم ہو “گا۔

56
شخصہر الله کی قوم میں شامل ہو سکتا ہے

رب1 فرماتا ہے، انصاف” کو قائم رکھو اور وہ کچھ
کیا کرو جو راست ہے، کیونکہ میری نجات قریب ہی
ہے، اور میری راستی ظاہر ہونے کو ہے۔ مبارک2
ہے وہ جو یوں راستی سے لپٹا مبارکرہے۔ ہے وہ جو
سبت دنکے کی بےحرمتی کرےنہ بلـکہ اُسے منائے،
جو بُرےہر کام سے گریز “کرے۔

3 جو پردیسی رب کا پیروکار ہو گیا ہے وہ نہ کہے
کہ بےشک رب مجھے اپنی قوم سے الـگ کر رکھے
گا۔ خواجہ بھیسرا نہ سوچے کہ مَیںہائے، سوکھا ہوا
درخت ہی !ہوں

4 کیونکہ رب فرماتا ہے، جو” خواجہ سرا میرے
سبت کے دن منائیں، ایسے قدم اُٹھائیں جو مجھے پسند
ہوں ساتھکےعہدمیرےاور لپٹے رہیں وہ رہیں۔بےفکر
اُنہیںمَیںکیونکہ5 اپنے اورگھر اُس میںچاردیواریکی
ایسی یادگار اور ایسا نام عطا کروں گا جو بیٹے بیٹیاں ملنے
سے کہیں بہتر ہو گا۔ اور جو نام مَیں اُنہیں دوں گا وہ
ابدی ہو گا، وہ کبھی نہیں مٹنے کا۔

6 وہ پردیسی بھی بےفکر رہیں جو رب کے پیروکار
بن کر اُس خدمتکی کرنا ہتے، چا ربجو کا نام عزیز
رکھ کر اُس کی عبادت کرتے، جو سبت کے دن کی
بےحرمتی نہیں کرتے بلـکہ اُسے مناتے اور جو میرے
عہد کے ساتھ لپٹے ہتے ر ہیں۔ 7 کیونکہ مَیں اُنہیں اپنے
مُقّدس پہاڑ پاسکے لا کر اپنے دعا کے خوشیمیںگھر
دلاؤں جبگا۔ وہ میری قربان گاہ پر اپنی بھسم ہونے
والی اور قربانیاںکیذبح چڑھائیں توگے آئیںپسندمجھےوہ
گی۔ کیونکہ میرا گھر تمام قوموں کے لئے دعا کا گھر
کہلائے “گا۔

رب8 قادرِ مطلق جو اسرائیل کی بکھری ہوئی قوم
جمع کر رہا ہے فرماتا ہے، اُن” میں اکٹھےجو ہو چکے
ہیں مَیں اَور بھی جمع کر دوں “گا۔

قوم کے ُسستراہنما اور لالچی ُکتے ہیں
میداناے9 تمامکے حیوانو، تمامکےجنگلاے!آؤ

جانورو، آ کر !کھاؤ اسرائیل10 پہرےکے دار اندھے
بھیکچھسبکےسبہیں، نہیں سبکےسبجانتے۔
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بہرے ُکتے ہیں بھونکجو ہی نہیں فرشسکتے۔ پر لیٹے
ہوئے خواباچھےاچھےوہ دیکھتے ہتے ر ہیں۔ اونگھنا
اُنہیں کتنا پسند !ہے لیکن11 یہ ُکتے لالچی بھی ہیں اور
کبھی سیر نہیں ہوتے، حالانکہ گلہ بان کہلاتے ہیں۔
وہ سمجھ سے خالی ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی راہ پر
دھیان دے کر اپنے ہی نفع کی تلاش میں رہتا ہے۔
12 ایکہر آواز دیتا ہے، آؤ،” مَیں َمے لے آتا !ہوں آؤ،
ہم جی بھر کر شراب پی لیں۔ اور کل بھی آج کی طرح
ہو بلـکہ اِس بھیسے یادہ ز رونق “!ہو

57
بےدینوںرب عدالتکی کرتا ہے

راست1 ہلاکباز ہو جاتا لیکنہے، کسی کو پروا
نہیں۔ دیانت دار دنیا سے چھین لئے جاتے ہیں، لیکن
کوئی دھیان نہیں دیتا۔ کوئی نہیں سمجھتا راستکہ باز
کو بُرائی سے بچنے کے لئے چھین لیا جاتا ہے۔ 2 کیونکہ
اُس کی منزِل مقصود سلامتی ہے۔ سیدھی راہ پر چلنے
والے وقتمرتے پاؤں پھیلا کر آرام کرتے ہیں۔

اےلیکن”3 جادوگرنی کی اولاد، زناکار اور فحاشی
کے بچو، اِدھر !آؤ 4 کستم مذاقکا اُڑا رہے کسہو،
پر زبان چلا کر منہ ِچڑاتے ہو؟ تم مجرموں اور دھوکے
بازوں کے ہی بچے !ہو

5 تم بلوط بلـکہ ہر درختگھنے کے سائے میں مستی
میں آ وادیوںہو،جاتے میںشگافوںکےچٹانوںاور اپنے
بچوں کو ذبح ہو۔کرتے وادیوں6 رگڑےکے ہوئے پتھر
تیرا حصہ اور تیرا مقّدر بن گئے ہیں۔ کیونکہ اُن ہی کو
تُو نے َمے اور غلہ پیشنذریںکی اِسکیں۔ کے مدِ نظر
مَیں اپنا فیصلہ کیوں بدلوں؟ 7 تُو نے اپنا بستر اونچے پہاڑ
پر لگایا، اُس پر چڑھ کر اپنی پیشقربانیاں کیں۔ 8 اپنے
گھر دروازےکے اور چوکھٹ کے پیچھے تُو نے اپنی
بُت پرستی کے نشان لگائے۔ مجھے ترک کر کے تُو اپنا
بستر بچھا کر اُس پر لیٹ گئی۔ تُو نے اُسے اِتنا بڑا بنا دیا
دوسرےکہ بھی اُس پر لیٹ سکیں۔ پھر تُو عصمتنے
فروشی کے پیسے مقرر کئے۔ اُن کی صحبت تجھے کتنی
پیاری تھی، اُن کی برہنگی سے تُو لطفکتنا اُٹھاتی !تھی
9 کثرتتُو تیلکا اور خوشبودار ـِککرلےکریم مَل دیوتا
پاسکے گئی۔ تُو نے اپنے قاصدوں کو دُور دُور بلـکہ

پاتال تک بھیج دیا۔ 10 گو تُو سفر کرتے کرتے بہت
تھک توبھیگئی تُو نہکبھینے کہا، فضول’ اب‘!ہے
تک تقویتتجھے ملتی رہی، اِس لئے تُو نڈھال نہ ہوئی۔

کستجھے11 سے اِتنا خوف ہراسو تھا کہ تُو نے
جھوٹ بول کر نہ مجھے یاد کیا، نہ پروا کی؟ ایسا ہی ہے
نا، تُو اِس لئے نہیںخوفمیرا مانتی کہ خاموشمَیں چھپااور رہا۔

لیکن12 مَیں لوگوں پر تیری نام نہاد راست بازی اور
تیرے کام ظاہر کروں ًگا۔ یقینا تیرےیہ لئے مفید نہیں
ہوں گے۔ 13 آ، مدد کے لئے !دےآواز دیکھتے ہیں کہ
تیرے بُتوں کا مجموعہ تجھے بچا سکے گا کہ نہیں۔ لیکن
ایسا نہیں ہو گا بلـکہ اُنہیں ہَوا اُٹھا لے جائے ایکگی،
پھونک اُنہیں دےاُڑا گی۔
لیکن مجھجو پر ملـکوہرکھےبھروسا میںمیراثکو

پائے مُقّدسگا، پہاڑ اُس کی ملـکیتموروثی بنے “گا۔
رب اپنی قوم کی کرےمدد گا

14 الله فرماتا ہے، راستہ” بناؤ، راستہ !بناؤ اُسے
صاف ستھرا کر کے رکاوٹہر دُور کرو تاکہ میری قوم
آ “سکے۔ 15 کیونکہ جو عظیم اور سربلند ہے، جو ابد
نشینتختتک قدوسنامکاجساور وہہے فرماتا مَیں”ہے، بلندیوںصرفنہ میںمقدِسکے بلـکہ حالشکستہ
اور فروتن روح کے ساتھ بھی سکونت کرتا ہوں تاکہ
فروتن کی روح اور شکستہ حال کے دل کو نئی زندگی
بخشوں۔ 16 کیونکہ مَیں ہمیشہ تک اُن کے ساتھ نہیں
جھگڑوں گا، ناراضتکابد نہیں رہوں گا۔ ورنہ اُن کی
میرےروح حضور نڈھال ہو جاتی، اُن لوگوں کی جان
جنہیں مَیں نے خود خلق کیا۔ مَیں17 اسرائیل کا ناجائز
دیکھمنافع میںطیشکر آیا اور اُسے کردےسزا اپنا منہ
چھپائے رکھا۔ توبھی وہ اپنے دل کی برگشتہ راہوں پر
چلتا رہا۔ لیکن18 مَیںگو اُس چلنچالکے واقفسے
ہوں مَیں اُسے پھر بھی شفا دوں گا، اُس کی راہنمائی کر
کے اُسے دوبارہ تسلی دوں گا۔ اور اُس کے لوگجتنے
ماتم کر رہے ہیں 19 اُن کے لئے مَیں ہونٹوں کا پھل پیدا
کروں “گا۔ ربکیونکہ فرماتا ہے، اُن” کی سلامتی ہو
جو دُور ہیں اور اُن کی قریبجو ہیں۔ مَیں اُنہیںہی شفا
دوں “گا۔
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لیکن20 بےدین متلاطم سمندر کی مانند ہیں جو تھم

نہیں سکتا اور جس کی لہریں گند اور کیچڑ اُچھالتی
رہتی ہیں۔ 21 میرا خدا فرماتا ہے، بے” دین سلامتی
نہیں پائیں گے۔

58
رب کو پسندیدہ روزہ

1 گلا پھاڑ کر آواز دے، رُک رُک کر بات نہ !کر
نرسنگے سیکی بلند آواز میریساتھکے قوم کو اُس کی
سرکشی سنا، یعقوب کے گھرانے کو اُس کے گناہوں
کی فہرست بیان کر۔ 2 روز بہ روز وہ میری مرضی
یافت در کرتے ہیں۔ ہاں، وہ میری راہوں کو جاننے
کے شوقین ہیں، اُس قوم کی مانند جس نے اپنے خدا
احکامکے نہیںترککو کیا راستبلـکہ باز چنانچہہے۔
وہ مجھ مانگفیصلےمنصفانہسے ًکر ظاہرا الله قربتکی
لطفسے اندوز ہوتے ہیں۔ 3 وہ شکایت کرتے جب’ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو تُو توجہ کیوں نہیں دیتا؟
جب ہم اپنے آپ کو خاک سار بنا کر انکساری کا
اظہار کرتے ہیں تو تُو دھیان کیوں نہیں ‘دیتا؟
!سنو روزہ رکھتے وقت تم اپنا کاروبار معمول کے

مطابق چلا کر اپنے مزدوروں کو دبائے رکھتے ہو۔ 4 نہ
یہصرف بلـکہ تم روزہ رکھنے ساتھساتھکے اورجھگڑتے
لڑتے بھی ہو۔ تم دوسرےایک کو شرارت کے مُکے
مارنے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ باتکیسی ہے؟ اگر تم
یوں روزہ رکھو تو اِس کی توقع نہیں کر سکتے تمہاریکہ
بات پہنچے۔تکآسمان 5 کیا مجھے اِس قسم کا روزہ پسند
ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے
لئے خاک سار بنا انکساریکر کا اظہار کرے؟ کہ وہ
اپنے سر کو آبی نرسل کی طرح جھکا ٹاٹکر اور راکھ
لیٹمیں جائے؟ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ روزہ ہے،
کہ ربوقتایسا کو پسند ہے؟

6 طرحکسیہ ہو سکتا ہے؟ جو روزہ مَیں پسند کرتا
ہوں وہ فرق ہے۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ تُو بےانصافی
ہوؤںجکڑےمیںزنجـیروںکی کو رِہا مظلوموںکرے،
کا جوا ہٹائے، کچلے ہوؤں کو آزاد کرے، ہر جوئے
کو توڑے، 7 بھوکے کو اپنے کھانے میں شریک
کرے، بےگھر مصیبت زدہ کو پناہ دے، برہنہ کو

کپڑے پہنائے اور اپنے رشتے دار کی مدد کرنے سے
گریز !کرےنہ

8 اگر تُو کرےایسا تو تُو صبح کی پہلی کرنوں طرحکی
چمک اُٹھے گا، تیرےاور زخم جلد ہی بھریں تبگے۔
تیرےبازیراستتیری آگے آگے چلے گی، رباور کا
جلال تیرے پیچھے تیری حفاظت کرے گا۔ تب9 تُو
یاد کرےفر گا اور رب دےجواب گا۔ جب تُو مدد
لئےکے پکارے گا تو وہ فرمائے گا، ‘ہوں۔حاضرمَیں’
اپنے درمیان دوسروں پر جوا لنے، ڈا اُنگلیاں اُٹھانے

اور دوسروں کی بدنامی کرنے کا سلسلہ ختم !کر
10 بھوکے کو اپنی روٹی دے اور مظلوموں کی
یات ضرور پوری !کر پھر تیری روشنی اندھیرے میں
چمک اُٹھے گی اور تیری رات دوپہر کی طرح روشن ہو
گی۔ رب11 ہمیشہ تیری کرےقیادت گا، وہ ُجھلستے
ہوئے علاقوں میں بھی تیری جان کی یات ضرور پوری
کرے گا اور تیرے اعضا کو تقویت دے گا۔ تب
تُو سیراب باغ کی مانند ہو گا، اُس چشمے کی مانند
جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ 12 تیرے لوگ
قدیم کھنڈرات کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔
جو بنیادیں گزری نسلوں نے رکھی تھیں اُنہیں تُو دوبارہ
رکھے گا۔ تب تُو رخنے’ کو بند کرنے ‘والا اور گلیوں’
کو دوبارہ ہنے ر قابلکے بنانے ‘والا کہلائے گا۔

13 سبت کے دن اپنے پیروں کو کام کرنے سے
مُقّدسمیرےروک۔ دن کے دوران متکاروبار کرنا
بلـکہ اُسے ‘بخشراحت’ اور ‘معزز’ قرار دناُسدے۔
راہوںکیمعمولنہ پر نہچل، اپنے خالینہچلا،کاروبار
گپیں ہانک۔ یوں تُو سبت کا صحیح کرےاحترام گا۔
تب14 رب تیری راحت کا منبع ہو گا، اور مَیں تجھے
رتھ میں بٹھا ملـککر بلندیوںکی پر سے دوںگزرنے گا،
تیرےتجھے باپ یعقوب کی میراث میں سے سیر کروں
رب“گا۔ کے منہ نے یہ فرمایا ہے۔

59
تمہارے قصور ربتمہیںنے سے دُور کر دیا ہے

1ً یقینا رب کا بازو چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے،
اُس کا کان بہرا نہیں کہ سن نہ سکے۔ 2 حقیقت
تمہارےمیں بُرے کاموں نے تمہیں اُس الـگسے کر
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تمہارےدیا، گناہوں نے اُس کا چہرہ تم سے چھپائے
رکھا، اِس لئے وہ تمہاری نہیں سنتا۔ 3 تمہارےکیونکہ
ہاتھ خون آلودہ، تمہاری اُنگلیاں گناہ ناپاکسے ہیں۔
جھوٹہونٹتمہارے لتے بو تمہاریاور زبان شریر باتیں
پھسپھساتی ہے۔ میںعدالت4 منصفانہکوئی نہیںمقدمہ
نہیںپیشدلائلسچےکوئیچلاتا، لوگکرتا۔ سچائی سے
باتوںخالی پر اعتبار کر لتےجھوٹکے بو ہیں، بدکاریوہ
سے حاملہ ہو کر بےدینی کو جنم دیتے ہیں۔ 5-6 وہ
یلے زہر سانپوں کے انڈوں پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بچے
نکلیں۔ جو اُن انڈےکے کھائے وہ مر جاتا ہے، اور
اگر اُن انڈےکے دبائے تو یلا زہر سانپ نکل آتا ہے۔
مکڑیلوگیہ کے جالے تان لیتے ہیں، ایسا کپڑا جو پہننے
کے لئے ہے۔بےکار اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اِس
کپڑے سے وہ اپنے آپ ڈھانپکو نہیں سکتے۔ اُن کے
بُرےاعمال ہی ہیں، اُن کے ہاتھ تشدد ہی کرتے ہیں۔
جہاں7 بھی غلط کام کرنے کا موقع ملے وہاں اُن کے
پاؤں بھاگ کر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بےقصور کو قتل
کرنے کے لئے تیار ہتے ر ہیں۔ اُن خیالاتکے شریر ہی
ہیں، اپنے پیچھے وہ تباہی و بربادی چھوڑ جاتے ہیں۔
نہ8 وہ کیسلامتی راہ جانتے ہیں، نہ اُن میںراستوںکے
انصاف پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اُنہوں نے اُنہیں ٹیڑھا میڑھا
بنا رکھا ہے، اور جو بھی اُن پر چلے وہ سلامتی کو نہیں
جانتا۔

توبہ کی دعا
اِسی9 لئے انصاف ہم سے دُور ہے، راستی تکہم

پہنچتی نہیں۔ ہم روشنی کے انتظار میں ہتے ر ہیں، لیکن
افسوس، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ آبہم و تاب
کی اُمید رکھتے ہیں، لیکن افسوس، جہاں بھی چلتے ہیں
وہاں گھنی یکی تار چھائی رہتی ہے۔ ہم10 اندھوں کی
دیوارطرح ہاتھکو چھوسے چھو کر راستہ معلوم کرتے
ہیں، آنکھوں سے محروم لوگوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر
آگے ھتے بڑ ہیں۔ دوپہر وقتکے بھی ہم ٹھوکر کھا کھا
کر یوں پھرتے ہیں جیسے دُھندلکا ہو۔ گو ہم تن آور
لوگوں کے درمیان ہتے ر ہیں، لیکن خود مُردوں کی
مانند ہیں۔ 11 ہم سب نڈھال حالت میں ریچھوں کی
طرح غُراتے، کبوتروں کی مانند غوں غوں کرتے ہیں۔

انصافہم انتظارکے میں ہتے ر لیکنہیں، ہمبےسود۔
اُمیدکینجات رکھتے لیکنہیں، ہموہ دُورسے رہتیہی
ہے۔

12 کیونکہ ہمارے متعدد جرائم تیرے منے سا ہیں،
ہمارےاور ہمیںہیں۔دیتےگواہیخلافہمارےگناہ
متواتر اپنے جرائم احساسکا ہے، ہم اپنے گناہوں سے
واقفخوب ہیں۔ ہم13 مانتے ہیں سےربکہ بےوفا
رہے بلـکہ اُس کا انکار بھی کیا ہمہے۔ نے اپنا منہ اپنے
خدا سے پھیر کر ظلم اور دھوکے کی باتیں پھیلائی ہیں۔
دلوںہمارے جھوٹمیں بیجکا ھتے بڑ ھتے بڑ منہ میں سے
نکلا۔ 14 نتیجے میں انصاف پیچھے ہٹ گیا، اور راستی
دُور کھڑی رہتی ہے۔ سچائی چوک میں ٹھوکر کھا کر
گر گئی داخلداریدیانتاورہے، نہیںہی ہو سکتی۔
15 چنانچہ سچائی کہیں بھی پائی نہیں جاتی، اور غلط کام
سے گریز کرنے والے کو لُوٹا جاتا ہے۔

رب جوابکا
یہ سب کچھ رب کو نظر آیا، اور وہ ناخوش تھا کہ

انصاف نہیں ہے۔ اُس16 نے دیکھا نہیںکوئیکہ ہے،
وہ حیران ہوا مداخلتکہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔
تب اُس کے زورآور بازو نے اُس کی مدد کی، اور اُس
کی راستی اُسنے کو سہارا دیا۔ راستی17 کے زرہ بکتر
سے ملبّس ہو کر اُس نے سر پر نجات کا خود رکھا،
انتقام لباسکا پہن اُسکر غیرتنے کی اوڑھچادر لی۔
18 ایکہر کو وہ اُس مناسبکا دےمعاوضہ گا۔ وہ
مخالفوں پر اپنا کرےنازلغضب گا اور دشمنوں سے بدلہ
لے گا بلـکہ جزیروں بھیکو اُن حرکتوںکی کا دےاجر
گا۔ مغربانسانتب19 ربمیں نامکے مانیںخوفکا
گے اور مشرق میں اُسے جلال دیں گے۔ کیونکہ ربوہ
پھونککی سے چلائے ہوئے سیلابزوردار طرحکی
اُن پڑےٹوٹپر گا۔

رب20 فرماتا ہے، چھڑانے” والا صیونکوہِ پر آئے
گا۔ یعقوبوہ فرزندوںاُنکے پاسکے آئے گا جو اپنے
گناہوں کو چھوڑ واپسکر آئیں “گے۔

فرماتارب21 تکجہاں”ہے، تعلقمیرا اُنہے، کے
ساتھ میرا یہ عہد :ہے میرا روح جو تجھ پر ٹھہرا ہوا ہے
میرےاور الفاظ جو مَیں تیرےنے منہ میں ڈالے ہیں
ابوہ سے تکابد تیرےنہ منہ سے، نہ تیری اولاد کے
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منہ سے اور نہ تیری اولاد کی اولاد سے ہٹیں “گے۔ یہ
رب کا فرمان ہے۔

60
اقوام یروشلم کے نور پاسکے آئیں گی

1 اُٹھ،” کھڑی ہو کر چمک !اُٹھ کیونکہ تیرا نور
آ گیا ہے، اور رب کا جلال تجھ پر طلوع ہوا ہے۔
2 کیونکہ گو زمین پر یکی تار چھائی ہوئی ہے اور اقوام
اندھیرےگھنے میں رہتی ہیں، لیکن تجھ پر رب کا نور
طلوع ہو رہا ہے، اور اُس کا جلال تجھ پر ظاہر ہو رہا
ہے۔ 3 تیرےاقوام نور پاسکے اور بادشاہ اُس چمکتی
دمکتی روشنی پاسکے آئیں گے تجھجو پر طلوع ہو گی۔

اپنی4 نظر اُٹھا سبکےسب!دیکھطرفچاروںکر
جمع ہو تیرےکر پاس آ رہے تیرےہیں۔ بیٹے دُور دُور
پہنچسے رہے ہیں، تیریاور بیٹیوں کو میںگود اُٹھا کر
قریب لایا جا رہا ہے۔ وقتاُس5 تُو یہ دیکھ چمککر
اُٹھے گی۔ تیرا دل خوشی مارےکے تیزی سے دھڑکنے
لـگے گا اور کشادہ ہو جائے گا۔ کیونکہ سمندر کے
خزانے تیرے پاس لائے جائیں گے، اقوام کی دولت
پاستیرے پہنچے گی۔ اونٹوں6 کا غول بلـکہ مِدیان اور
عیفہ ملـکتیرےاونٹجوانکے ڈھانپکو دیں گے۔
وہ سونے اور بخور سے لدے ہوئے اور رب کی حمد
و ثنا کرتے ہوئے ملـِک سبا سے آئیں گے۔ 7 قیدار کی
تمام یاں بکر تیرےبھیڑ حوالے کی جائیں گی، نبایوتاور
کے مینڈھے تیری خدمت کے لئے حاضر ہوں گے۔
اُنہیں میری قربان گاہ پر چڑھایا جائے گا اور مَیں اُنہیں
پسند کروں گا۔ یوں مَیں اپنے جلال کے گھر کو شان و
شوکت سے آراستہ کروں گا۔

8 یہ کون ہیں جو بادلوں کی طرح اور کابُک کے
پاس واپس آنے والے کبوتروں کی مانند اُڑ کر آ رہے
ہیں؟ 9 یہ ترسیس کے زبردست بحری جہاز ہیں جو
تیرے پاس پہنچ رہے ہیں۔ کیونکہ جزیرے مجھ سے
اُمید رکھتے ہیں۔ یہ تیرےجہاز بیٹوں کو اُن کی سونے
سمیتچاندی دُوردراز علاقوں سے لے کر آ رہے ہیں۔
یوں تیرےرب خدا کے نام اور اسرائیل قدوسکے کی
تعظیم ہو گی جس نے تجھے شان و شوکت سے نوازا
ہے۔

پردیسی10 تیری دیواریں از سرِ نو تعمیر یں کر گے، اور
اُن کے بادشاہ تیری خدمت کریں گے۔ کیونکہ گو مَیں
نے اپنے غضب میں تجھے سزا دی، لیکن اب مَیں اپنے
فضل سے تجھ پر رحم کروں گا۔ تیری11 فصیل کے
دروازے ہمیشہ رہیںکھلے اُنہیںگے۔ نہ دن کو بند کیا
جائے گا، راتنہ کو تاکہ اقوام کا مال دولتو اور اُن
کے گرفتار کئے گئے بادشاہوں کو شہر کے اندر لایا جا
سکے۔ 12 کیونکہ قومجو خدمتتیریسلطنتیا کرنے
سے کرےانکار وہ برباد ہو جائے گی، پورےاُسے طور
پر تباہ کیا جائے گا۔

13 لبنان کی شان و شوکت تیرے منے سا حاضر ہو
گی۔ جونیپر، صنوبر اور سرو کے درخت مل تیرےکر
پاس آئیں گے میرےتاکہ مقدِس کو آراستہ کریں۔ یوں
مَیں اپنے پاؤں کی چوکی کو جلال دوں گا۔ 14 تجھ پر
ظلم والوںکرنے کے تیرےکرجھکجھکبیٹے حضور
آئیں تیریگے، تحقیر کرنے تیرےوالے پاؤں کے منے سا
اوندھے منہ ہو جائیں گے۔ وہ تجھے رب’ کا ‘شہر اسرائیل’اور کے قدوس کا ‘صیون قرار دیں گے۔ 15 پہلے
ترکتجھے کیا گیا تھا، لوگ تجھ نفرتسے رکھتے تھے،
میںتجھاور نہیںکوئیسے تجھےمَیںابلیکنتھا۔گزرتا
ابدی فخر باعثکا بنا دوں گا، اور تمام نسلیں تجھے دیکھ
ہوںخوشکر گی۔

16 تُو اقوام کا دودھ پیئے گی، اور بادشاہ تجھے دودھ
پلائیں گے۔ تب تُو جان لے گی کہ مَیں رب تیرا نجات
دہندہ ہوں، مَیںکہ یعقوبجو زبردستکا ہوںسورما
تیرا چھڑانے والا ہوں۔

تیرےمَیں17 پیتل کو سونے تیرےمیں، لوہے کو
چاندی تیریمیں، لـکڑی پیتلکو میں تیرےاور پتھر کو
لوہے میں بدلوں گا۔ مَیں سلامتی کو تیری محافظ اور
راستی تیریکو نگران بناؤں گا۔ ملـکتیرےسےاب18
میں نہ تشدد کا ذکر ہو گا، نہ بربادی و تباہی کا۔ تیریسےاب چاردیواری ‘نجات’ دروازےتیرےاور حمد’
و ‘ثنا کہلائیں گے۔

19 آئندہ تجھے نہ دن کے وقت سورج، نہ رات کے
وقت چاند کی ضرورت ہو گی، کیونکہ رب ہی تیری
ابدی روشنی ہو گا، تیرا خدا آبتیریہی تابو ہو گا۔
20 آئندہ تیرا سورج کبھی غروب نہیں ہو گا، تیرا چاند
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کبھی نہیں گھٹے گا۔ کیونکہ رب تیرا ابدی نور ہو گا،
اور ماتم تیرےکے دن ختم ہو جائیں گے۔

تب21 تیری قوم کے تمام افراد راست باز ہوں گے،
ملـکاور تکہمیشہ اُن کی ملـکیت رہے گا۔ کیونکہ
میرےوہ ہاتھ سے لگائی ہوئی پنیری ہوں میرےگے،
ہاتھ کا کام جس سے مَیں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔
سبتب22 سے چھوٹے خاندان کی تعداد بڑھ کر ہزار
افراد پر مشتمل ہو گی، سب سے کمزور کنبہ طاقت ور
قوم بنے گا۔ مقررہ وقت پر مَیں، رب یہ سب کچھ تیزی
سے انجام دوں “گا۔

61
ماتم وقتکا ختم ہے

رب1 قادرِ مطلق کا روح مجھ پر ہے، کیونکہ رب
تیلمجھےنے مسحسے کر غریبوںکے خبریخوشکو
سنانے کا اختیار دیا ہے۔ اُس نے مجھے شکستہ دلوں
پٹیمرہمکی لئےکےکرنے اور یہ اعلان لئےکےکرنے
بھیجا ہے قیدیوںکہ کو رِہائی ملے گی اور زنجـیروں میں
آزادہوئےجکڑے جائیںہو بحالیکہ2گے، اورسالکا
ہمارے خدا کے انتقام کا دن آ گیا ہے۔ اُس نے مجھے
بھیجا ہے کہ مَیں تمام ماتم کرنے والوں کو تسلی دوں
3 اور صیون کے سوگواروں کو دلاسا دے کر راکھ
بجائےکے شاندار تاج، ماتم خوشیبجائےکے تیلکا اور
روحشکستہ کے بجائے حمد و ثنا لباسکا مہیا کروں۔
تب وہ راستی’ کے ‘درخت کہلائیں گے، ایسے

پودے جو رب نے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لئے
لگائے ہیں۔ 4 وہ قدیم کھنڈرات کو از سرِ نو تعمیر کر
کے دیر سے برباد ہوئے مقاموں کو بحال کریں گے۔ وہ
اُن تباہ شدہ شہروں کو دوبارہ قائم کریں گے جو نسل
در نسل ویران و سنسان رہے ہیں۔ 5 کھڑےغیرملـکی
ہو تمہاریکر یوں بکر بھیڑ کی گلہ بانی یں کر پردیسیگے،
تمہارے کھیتوں اور باغوں میں کام کریں گے۔ 6 اُس
وقت تم تمہیںلوگگے،کہلاؤ‘امامکےرب’ ہمارے’
خدا کے ‘خادم قرار دیں گے۔
اقوامتم اندوزلطفسےدولتکی ہو شانکیاُنگے،

شوکتو اپنا کر اُس پر فخر کرو گے۔ تمہاری7 شرمندگی

نہیں گیرہے بلـکہ عزتتم کا دُگنا پاؤحصہ تمہاریگے،
رُسوائی نہیں گیرہے بلـکہ تم شاندار ملنےحصہ باعثکے
شادیانہ بجاؤ گے۔ کیونکہ تمہیں وطن میں دُگنا ملےحصہ
گا، اور ابدی میراثتمہاریخوشی ہو گی۔

8 کیونکہ رب فرماتا ہے، مجھے” انصاف پسند ہے۔
گریغارتمَیں اور رَویکج نفرتسے رکھتا مَیںہوں۔
اپنے لوگوں وفاداریکو سے اُن کا اجر دوں گا، مَیں اُن
ابدیساتھکے عہد باندھوں گا۔ 9 اُن نسلکی اقوام میں
اور اُن کی اولاد دیگر اُمّتوں میں مشہور ہو گی۔ جو بھی
اُنہیں دیکھے جانوہ لے گا “ہے۔دیبرکتاُنہیںنےربکہ

مَیں10 رب نہایتسے ہی شادمان ہوں، میری جان
اپنے خدا کی یف تعر میں خوشی کے گیت گاتی ہے۔
جسکیونکہ طرح دُولھا اپنا سر امام کی سی پگڑی سے
سجاتا اور دُلھن اپنے آپ کو اپنے یورات ز سے آراستہ
کرتی اُسیہے طرح الله نے نجاتمجھے لباسکا پہنا کر
راستی کی چادر میں لپیٹا ہے۔ 11 کیونکہ جس طرح
زمین اپنی یالی ہر کو نکلنے دیتی اور باغ اپنے بیجوں کو
پھوٹنے دیتا ہے اُسی طرح رب قادرِ مطلق اقوام کے
منے سا اپنی راستی ستائشاور دےپھوٹنے گا۔

62
یروشلم کی بحالی

صیون1 کی خاطر خاموشمَیں نہیں رہوں گا، یروشلم
کی تکتبخاطر آرام نہیں کروں تکجبگا اُس کی
راستی طلوِع صبح کی طرح نہ چمکے اور اُس کی نجات
مشعل طرحکی نہ بھڑکے۔

تیریاقوام2 راستی دیکھیں گی، تمام تیریبادشاہ شان
و شوکت کا مشاہدہ کریں گے۔ اُس وقت تجھے نیا نام
ملے گا، ایسا نام ربجو کا اپنا منہ گا۔کرےمتعین 3 تُو
رب ہاتھکے میں تاجشاندار اور اپنے خدا ہاتھکے میں
شاہی کُلاہ گی۔ہو تجھےلوگآئندہ4 کبھینہ ‘متروکہ’
ملـکتیرےنہ کو ویران’ ‘سنسانو قرار دیں بلـکہگے ‘لطفمیرا’تُو اور ملـکتیرا ‘بیاہی’ گا۔کہلائے کیونکہ
رب تجھ سے لطف اندوز ہو گا، اور تیرا ملـک شادی
شدہ ہو گا۔ 5 جس طرح جوان آدمی کنواری سے
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شادی کرتا تیرےطرحاُسیہے تجھےفرزند بیاہ لیں گے۔
اور جس طرح دُولھا دُلھن کے باعث خوشی مناتا ہے
اُسی طرح تیرا سببتیرےخدا خوشیسے منائے گا۔

6 اے یروشلم، مَیں نے تیری فصیل پر پہرے دار
لگائے ہیں جو دن رات آواز دیں۔ اُنہیں ایک لمحے کے
لئے بھی خاموش ہنے ر اجازتکی نہیں رباےہے۔
یادکو دلانے والو، تکوقتاُس نہ آرامخود کرو، نہ7
رب کو آرام کرنے تکجبدو وہ یروشلم کو از سرِ نو
قائم نہ کر لے۔ جب پوری دنیا شہر کی یف تعر کرے
تبگی ہی تم سکون سانسکا لے سکتے ہو۔ نےرب8
اپنے دائیں ہاتھ اور زورآور بازو کی قَسم کھا کر وعدہ کیا
ہے، آئندہ” نہ مَیں تیرا غلہ تیرے دشمنوں کو کھلاؤں
گا، محنتبڑینہ بنائیسے تیریگئی َمے اجنبیوںکو کو
پلاؤں گا۔ 9 کیونکہ آئندہ فصل کی کٹائی کرنے والے
ربہی ستائشکی کرتے ہوئے اُسے کھائیں گے، اور
انگور چننے والے میرےہی مقدِس صحنوںکے میں آ کر
اُن رسکا پئیں “گے۔

داخل10 ہو جاؤ، شہر کے دروازوں میں داخل ہو
!جاؤ قوم لئےکے راستہ تیار !کرو راستہ بناؤ، راستہ !بناؤ
اُسے پتھروں صافسے !کرو تمام اقوام کے اوپر جھنڈا
گاڑ !دو

11 ربکیونکہ نے دنیا کی انتہا تک اعلان کیا صیون”ہے، بیٹی کو بتاؤ کہ دیکھ، تیری نجات آنے والی
ہے۔ دیکھ، اُس کا اجر اُس پاسکے اُسہے، کا انعام
اُس کے آگے آگے چل رہا “ہے۔ تب12 وہ مُقّدس’
‘قوم اور وہ’ قوم ربجسے نے دےعوضانہ کر چھڑایا
‘ہے کہلائیں اےگے۔ یروشلم بیٹی، تُو ‘مرغوب’ اور
غیرمتروکہ’ ‘شہر کہلائے گی۔

63
الله اپنی قوم عدالتکی کرتا ہے

1 یہ کون ہے جو ادوم سے آ رہا ہے، سرخسرخجو
کپڑے پہنے بُصرہ شہر پہنچسے رہا یہہے؟ کون جوہے
رُعب طاقتبڑیملبّسسے ساتھکے بڑھآگے رہا مَیں”ہے؟ ہی ہوں، وہ انصافجو سے بولتا، قدرتبڑیجو
تجھےسے بچاتا “ہے۔

کیوںکپڑےتیرے2 اِتنے لال ہیں؟ لگتا ہے کہ تیرا
میںحوضلباس انگور کچلنے سرخسے ہو گیا ہے۔

3 مَیں” انگوروں کو اکیلا ہی کچلتا رہا ہوں، اقوام
میں سے میرےکوئی ساتھ نہیں تھا۔ مَیں نے غصے میں
آ کر اُنہیں میںطیشکچلا، اُنہیں روندا۔ اُن خونکے کی
میرےچھینٹیں کپڑوں پر پڑ گئیں، میرا لباسسارا آلودہ
ہوا۔ 4 کیونکہ میرا دل انتقام لینے پر تُلا ہوا تھا، اپنی قوم
کا عوضانہ دینے کا سال آ گیا تھا۔ 5 مَیں نے اپنے ارد
نظرگرد لیکندوڑائی، نہیںکوئی تھا کرتا۔مددمیریجو
مَیں حیران تھا بھینےکسیکہ میرا ساتھ نہ دیا۔ چنانچہ
میرے اپنے بازو نے میری مدد کی، اور میرے طیش
نے مجھے سہارا دیا۔ غصے6 میں آ کر مَیں نے اقوام کو
پامال کیا، طیش میں اُنہیں مدہوش کر کے اُن کا خون
زمین پر گرا “دیا۔

کیرب تمجید
7 مَیں رب کی مہربانیاں سناؤں گا، اُس کے قابِل

یف تعر کاموں کی تمجید کروں گا۔ جو کچھ رب نے
ہمارے لئے کیا، جو متعدد بھلائیاں اُس نے اپنے رحم
اور بڑے فضل سے اسرائیل کو دکھائی ہیں اُن کی
ستائش کروں گا۔

8 اُس نے فرمایا، یقیناً” یہ میری قوم کے ہیں، ایسے
فرزند جو بےوفا نہیں ہوں “گے۔ یہ کہہ کر وہ اُن کا
نجات بندہندہ گیا، وہ9 اُن کی شریکمیںمصیبتتمام
ہوا، اور اُس کے حضور کے فرشتے نے اُنہیں چھٹکارا
دیا۔ اُنہیںوہ پیار کرتا، اُن ترسپر کھاتا تھا، اِس لئے اُس
اُنہیںکردےعوضانہنے ہاں،چھڑایا۔ قدیم سےزمانے
تکآج وہ اُنہیں اُٹھائے پھرتا رہا۔

10 لیکن وہ سرکش ہوئے، اُنہوں نے اُس کے
قدوس روح کو دُکھ پہنچایا۔ تب وہ مُڑ کر اُن کا دشمن
بن گیا۔ خود وہ اُن سے لڑنے لگا۔

11 پھر اُس کی قوم کو وہ قدیم زمانہ یاد موسٰیجبآیا
اپنی قوم کے درمیان تھا، اور وہ پکار اُٹھے، وہ” کہاں
اپنیجوہے یوں بکر بھیڑ کو اُن سمیتبانوںگلہکے سمندر
میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں جسہے نے اپنے روح
القدس کو اُن کے درمیان نازل کیا، کیجس12 جلالی
قدرت موسٰی کے دائیں ہاتھ حاضر رہی تاکہ اُس کو
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سہارا دے؟ وہ کہاں جسہے نے پانی کو اسرائیلیوں
کے منے سا تقسیم کر کے اپنے لئے ابدی شہرت پیدا کی
اور13 اُنہیں میںگہرائیوں سے گزرنے دیا؟ وقتاُس وہ
میدانکھلے میں چلنے گھوڑےوالے طرحکی آرام سے
گزرے اور کہیں بھی ٹھوکر نہ کھائی۔ جس14 طرح
گائےبَیل آرام کے لئے وادی میں اُترتے ہیں اُسی طرح
رباُنہیں روحکے سے آرام اور حاصلسکون “ہوا۔
طرحاِسی تُو اپنینے قوم کی راہنمائی کی تیرےتاکہ

نام کو جلال ملے۔
توبہ کی دعا

اے15 الله، آسمان سے ہم پر نظر ڈال، بلندیوں پر اپنی
مُقّدس اور شاندار سکونت گاہ سے !دیکھ اِس وقت
تیری غیرت اور قدرت کہاں ہے؟ ہم تیری نرمی اور
مہربانیوں سے محروم رہ گئے !ہیں 16 تُو تو ہمارا باپ
ہے۔ کیونکہ ابراہیم ہمیں نہیں جانتا اور اسرائیل ہمیں
نہیں پہچانتا، لیکن تُو، رب ہمارا باپ ہے، قدیم زمانے
سے ہی تیرا نام ہمارا’ چھڑانے ‘والا ہے۔ اے17 رب،
تُو ہمیں اپنی راہوں سے کیوں بھٹکنے دیتا ہے؟ تُو نے
دلوںہمارے کو کیوںسختاِتنا کر دیا ہمکہ خوفتیرا
نہیں مان ہماریسکتے؟ واپسخاطر !آ کیونکہ تیرےہم
خادم، تیری موروثی ملـکیت کے قبیلے ہیں۔ 18 تیرا
تھوڑیمقدِس ہی دیر لئےکے تیری قوم ملـکیتکی رہا،
لیکن اب ہمارے مخالفوں نے اُسے پاؤں تلے روند ڈالا
ہے۔ 19 لگتا ہے کہ ہم تیریکبھی حکومت تحتکے
نہیں رہے، ہمکہ پر تیرےکبھی نام کا ٹھپا نہیں لگا تھا۔

64
کاش1 تُو آسمان کو پھاڑ کر اُتر آئے، کہ تیرےپہاڑ

منے سا تھرتھرائیں۔ کاش2 تُو ڈالیوں کو بھڑکا دینے والی
آگ یا پانی ایککو دم لنے اُبا آتشوالی نازلطرحکی ہو
تیرےتاکہ دشمن تیرا نام لیںجان اور تیرےقومیں منے سا
لرز !اُٹھیں 3 کیونکہ قدیم زمانے جبمیں ناکخوفتُو
اور غیرمتوقع کام کیا کرتا تھا تو یوں نازلہی ہوا، اور پہاڑ
یوں تیرےہی منے سا کانپنے لـگے۔ 4 قدیم زمانے ہیسے
کسی تیرےنے سوا کسی اَور خدا کو نہ دیکھا نہ سنا

صرفہے۔ تُو ہی ایسا خدا ہے جو اُن کی مدد کرتا ہے
تیرےجو انتظار میں ہتے ر ہیں۔

5 تُو اُن سے ملتا کرتے،کامراستسےخوشیجوہے
جو تیری راہوں پر چلتے ہوئے تجھے یاد کرتے !ہیں
افسوس، تُو ہم ناراضسے ہوا، کیونکہ ہم شروع سے
تیرا گناہ کر کے تجھ سے بےوفا رہے ہیں۔ تو پھر ہم
طرحکس بچ جائیں گے؟ ناپاکسبہم6 ہو گئے ہیں،
ہمارے تمام نام نہاد راست کام گندے چیتھڑوں کی
مانند ہیں۔ سبہم پتوں کی طرح مُرجھا گئے ہیں، اور
ہمارے گناہ ہمیں ہَوا جھونکوںکے طرحکی اُڑا کر لے
جا رہے ہیں۔

7 کوئی نہیں جو تیرا نام پکارے یا تجھ سے لپٹنے کی
کوشش کرے۔ کیونکہ تُو نے اپنا چہرہ ہم سے چھپا
کر ہمارےہمیں قصوروں کے حوالے چھوڑ دیا ہے۔

اے8 رب، تاہم تُو ہی ہمارا باپ، ہمارا کمہار ہے۔
ہم سب مٹی ہی ہیں تیرےجسے ہاتھ نے تشکیل دیا
ہے۔ اے9 رب، حد سے یادہ ز ہم ناراضسے نہ !ہو
ہمارے گناہ تجھے ہمیشہ تک یاد نہ رہیں۔ ذرا اِس کا
لحاظ کر کہ ہم سب تیری قوم ہیں۔ تیرے10 مُقّدس
شہر ویران ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ صیون بھی بیابان
ہی یروشلمہے، ویران ہے۔سنسانو 11 مُقّدسہمارا اور
شاندار باپہمارےجہاںگھر ستائشتیریدادا کرتے
تھے آتشنذرِ ہو گیا بھیکچھجوہے، ہم عزیز تھےرکھتے
وہ کھنڈر بن گیا ہے۔

اے12 رب، کیا تُو اِن واقعات کے باوجود بھی اپنے
آپ ہمکو سے دُور رکھے گا؟ کیا خاموشتُو رہ کر ہمیں
حد سے یادہ پستز دےہونے گا؟

65
رب غضبکا قوم پر نازل ہو گا

1 جو” میرے بارے میں یافت در نہیں کرتے تھے
اُنہیں مَیں نے مجھے ڈھونڈنے کا موقع دیا۔ جو مجھے
تلاش نہیں کرتے تھے اُنہیں مَیں نے مجھے پانے کا
موقع دیا۔ مَیں بولا، مَیں’ حاضر ہوں، مَیں حاضر ‘!ہوں
حالانکہ جس قوم سے مَیں مخاطب ہوا وہ میرا نام نہیں
پکارتی تھی۔
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2 دن بھر مَیں نے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے تاکہ

ایک سرکش قوم کا استقبال کروں، حالانکہ یہ لوگ
غلط راہ پر چلتے اور اپنے کج خیالاترَو کے پڑےپیچھے
ہتے ر ہیں۔ یہ3 متواتر میرےاور برُو رُو ہی ناراضمجھے
ہیں۔کرتے باغوںیہکیونکہ قربانیاںمیں چڑھا اینٹوںکر
کی قربان گاہوں پر بخور جلاتے ہیں۔ 4 یہ قبرستان میں
بیٹھ کر خفیہ غاروں میں رات گزارتے ہیں۔ یہ سؤر
کا گوشت کھاتے ہیں، اُن کی دیگوں میں قابِل گھن
شوربہ ہے۔ہوتا ساتھساتھ5 کہتےسےدوسرےایکیہ
ہیں، مجھ’ دُورسے متقریبرہو، !آنا تیریمَیںکیونکہ
نسبت کہیں یادہ مُقّدسز ‘ہوں۔
اِس قسم لوگکے ناکمیری میں دھوئیں کی مانند

آگایکہیں، دنجو بھر جلتی رہتی ہے۔ 6 دیکھو، یہ
میرےبات منے سا ہی قلم بند ہوئی ہے کہ خاموشمَیں
نہیں رہوں گا بلـکہ پورا پورا اجر دوں گا۔ مَیں اُن کی
جھولی اُن کے اجر سے بھر دوں “گا۔ رب7 فرماتا اُنہیں”ہے، صرفنہ اُن کے اپنے گناہوں کی ملےسزا گی بلـکہ
باپ دادا کے گناہوں کی بھی۔ چونکہ اُنہوں نے پہاڑوں
پر بخور کی قربانیاں چڑھا میریکر تحقیر کی اِس لئے مَیں
اُن کی جھولی اُن کی حرکتوں کے معاوضے سے بھر دوں
“گا۔

موت نہ چنو !حیاتبلـکہ
رب8 فرماتا انگورتکجب”ہے، میں تھوڑا رسسا

باقی ہو لوگ کہتے ہیں، اُسے’ ضائع مت کرنا، کیونکہ
اب تک اُس میں کچھ نہ کچھ ہے جو برکت کا باعث
‘ہے۔ مَیں اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔
کیونکہ اپنے خادموں کی خاطر سبمَیں نیستکو نہیں
کروں گا۔ یعقوبمَیں9 اور یہوداہ ایسیکو بخشاولاد
دوں گا میرےجو پہاڑوں میراثکو میں پائے تبگی۔
پہاڑ میرے برگزیدوں کی ملـکیت ہوں گے، اور میرے
خادم اُن پر بسیں گے۔ 10 وادٔی شارون میں یاں بکر بھیڑ
چریں گی، وادٔی عکور میں گائےبَیل آرام کریں گے۔ یہ
سب کچھ میری اُس قوم یابدستکو ہو گا میریجو
طالب رہے گی۔

لیکن11 تم ربجو ترککو کر مُقّدسمیرےکے
پہاڑ کو بھول گئے ہو، !خبردار گو اِس وقت تم خوش
قسمتی کے دیوتا جد کے لئے میز بچھاتے اور تقدیر کے

دیوتا منات کے لئے َمے کا برتن بھر دیتے ہو، لیکن12
تمہاری تقدیر اَور ہے۔ مَیں تمہارےنے لئے تلوار کی
تقدیر مقرر کی ہے۔ سبتم کو قصائی کے منے سا جھکنا
پڑے گا، کیونکہ جب مَیں نے تمہیں بُلایا تو تم نے
جواب نہ دیا۔ جب مَیں تم سے ہم کلام ہوا تو تم نے
نہ سنا بلـکہ وہ کچھ کیا جو مجھے بُرا لگا۔ تم نے وہ کچھ
اختیار کیا جو مجھے ناپسند “ہے۔

اِس13 لئے رب مطلققادرِ فرماتا خادممیرے”ہے،
کھانا کھائیں گے، لیکن تم بھوکے رہو گے۔ میرے
خادم پانی پئیں گے، لیکن تم پیاسے رہو گے۔ میرے
خادم مسرور ہوں گے، لیکن تم شرم سار ہو گے۔
میرے14 خادم خوشی مارےکے شادیانہ بجائیں گے،
لیکن تم رنجیدہ ہو کر رو پڑو گے، مایوستم ہو کر یلا واو
کرو گے۔ 15 آخرکار تمہارا نام میرےہی برگزیدوں کے
پاس باقی رہے گا، اور وہ بھی صرف لعنت کے طور پر
استعمال ہو گا۔ قَسم وقتکھاتے وہ کہیں گے، رب’
قادرِ مطلق تمہیں اِسی طرح قتل ‘کرے۔ لیکن میرے
خادموں ایککا اَور نام رکھا جائے گا۔ ملـک16 میں
جو بھی اپنے لئے برکت مانگے یا قَسم کھائے وہ وفادار
خدا نامکا مٹیادیںکیمصیبتوںگزریکیونکہگا۔لے
جائیں گی، میریوہ آنکھوں جائیںچھپسے گی۔

نئے زمانے کا آغاز
17 کیونکہ مَیں نیا آسمان اور نئی زمین کروںخلق گا۔

چیزیںگزریتب یاد نہیں آئیں گی، اُن کا نہیںتکخیال
آئے گا۔

18 خوشچنانچہ و خرم !ہو جو کچھ مَیں خلق کروں
گا اُس کی تکہمیشہ خوشی !مناؤ کیونکہ دیکھو، مَیں
یروشلم کو شادمانی کا باعث اور اُس کے باشندوں کو
خوشی کا سبب بناؤں گا۔ 19 مَیں خود بھی یروشلم کی
خوشی مناؤں گا اور اپنی قوم لطفسے اندوز ہوں گا۔
آئندہ اُس میں رونا اور یلا واو سنائی نہیں دے گا۔

وہاں20 کوئی بھی پیدائش تھوڑےکے دنوں بعد فوت
نہیں ہو گا، وقتبھیکوئی پہلےسے مرےنہیں گا۔ جو
َسو سال کا ہو گا اُسے جوان سمجھا جائے گا، اور جو
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َسو سال کی عمر سے پہلے فوتہی ہو جائے اُسے ملعون
سمجھا جائے گا۔

لوگ21 گھر بنا کر اُن بسیںمیں انگوروہگے، باغکے
لگا کر اُن کا پھل کھائیں گے۔ 22 آئندہ ایسا نہیں ہو گا
کہ گھر بنانے کے بعد کوئی اَور اُس میں بسے، کہ باغ
لگانے کے بعد کوئی اَور اُس کا پھل کھائے۔ کیونکہ
درازجیسیدرختوںعمرکیقوممیری میرےاورگی،ہو
برگزیدہ اپنے ہاتھوں کے کام لطفسے اندوز ہوں گے۔
23 نہ اُن مشقتمحنتکی رائیگاں جائے گی، نہ اُن کے
اچانکبچے تشدد کا نشانہ بن کر مریں گے۔ کیونکہ وہ
رب مبارککی نسل ہوں گے، وہ خود اور اُن کی اولاد
بھی۔ 24 اِس سے پہلے کہ وہ آواز دیں مَیں جواب دوں
بولابھیوہگا، مَیںکہگےہوںرہے اُن “گا۔سنوںکی

رب25 فرماتا ہے، یا” بھیڑ اور لیلا مل کر چریں گے،
شیرببر بَیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور سانپ کی
خاکخوراک ہی ہو پورےمیرےگی۔ مُقّدس پہاڑ
پر نہ غلط کام کیا جائے گا، نہ کسی کو نقصان پہنچے
“گا۔

66
دو مالـکوں خدمتکی کرنا ناممکن ہے

رب1 فرماتا ہے، آسمان” میرا تخت ہے اور زمین
میرے پاؤں کی چوکی، تو پھر وہ گھر کہاں ہے جو تم
میرے لئے بناؤ گے؟ وہ جگہ کہاں ہے جہاں مَیں آرام
کروں “گا؟ رب2 فرماتا ہے، میرے” ہاتھ نے سبیہ
کچھ بنایا، تب ہی یہ سب کچھ وجود میں آیا۔ اور مَیں
اُسی خیالکا ہوںرکھتا زدہمصیبتجو اور دلشکستہ
ہے، میرےجو کلام کے منے سا کانپتا ہے۔

لیکن3 بَیل کو ذبح کرنے والا قاتل کے برابر اور لیلے
قربانکو والاکرنے توڑنےگردنکیُکتے برابرکےوالے
غلہہے۔ کی پیشنذر کرنے والا سؤر خونکا چڑھانے
والے سے بہتر نہیں، اور بخور جلانے والا پرستبُت کی
مانند ہے۔ اِن لوگوں نے اپنی غلط راہوں کو اختیار کیا
اورہے، اِن اپنیجانکی لطفسےچیزوںگھنونی اندوز
ہوتی ہے۔ میںجواب4 مَیں بھی اُن بدسلوکیسے کی راہ
اختیار کروں گا، مَیں اُن پر وہ کچھ نازل کروں جسگا
دہشتوہسے ہیں۔کھاتے مَیںجبکیونکہ اُنہیںنے

نہجوابنےکسیتودیآواز مَیںجبدیا، بولا اُنہوںتو
نے نہ سنا بلـکہ وہی کچھ کرتے رہے جو مجھے بُرا لگا،
وہی کرنے پر ُلے ت رہے جو مجھے ناپسند “ہے۔

یروشلم کے خوشیساتھ مناؤ
رباے5 کے کلام کے منے سا لرزنے والو، اُس کا

فرمان !سنو تمہارے” اپنے بھائی تم نفرتسے اورکرتے
میرے نام باعثکے تمہیں رد کرتے ہیں۔ وہ مذاق اُڑا
کر کہتے ہیں، جلالاپنےرب’ کا کرےاظہار تاکہ ہم
تمہاری خوشی کا مشاہدہ کر لیکن‘سکیں۔ وہ شرمندہ
ہو جائیں گے۔

6 !سنو شہر میں شور و غوغا ہو رہا ہے۔ !سنو رب
کے گھر سے ہل چل کی آواز سنائی دے رہی ہے۔
رب!سنو اپنے دشمنوں کو اُن مناسبکی دےسزا رہا
ہے۔

7 دردِ زہ میں مبتلا ہونے پہلےسے ہی یروشلم بچہنے
کیزچگیدیا،جنم ایذا اُسہیپہلےسے بیٹاکے پیدا ہوا۔
باتایسیکبھینےکس8 سنی کسہے؟ کبھینے
اِس قسم کا معاملہ دیکھا ہے؟ کیا ایکملـککوئی ہی
دن کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی قوم ایک
ہی لمحے میں جنم لے سکتی ہے؟ لیکن صیون کے ساتھ
ایسا ہی ہوا ہے۔ دردِ زہ ابھی شروع ہی ہونا تھا کہ اُس
کے بچے پیدا “ہوئے۔ رب9 فرماتا ہے، کیا” مَیں بچے
لاؤںتکیہاںکو کہ وہ ماں پیٹکے سے نکلنے والا ہو
اور پھر اُسے جنم لینے نہ دوں؟ ہرگز “!نہیں تیرا خدا فرماتا
ہے، کیا” مَیں جو بچے کو پیدا ہونے دیتا ہوں بچے کو
روک دوں؟ کبھی “!نہیں

10 اے” یروشلم کو پیار کرنے والو، سب اُس کے
خوشیساتھ اے!مناؤ شہر پر ماتم کر نے اُسسبوالو،
کے ساتھ شادیانہ !بجاؤ 11 کیونکہ اب تم اُس کی تسلی
دلانے والی چھاتی جیسے بھر دودھکر پیو گے، تم اُس
کے شاندار دودھ کثرتکی لطفسے اندوز ہو “گے۔
12 کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں” یروشلم میں سلامتی کا
یا در بہنے دوں گا اور اُس پر اقوام کی شان و شوکت کا
سیلاب آنے دوں گا۔ تب وہ تمہیں اپنا دودھ پلا کر
اُٹھائے پھرے گی، تمہیں گود میں بٹھا کر پیار کرے
گی۔ ماںتمہیںمَیں13 دوںتسلیسیکی گا، اور تم یروشلم
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دیکھکو تسلیکر پاؤ 14گے۔ اِن باتوں کا مشاہدہ کر کے
تمہارا دل خوش ہو گا اور تم تازہ یالی ہر کی طرح پھلو
پھولو “گے۔
اُس وقت ظاہر ہو جائے گا کہ رب کا ہاتھ اُس

خادموںکے ساتھکے ہے جبکہ اُس دشمنکے اُس کے
غضب کا نشانہ بنیں گے۔ آگرب15 صورتکی میں آ
رہا آندھیہے، جیسے رتھوں کے ساتھ نازل ہو رہا ہے
تاکہ دہکتے کوئلوں سے اپنا غصہ کرےٹھنڈا اور شعلہ
ملامتسےآگافشاں کرے۔ 16 اورآگربکیونکہ
اپنی تلوار یعےکے ذر تمام انسانوں عدالتکی کر کے اپنے
ہاتھ سے متعدد لوگوں کرےہلاککو گا۔

رب17 فرماتا ہے، جو” آپاپنے کو بُتوں باغوںکے
لئےکے درمیاناورہیںکرتےصافپاکاورمخصوص
کے راہنما کی پیروی کر کے سؤر، چوہے اور دیگر
گھنونی چیزیں کھاتے ہیں وہ مل ہلاککر ہو جائیں
گے۔

دیگر اقوام رببھی پرستشکی کریں گی
18 چنانچہ مَیں جو اُن کے اعمال اور خیالات سے

واقف ہوں تمام اقوام الـگالـگاور زبانیں لنے بو والوں
کو جمع کرنے کے لئے نازل ہو رہا ہوں۔ تب وہ آ
میرےکر جلال کا مشاہدہ کریں گے۔ مَیں19 اُن کے
درمیان الٰہی نشان قائم کر کے بچے ہوؤں میں سے کچھ
دیگر اقوام پاسکے بھیج دوں گا۔ وہ ترسیس، لبیا، تیر
چلانے کی ماہر قوم لُدیہ، بل، تُو یونان اور اُن دُوردراز
جزیروں پاسکے جائیں جنہوںگے نے بارےمیرےنہ
میں سنا، میرےنہ جلال کا مشاہدہ کیا ہے۔ اِن اقوام
میں میرےوہ جلال کا اعلان کریں گے۔

20 پھر وہ تمام اقوام میں ہنے ر تمہارےوالے بھائیوں
کو گھوڑوں، رتھوں، یوں، خچروںگاڑ اور اونٹوں پر سوار
کر کے یروشلم لے آئیں گے۔ میرےیہاں مُقّدس پہاڑ پر
وہ اُنہیں غلہ کی نذر کے طور پیشپر کریں گے۔ کیونکہ
رب فرماتا اسرائیلیطرحجسکہہے اپنی غلہ نذریںکی
پاک برتنوں میں رکھ کر رب کے گھر میں لے آتے
طرحاُسیہیں تمہارےوہ بھائیوںاسرائیلی پیشیہاںکو
کریں گے۔ 21 اُن میں سے بعضمَیں کو امام اور لاوی
کا عُہدہ دوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب22 فرماتا ہے، جتنے” یقین کے ساتھ میرا بنایا
ہوا نیا آسمان اور نئی زمین میرے منے سا قائم رہے گا
اُتنے یقین کے ساتھ تمہاری نسل اور تمہارا نام ابد تک
قائم رہے گا۔ 23 اُس وقت تمام انسان میرے پاس آ
کر مجھے سجدہ کریں گے۔ ہر نئے چاند اور ہر سبت
کو وہ باقاعدگی سے آتے رہیں “گے۔ یہ رب کا فرمان
ہے۔ 24 تب” وہ شہر سے نکل کر اُن کی لاشوں پر نظر
ڈالیں گے جو مجھ سے سرکش ہوئے تھے۔ کیونکہ نہ
اُنہیں کھانے والے کیڑے کبھی مریں گے، نہ اُنہیں
جلانے والی آگ کبھی بجھے گی۔ تمام انسان اُن سے
گھن کھائیں “گے۔
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یرمیاہ
رب کا نبی یرمیاہ

ذیل1 میں یرمیاہ بن ِخلقیاہ کے پیغامات قلم بند کئے
ہیں۔گئے یمینبن) قبائلیکے علاقے کے عنتوتشہر
میں کچھ امام ہتے ر تھے، اور یرمیاہ کا والد اُن میں سے
۔(تھا رب2 فرمانکا پہلی بار یہوداہ کے بادشاہ یوسیاہ بن
امون حکومتکی سالویں13کے میں یرمیاہ پر نازل
ہوا، اور3 یرمیاہ پیغاماتیہکو یقیم بنیہو یوسیاہ کے دورِ
حکومت سے لے کر ِصدقیاہ بن یوسیاہ حکومتکی کے
ویں11 سال کے پانچویں تک*مہینے ملتے رہے۔ اُس
وقت یروشلم باشندوںکے کو جلاوطن کر دیا گیا۔

یرمیاہ بُلاہٹکی
ایک4 دن رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 5 مَیں”

تجھے ماں کے پیٹ میں تشکیل دینے سے پہلے ہی جانتا
تھا، پیدائشتیری پہلےسے ہی مَیں مخصوصتجھےنے و
مُقّدس کر کے اقوام کے لئے نبی مقرر “کیا۔

6 مَیں نے اعتراض کیا، اے” رب قادرِ مطلق،
!افسوس مَیں تیرا کلام سنانے کا صحیح علم نہیں رکھتا،
مَیں تو بچہ ہی “ہوں۔ لیکن7 رب نے مجھ سے مت”فرمایا، کہہ مَیں’ بچہ ہی ‘ہوں۔ کیونکہ جن کے پاس
بھی مَیں تجھے بھیجوں گا اُن کے پاس تُو جائے گا،
اور جو کچھ بھی مَیں تجھے سنانے کو کہوں گا اُسے تُو
سنائے گا۔ 8 لوگوں سے مت ڈرنا، کیونکہ مَیں تیرے
ساتھ ہوں، مَیں تجھے بچائے رکھوں “گا۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

9 ربپھر نے اپنا ہاتھ بڑھا ہونٹوںمیرےکر کو چھو
دیا اور مَیںدیکھ،”فرمایا، نے الفاظاپنے تیرےکو منہ
میں ڈال دیا ہے۔ آج10 مَیں تجھے قوموں اور سلطنتوں پر
مقرر کر دیتا ہوں۔ کہیں تجھے اُنہیں جڑ سے اُکھاڑ کر
گرا دینا، کہیں برباد کر کے ڈھا دینا اور کہیں تعمیر کر
پودےکے کی طرح لگا دینا “ہے۔

بادام کی شاخ اور دیگاُبلتی کی یا رو

رب11 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اے” یرمیاہ، تجھے
کیا نظر آ رہا “ہے؟ مَیں جوابنے دیا، بادام” ایککی
شاخ، اُس درخت کی جو دیکھنے’ ‘والا کہلاتا “ہے۔
رب12 نے فرمایا، تُو” نے صحیح دیکھا ہے۔ اِس کا
مطلب ہے کہ مَیں اپنے کلام کی دیکھ بھال کر رہا
ہوں، مَیں دےدھیان رہا ہوں کہ وہ پورا ہو “جائے۔

13 پھر رب کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، تجھے”
کیا نظر آ رہا “ہے؟ مَیں نے جواب دیا، شمال” میں
دیگ دےدکھائی رہی ہے۔ جو کچھ اُس میں ہے وہ
اُبل رہا ہے، اور اُس کا منہ ہماری طرف جھکا ہوا
“ہے۔ ربتب14 نے مجھ سے کہا، اِسی” طرح شمال
سے ملـک کے تمام باشندوں پر آفت ٹوٹ پڑے “گی۔
15 کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں” ممالـکشمالی کے تمام
گھرانوں بُلاکو لوں گا، اور ایکہر آ کر تختاپنا یروشلم
کے دروازوں کے منے سا ہی کرےکھڑا گا۔ ہاں، وہ
اُس پوریکی فصیل کو گھیر کر اُس پر بلـکہ یہوداہ کے
تمام شہروں پر چھاپہ ماریں گے۔ یوں16 مَیں اپنی قوم پر
فیصلے صادر اُنکےکر کیکاموںغلطکے گا۔دوںسزا
اُنہوںکیونکہ ترکمجھےنے کر اجنبیکے معبودوں کے
لئے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بُتوں کو
سجدہ کیا ہے۔

17 چنانچہ کمربستہ ہو !جا اُٹھ کر اُنہیں سب کچھ سنا
دے جو مَیں فرماؤں گا۔ اُن سے دہشت مت کھانا،
ورنہ مَیں تجھے اُن کے منے سا ہی دہشت زدہ کر دوں
گا۔ 18 دیکھ، آج مَیں تجھےنے قلعہ بند شہر، لوہے کے
ستون اور پیتل کی چاردیواری جیسا مضبوط بنا دیا ہے
تاکہ ملـکپورےتُو کا سامنا کر خواہسکے، یہوداہ کے
بادشاہ، افسر، امام یا عوام تجھ پر حملہ کیوں نہ کریں۔
19 تجھ سے لڑنے کے باوجود وہ تجھ پر غالب نہیں آئیں
گے، کیونکہ تیرےمَیں ساتھ ہوں، مَیں ہی تجھے بچائے
رکھوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

2
الله کی اسرائیلجوان کے لئے فکر

رب1 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 2 جا،” زور سے
یروشلم میںکانکے پکار ربکہ فرماتا ہے، تیریمجھے’

* 1:3 پانچویں :مہینے جولائی تا اگست۔
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جوانی کی وفاداری خوب یاد ہے۔ جب تیری شادی
قریب آئی تو تُو مجھے کتنا پیار کرتی تھی، تکیہاں کہ تُو
یگستان ر میں بھی جہاں باڑیکھیتی ناممکن میرےتھی
پیچھے پیچھے رہی۔چلتی رباسرائیلوقتاُس3 لئےکے
مخصوص مُقّدسو تھا، وہ اُس فصلکی کا پھلپہلا تھا۔
بھینےجس اُس میں کچھسے کھایا وہ مجرم ٹھہرا، اور
اُس پر آفت نازل ‘ہوئی۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

اسرائیل باپکے دادا کے گناہ
اے4 یعقوب کی اولاد، رب کا کلام !سنو اے

اسرائیل کے تمام گھرانو، دھیان !دو رب5 فرماتا تمہارے”ہے، باپ دادا نے مجھ میں کون سی ناانصافی پائی
کہ مجھ سے اِتنے دُور ہو ہیچگئے؟ بُتوں پیچھےکے ہو کر
وہ خود ہیچ ہو گئے۔ 6 اُنہوں نے پوچھا تک نہیں کہ
کہاںرب ہمیںجوہے مصر نکالسے لایا اور یگستان ر
میں صحیح راہ دکھائی، گو وہ علاقہ ویران و سنسان تھا۔
ہر طرف گھاٹیوں، پانی کی سخت کمی اور یکی تار کا
سامنا پڑا۔کرنا نہ میںاُسکوئی نہگزرتا،سے وہاںکوئی
رہتا ہے۔ 7 مَیں تو تمہیں باغوں سے بھرے ملـک میں
لایا تاکہ تم اُس کے پھل اور اچھی پیداوار سے لطف
اندوز ہو سکو۔ لیکن تم نے کیا کِیا؟ میرے ملـک میں
داخل ہوتے ہی تم نے ناپاکاُسے کر دیا، اور مَیں اپنی
ملـکیتموروثی سے گھن کھانے لگا۔ 8 نہ اماموں نے
پوچھا کہاںربکہ شریعتنہہے، میںعملکو لانے
والے مجھے جانتے تھے۔ قوم کے گلہ بان مجھ سے بےوفا
اورہوئے، نبی بُتوںبےفائدہ لـگپیچھےکے بعلکر دیوتا
پیغاماتکے سنانے “لـگے۔

رب کا اپنی قوم خلافکے مقدمہ
9 رب فرماتا ہے، اِسی” وجہ سے مَیں آئندہ بھی

عدالت میں تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ ہاں، نہ صرف
تمہارے ساتھ بلـکہ تمہاری آنے والی نسلوں کے ساتھ
بھی۔ 10 جاؤ، سمندر کو پار کر کے جزیرۂ قبرص کی
تفتیش !کرو اپنے قاصدوں کو ملـِک قیدار میں بھیج کر
غور یافتسے در کرو کہ کیا وہاں یہاںکبھی کا سا کام
ہوا ہے؟ 11 کیا کسی قوم نے کبھی اپنے دیوتاؤں کو
تبدیل کیا، گو حقیقتوہ میں خدا نہیں ہیں؟ ہرگز !نہیں
میریلیکن قوم اپنی شان شوکتو کے خدا چھوڑکو کر

بےفائدہ بُتوں کی پوجا کرنے لـگی “ہے۔ رب12 فرماتا
ہے، اے” آسمان، یہ دیکھ ہیبتکر زدہ ہو تیرےجا،
رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہکا بکا رہ !جا 13 کیونکہ
میری قوم سے دو سنگین جرم سرزد ہوئے ہیں۔ ایک،
اُنہوں نے مجھے ترک کیا، گو مَیں زندگی کے پانی کا
سرچشمہ ہوں۔ دوسرے، اُنہوں نے اپنے حوضذاتی
بنائے ہیں جو دراڑوں کی وجہ سے بھر ہی نہیں سکتے۔

اسرائیل کی بےوفائی کے نتائج
14 کیا اسرائیل ابتدا سے ہی غلام ہے؟ کیا اُس کے

والدین غلام تھے کہ تکابوہ غلام ہے؟ ہرگز !نہیں تو
پھر دوسروںکیوںوہ کا لُوٹا بنمالہوا گیا جوان15ہے؟
ببر شیر دہاڑتے ہوئے اُس پر ٹوٹ پڑے ہیں، گرجتے
گرجتے اُنہوں نے ملـِک اسرائیل کو برباد کر دیا ہے۔
اُس کے شہر آتشنذرِ ہو ویرانکر و سنسان ہو ہیں۔گئے
16 ساتھ ساتھ میمفِس اور تحفن حیس کے لوگ بھی
تیرے سر کو منڈوا رہے ہیں۔

اے17 اسرائیلی قوم، کیا تیرےیہ غلط کام کا نتیجہ
نہیں؟ کیونکہ تُو نے رب اپنے خدا کو اُس ترکوقت
کیا جب وہ تیری راہنمائی کر رہا تھا۔ اب18 مجھے بتا
کہ مصر کو جا کر یائے در نیل کا پانی پینے کا کیا فائدہ؟
ملـِک اسور میں جا کر یائے فراتدر کا پانی پینے سے کیا
حاصل؟ 19 تیرا غلط کام تجھے دےسزا رہا تیریہے،
بےوفا حرکتیں ہی تیری سرزنش کر رہی ہیں۔ چنانچہ
جان اورلے ربکہدےدھیان اپنے خدا چھوڑکو کر
اُس خوفکا نہ ماننے کا پھل کتنا بُرا اور کڑوا “ہے۔
یہ قادرِ الافواجربمطلق کا فرمان ہے۔

20 کیونکہ” شروع سے ہی تُو اپنے جوئے اور رّسوں
کو توڑ کر کہتی رہی، مَیں’ تیری خدمت نہیں کروں
‘!گی تُو ہر بلندی پر اور ہر درختگھنے کے سائے میں
لیٹ کر عصمت فروشی کرتی رہی۔ 21 پہلے تُو انگور
مخصوصکی اور قابِل اعتماد نسل کی پنیری تھی جسے
مَیں نے خود زمین میں لگایا۔ تو یہ کیا ہوا کہ تُو بگڑ کر
*جنگلی بیل بن گئی؟ اب22 تیرے قصور کا داغ اُتر
نہیں سکتا، خواہ تُو کتنا کھاری سوڈا اور صابن کیوں
نہ استعمال “کرے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

* 2:21 :جنگلی لفظی :ترجمہ اجنبی۔
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23 تُو” کس طرح یہ کہنے کی جرأت کر سکتی ہے
مَیںکہ نے آپاپنے کو آلودہ نہیں کیا، مَیں بعل دیوتاؤں
کے پیچھے نہیں گئی۔ وادی میں اپنی حرکتوں پر تو غور
!کر جان لے کہ تجھ سے کیا کچھ سرزد ہوا ہے۔ تُو
بےمقصد اِدھر اُدھر بھاگنے والی اونٹنی ہے۔ 24 بلـکہ تُو
یگستان ر میں ہنے ر عادیکی گدھی ہی ہے شہوتجو
مارےکے ہانپتی مستیہے۔ اِسکے عالم میں اُسکون
پر قابو پا سکتا بھیجوہے؟ اُس سے ملنا اُسےچاہے یادہ ز
جد و جہد کی ضرورت نہیں، کیونکہ مستی کے موسم
میں وہ ایکہر کے لئے حاضر ہے۔ اے25 اسرائیل،
اِتنا نہ دوڑ تیرےکہ گھسجوتے کر پھٹ جائیں اور
تیرا خشکگلا ہو جائے۔ لیکن افسوس، تُو بضد نہیں،’ہے، مجھے !دےچھوڑ مَیں اجنبی معبودوں کو پیار
کرتی ہوں، اور لازم ہے کہ مَیں اُن کے پیچھے بھاگتی
‘جاؤں۔

26 !سنو اسرائیلی قوم تمامکے افراد اُن کے بادشاہوں،
افسروں، اماموں اور نبیوں سمیت شرمندہ ہو جائیں گے۔
پکڑےوہ ہوئے چور کی سی شرم محسوس کریں گے۔
27 یہ لوگ لـکڑی کے بُت سے کہتے ہیں، تُو’ میرا باپ
‘ہے اور پتھر کے دیوتا سے، تُو’ مجھےنے لیکن‘دیا۔جنم
نہیںرجوعطرفمیرییہگو بلـکہکرتے اپنا سےمجھمنہ
پھیر کر چلتے ہیں توبھی جوں ہی آفتکوئی اُن پر آ جائے
تو یہ مجھ سے التجا کرنے لـگتے ہیں کہ آ کر ہمیں !بچا
اب28 یہ بُت ہیںکہاں جو تُو نے اپنے لئے بنائے؟ وہی
کھڑے ہو کر دکھائیں کہ تجھے مصیبت سے بچا سکتے
اےہیں۔ یہوداہ، آخر تیرےجتنے شہر ہیں اُتنے تیرے
دیوتا بھی “ہیں۔ رب29 فرماتا ہے، تم” مجھ پر کیوں
الزام لگاتے ہو؟ تم تو سب مجھ سے بےوفا ہو گئے ہو۔
مَیں30 تمہارےنے بچوں کو سزا لیکندی، بےفائدہ۔
وہ میری تربیت قبول نہیں کرتے۔ بلـکہ تم نے پھاڑنے
والے ببر شیر کی طرح اپنے نبیوں پر ٹوٹ کر اُنہیں تلوار
قتلسے کیا۔

اے31 موجودہ نسل، رب کے کلام پر دھیان !دو
کیا مَیں اسرائیل کے لئے یگستان ر تاریکیا ترین علاقے
مانندکی ہے،کہتیکیوںقوممیریتھا؟ آزادیہماب’
اِدھرسے اُدھر پھر ہیں،سکتے آئندہ تیرےہم نہیںحضور

آئیں ‘گے؟ 32 کیا کنواری کبھی یوراتاپنے ز کو بھول
سکتی ہے، یا دُلھن اپنا عروسی لباس؟ ہرگز !نہیں لیکن
میری قوم دنوںبےشمار مجھےسے بھول گئی ہے۔

33 تُو عشق ڈھونڈنے میں کتنی ماہر !ہے بدکار
عورتیں بھی تجھ بہتسے کچھ سیکھ لیتی ہیں۔ تیرے34
لباس کا دامن غریبوںبےگناہ خونکے سے آلودہ ہے،
گو تُو نے اُنہیں نقب زنی جیسا غلط کام وقتکرتے نہ
پکڑا۔ اِس سب کچھ کے باوجود بھی 35 تُو بضد ہے کہ
مَیں بےقصور ہوں، الله کا مجھ پر غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔
لیکن مَیں تیری عدالت کروں گا، اِس لئے کہ تُو کہتی
ہے، مجھ’ سے گناہ سرزد نہیں ‘ہوا۔

36 تُو کبھی اِدھر، کبھی اُدھر جا کر اِتنی آسانی سے
اپنا رُخ کیوں بدلتی ہے؟ یقین کر طرحجسکہ تُو اپنے
اتحادی اسور سے مایوس ہو کر شرمندہ ہوئی ہے اُسی
طرح تُو نئے اتحادی مصر سے بھی نادم ہو جائے گی۔
37 تُو اُس جگہ سے بھی اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھ کر
نکلے گی۔ کیونکہ رب نے اُنہیں رد کیا ہے جن پر تُو
بھروسا رکھتی ہے۔ اُن سے تجھے مدد حاصل نہیں ہو
“گی۔

3
اسرائیل ربکی سے بےوفائی

رب1 فرماتا ہے، اگر” کوئی اپنی بیوی کو طلاق
دے اور الـگ ہونے کے بعد بیوی کی کسی اَور سے
شادی ہو جائے تو کیا پہلے شوہر کو اُس سے دوبارہ
شادی کرنے کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں، بلـکہ ایسی
حرکت ملـکپورےسے کی بےحرمتی ہو جاتی ہے۔
دیکھ، یہی تیری حالت ہے۔ تُو نے متعدد عاشقوں سے
زنا کیا ہے، اباور واپسپاسمیرےتُو آنا چاہتی ہے۔
یہ باتکیسی ہے؟

2 اپنی نظر بنجر یوں پہاڑ کی طرف اُٹھا کر !دیکھ کیا
کوئی جگہ ہے جہاں زنا کرنے سے تیری بےحرمتی
نہیں ہوئی؟ یگستان ر میں تنہا بیٹھنے والے بَدُوکی طرح
تُو راستوں کے کنارے پر اپنے عاشقوں کی تاک میں
بیٹھی رہی ہے۔ اپنی عصمت فروشی اور بدکاری سے
تُو نے ملـک کی بےحرمتی کی ہے۔ اِسی3 وجہ سے
بہار میں برسات کا موسم روکا گیا اور بارش نہیں پڑی۔
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لیکن افسوس، تُو کسبی کی سی پیشانی رکھتی ہے، تُو
شرم کھانے کے لئے تیار ہی نہیں۔ 4 اِس وقت بھی تُو
چیختی چلّاتی آواز دیتی ہے، اے’ میرے باپ، جو
میری جوانی سے میرا دوست ہے، 5 کیا تُو ہمیشہ تک
ناراضساتھمیرے گا؟رہے کیا تیرا کبھیقہر نہیںٹھنڈا
ہو ‘گا؟ تیرےیہی اپنے الفاظ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تُو
غلط کام کرنے کی کرتیکوششممکنہر رہتی “ہے۔

6 یوسیاہ بادشاہ کی حکومت کے دوران رب مجھ
سے ہم کلام ہوا، کیا” تُو نے وہ کچھ دیکھا جو بےوفا
اسرائیل نے کیا ہے؟ اُس نے ہر بلندی پر اور ہر گھنے
درخت کے سائے میں زنا کیا ہے۔ مَیں7 نے سوچا کہ
یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ میرے پاس واپس آئے
لیکنگی۔ افسوس، ایسا نہ ہوا۔ اُس کی بہنغدار یہوداہ
بھی اِن واقعاتتمام کی گواہ تھی۔ 8 اسرائیلبےوفا کی
زناکاری برداشتناقابِل تھی، اِس لئے مَیں اُسےنے گھر
نکالسے دیا۔دےنامہطلاقکر پھر بھی مَیں نے دیکھا
کہ اُس کی غدار بہن یہوداہ نے خوف نہ کھایا بلـکہ
نکلخود کر زنا کرنے لـگی۔ اسرائیل9 کو اِس جرم کی
سنجیدگی محسوس نہ ہوئی بلـکہ اُس نے پتھر اور لـکڑی
کے بُتوں کے ساتھ زنا کر ملـککے کی بےحرمتی کی۔
اِس10 باوجودکے اُس کی بہنبےوفا پورےیہوداہ دل
سے نہیں بلـکہ صرف ظاہری طور پر میرے پاس واپس
“آئی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

لوٹپاسمیرے آ
مجھرب11 کلامہمسے بے”ہوا، اسرائیلوفا غدار

یہوداہ نسبتکی یادہ راستز باز ہے۔ 12 جا، شمال کی
طرف دیکھ کر بلند آواز سے اعلان کر، اے’ بےوفا
رباسرائیل، فرماتا واپسکہہے !آ آئندہ سےغصےمَیں
تیری طرف نہیں دیکھوں گا، کیونکہ مَیں مہربان ہوں۔
مَیں ناراضتکہمیشہ نہیں رہوں گا۔ یہ رب کا ہے۔فرمان

13 لیکن لازم ہے کہ تُو اپنا قصور تسلیم کرے۔
اقرار کر کہ مَیں رب اپنے خدا سرکشسے ہوئی۔ مَیں
اِدھر اُدھر گھوم کر ہر گھنے درخت کے سائے میں
اجنبی معبودوں کی پوجا کرتی رہی، مَیں ربنے کی نہ
“۔‘سنی ربیہ فرمانکا ہے۔ فرماتارب14 اے”ہے،
بےوفا بچو، واپس آؤ، کیونکہ مَیں تمہارا مالـک ہوں۔

مَیں تمہیں ہر جگہ سے نکال کر صیون میں واپس لاؤں
ایکمَیںسےشہرکسیگا۔ لاؤںنکالکو کسیاورگا،
خاندان سے دو افراد کو۔

تب15 مَیں تمہیں ایسے گلہ بانوں سے نوازوں گا جو
میری سوچ رکھیں گے اور جو سمجھ اور عقل کے ساتھ
تمہاری گلہ بانی یں کر گے۔ 16 پھر تمہاری تعداد بہت
اورگیبڑھے پھیلطرفچاروںتم فرماتارب“گے۔جاؤ
ہے، اُن” دنوں میں رب کے عہد کے صندوق کا ذکر
نہیں کیا جائے گا۔ نہ اُس کا خیال آئے گا، نہ اُسے یاد
کیا جائے گا۔ نہ اُس کی کمی محسوس ہو گی، نہ اُسے
دوبارہ بنایا جائے گا۔ 17 کیونکہ وقتاُس یروشلم رب’
‘تختکا تماممیںاُساورگا،کہلائے نامکےرباقوام
کی تعظیم میں جمع ہو جائیں گی۔ تب وہ اپنے شریر اور
ضدی دلوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گی۔ تب18
یہوداہ کا اسرائیلگھرانا پاسکےگھرانےکے آئے گا،
اور وہ مل کر ملـکشمالی ملـکاُسسے واپسمیں آئیں
گے جو مَیں تمہارےنے باپ دادا کو میراث میں دیا
تھا۔

19 مَیں نے سوچا، کاش مَیں تیرے ساتھ بیٹوں کا
سلوکسا کر کے ایکتجھے خوش دےملـکگوار
میراثایسیایکسکوں، جو دیگر اقوام نسبتکی کہیں
شاندار ہو۔ مَیں سمجھا کہ تم مجھے اپنا باپ ٹھہرا کر اپنا
نہیںسےمجھمنہ پھیرو اسرائیلیاےلیکن20گے۔ قوم، تُو
مجھ سے رہیبےوفا بالکلہے، طرحکیعورتاُس جو
اپنے شوہر سے بےوفا ہو گئی “ہے۔ یہ رب کا فرمان
ہے۔

21 !سنو” بنجر بلندیوں پر چیخیں اور التجائیں سنائی
دے رہی ہیں۔ اسرائیلی رو رہے ہیں، اِس لئے کہ وہ
غلط راہ اختیار کر ربکے اپنے خدا بھولکو گئے ہیں۔
اے22 بےوفا بچو، واپس آؤ تاکہ تمہارےمَیں بےوفا
دلوں کو اے”“سکوں۔دےشفا رب، ہم حاضر ہیں۔ ہم تیرے پاس آتے
ہیں، کیونکہ تُو ہی رب ہمارا خدا ہے۔ 23 واقعی،
یوں پہاڑ اور پہاڑوں پر بُت پرستی کا تماشا فریب ہی ہے۔
ً یقینا رب ہمارا خدا اسرائیل کی نجات ہے۔ ہماری24
جوانی سے لے کر تکآج ناکشرم باپہمارےدیوتا
دادا کی محنت کا پھل کھاتے آئے ہیں، خواہ اُن کی
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یاں بھیڑبکر اور گائےبَیل تھے، خواہ اُن کے بیٹے بیٹیاں۔
25 آؤ، ہم اپنی شرم کے بستر پر لیٹ جائیں اور اپنی
بےعزتی کی رضائی میں چھپ جائیں۔ کیونکہ ہم نے
باپاپنے ربسمیتدادا اپنے خدا کا گناہ کیا ہے۔ اپنی
ہمتکآجکرلےسےجوانی ربنے اپنے نہیںکیخدا
“سنی۔

4
توبہ کرو

رب1 فرماتا ہے، اے” اسرائیل، اگر تُو واپس آنا
چاہے تو میرے پاس واپس !آ اگر تُو اپنے گھنونے
بُتوں میرےکو حضور سے دُور کر کے آوارہ پھرےنہ
قَسمکیحیاتکیرباور2 دیانتوقتکھاتے داری،
انصاف صداقتاور سے اپنا وعدہ کرےپورا تو غیراقوام
مجھ برکتسے پا کر مجھ پر فخر کریں “گی۔

رب3 یہوداہ اور یروشلم کے باشندوں سے فرماتا ہے،
دلوںاپنے” زمینغیرمستعملکی چلاہلپر اُسےکر قابِل
!بناؤکاشت بیجاپنے یوںکانٹےدار میںجھاڑ بو ضائعکر
کرنا۔مت یہوداہاے4 اور یروشلم کے باشندو، آپاپنے
کو رب کے لئے مخصوص کر کے اپنا ختنہ کراؤ یعنی
اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ، ورنہ میرا قہر تمہارے غلط
کاموں باعثکے کبھی نہ بجھنے آگوالی کی طرح تجھ
پر نازل ہو گا۔

شمال آفتسے کا اعلان
5 یہوداہ میں اعلان کرو اور یروشلم کو اطلاع ملـک’دو، بھر میں نرسنگا ‘!بجاؤ گلا پھاڑ کر چلّاؤ، اکٹھے’

ہو !جاؤ آؤ، ہم قلعہ بند شہروں میں پناہ ‘!لیں 6 جھنڈا
گاڑ دو تاکہ لوگ اُسے دیکھ کر صیون میں پناہ لیں۔
محفوظ مقام بھاگمیں جاؤ اور کہیں نہ رُکو، کیونکہ
مَیں شمال کی طرف سے آفت لا رہا ہوں، سب کچھ
دھڑام سے گر جائے گا۔

7 ببر شیر جنگل میں اپنی چھپنے کی جگہ سے نکل آیا،
قوموں والاکرنےہلاککو روانہسےمقاماپنے ہو چکا
ہے ملـکتیرےتاکہ کو تباہ تیرےکرے۔ شہر برباد
ہو جائیں گے، اور اُن میں کوئی نہیں رہے گا۔

ٹاٹچنانچہ8 پہنلباسکا کر آہ زاریو کرو، کیونکہ
رب تکابغضبسختکا ہم پر نازل ہو رہا “ہے۔

رب9 فرماتا ہے، اُس” دن بادشاہ اور اُس کے افسر
ہمت ہاریں گے، اماموں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں
گے اور خوفنبی ُسنسے ہو کر رہ جائیں “گے۔

تب10 مَیں بول اُٹھا، ہائے،” رباے!ہائے قادرِ
مطلق، تُو نے اِس قوم اور یروشلم کو کتنا سخت فریب
دیا جب تُو نے فرمایا، تمہیں’ امن و امان حاصل ہو ‘گا
ہمارےحالانکہ گلوں پر تلوار پھرنے کو “ہے۔ اُس11
وقت اِس قوم اور یروشلم کو اطلاع دی جائے گی،
یگستان” ر بنجرکے ٹیلوں ُجھلسانےکچھسبسے والی لُو
قوممیری پاسکے آ اورہے۔رہی یہ پھٹککوگندم کر
بھوسے الـگسے مفیدوالیکرنے نہیںہَوا بلـکہ12گیہو
آندھی جیسی تیز ہَوا میری طرف سے آئے گی۔ کیونکہ
اب مَیں اُن پر اپنے فیصلے صادر کروں “گا۔

بادلوںطوفانیدشمندیکھو،13 طرحکی بڑھآگے رہا
!ہے اُس کے رتھ آندھی جیسے، اور اُس گھوڑےکے
عقاب سے تیز ہیں۔ ہائے، ہم پر !افسوس ہمارا انجام آ
گیا ہے۔

اے14 یروشلم، اپنے دل کو دھو کر بُرائی صافسے
کر تاکہ تجھے چھٹکارا ملے۔ تُو اندر ہی اندر تککب
اپنے شریر منصوبے باندھتی رہے گی؟

15 !سنو دان سے بُری خبریں آ رہی ہیں، افرائیم
کے پہاڑی علاقے سے آفت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔
16 غیراقوام کو اطلاع دو اور یروشلم کے بارے میں
اعلان محاصرہ”کرو، کرنے فوجیوالے ملـکدُوردراز
سے آ رہے !ہیں جنگوہ نعرےکے لگا لگا کر یہوداہ
کے شہروں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ 17 تب وہ کھیتوں کی
چوکیداری کرنے والوں کی طرح یروشلم کو گھیر لیں
گے۔ کیونکہ یہ شہر مجھ سے سرکش ہو گیا “ہے۔ یہ
رب فرمانکا ہے۔ تیرےیہ”18 اپنے چلنچالہی اور
حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ ہائے، تیری بےدینی کا انجام
کتنا تلخ اور خراشدل “!ہے

یرمیاہ کا اپنی قوم کے لئے دُکھ
19 ہائے، میری تڑپتی جان، میری تڑپتی !جان مَیں

درد مارےکے پیچ و تاب کھا رہا ہوں۔ ہائے، میرا
!دل وہ بےقابو ہو کر دھڑک رہا ہے۔ مَیں خاموش
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نہیں رہ سکتا، کیونکہ نرسنگے کی آواز اور جنگ کے
نعرے میرے کان تک پہنچ گئے ہیں۔ 20 یکے بعد
طرفچاروںہیں،رہیملخبریںکیشکستوںدیگرے
ملـک کی تباہی ہوئی اچانکہے۔ میرےہی تنبو باد بر
ایکہیں، ہی لمحے میرےمیں خیمے ختم ہو گئے ہیں۔
21 مجھے کب تک جنگ کا جھنڈا دیکھنا پڑے گا،
تککب نرسنگے کی آواز پڑےسننی گی؟

22 میری” قوم احمق ہے اور مجھے نہیں جانتی۔ وہ
بےوقوف اور ناسمجھ بچے ہیں۔ گو وہ غلط کام کرنے
بہتمیں تیز لیکنہیں، بھلائی کرنا اُن سمجھکی سے “ہے۔باہر

مَیں23 ملـکنے پر نظر ڈالی تو ویران و سنسان تھا۔
آسمانجب طرفکی دیکھا تو اندھیرا تھا۔ میری24 نگاہ
پہاڑوں پر پڑی تو تھرتھرا رہے تھے، تمام یاں پہاڑ ہچکولے
کھا رہی تھیں۔ 25 کہیں کوئی شخص نظر نہ آیا، تمام
پرندے بھی اُڑ کر جا چکے تھے۔ 26 مَیں ملـکنے پر
نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین یگستان ر
بن گئی ربہے۔ اور اُس کے غضبشدید کے منے سا
اُس کے تمام شہر نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ 27 کیونکہ
رب فرماتا ہے، ملـکپورا” باد بر ہو جائے گا، اگرچہ
مَیں پورےاُسے طور پر ختم نہیں کروں گا۔ زمین28 ماتم
گیکرے اور تاریکآسمان ہو جائے گا، مَیںکیونکہ یہ
فرما چکا ہوں، اور میرا ارادہ اٹل ہے۔ نہ مَیں یہ کرنے
پچھتاؤںسے گا، نہ اِس سے باز آؤں “گا۔

29 گھڑسواروں اور تیر چلانے والوں کا شور شرابہ
سن لوگکر تمام شہروں نکلسے جنگلوںکر اور چٹانوں
کھسکمیں جائیں گے۔ تمام شہر ویران و سنسان ہوں
میںکسیگے، لوگبھی نہیں بسیں گے۔

تو30 پھر تُو کیا ملامیںخاکجسےتُوہے،رہیکر دیا
گیا ابہے؟ قرمزی لباس اور سونے یوراتکے ز پہننے
کی کیا ضرورت ہے؟ اِس وقت اپنی آنکھوں کو سُرمے
سے سجانے اور آپاپنے کو آراستہ کرنے کا کوئی فائدہ
تیرےنہیں۔ عاشق تو تجھے حقیر جانتے بلـکہ تجھے جان
مارنےسے کے ہیں۔درپَے مجھےکیونکہ31 دردِ میںزہ
مبتلا عورت کی آواز، پہلی بار جنم دینے والی کی آہ و
زاری دےسنائی رہی صیونہے۔ بیٹی کراہ رہی ہے،
وہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہی ہے، ہائے،”
مجھ میری!افسوسپر جان قاتلوں کے ہاتھ میں آ کر نکل
رہی “ہے۔

5
اب معافی ناممکن ہے

1 یروشلم” کی گلیوں میں گھومو !پھرو ہر جگہ کا
ملاحظہ کر کے پتا کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اُس کے
چوکوں تفتیشکی بھی کرو۔ اگر ایکتمہیں شخصبھی
مل جائے کرےانصافجو اور دیانت داری طالبکا
رہے تو مَیں شہر کو معاف کر دوں گا۔ 2 وہ رب کی
حیات کی قَسم وقتکھاتے جھوٹبھی لتے بو “ہیں۔

اے3 تیریرب، آنکھیں دیانت داری دیکھنا چاہتی
ہیں۔ تُو نے اُنہیں مارا، لیکن اُنہیں دُکھ نہ ہوا۔ تُو نے
اُنہیں کچل ڈالا، لیکن تربیتوہ پانے کے لئے تیار نہیں۔
اُنہوں نے چہرےاپنے کو پتھر سے کہیں یادہ ز سخت
بنا کر توبہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ 4 مَیں نے صرف”سوچا، غریب لوگ ایسے ہیں۔ یہ اِس لئے احمقانہ
حرکتیں کر رہے ہیں ربکہ کی راہ اور اپنے خدا کی
شریعت واقفسے نہیں ہیں۔ آؤ،5 مَیں بزرگوں پاسکے
جا کر اُن باتسے ہوں۔کرتا وہ تو کیربضرور راہ اور
الله کی شریعت کو جانتے ہوں “گے۔ لیکن افسوس،
سب نےسبکے اپنے جوئے اور رسّے توڑ ڈالے ہیں۔

اِس6 لئے ببر شیر جنگل نکلسے کر اُن پر کرےحملہ
گا، یا بھیڑ بیابان سے آ کر اُنہیں باد بر کرے گا، چیتا اُن
کے شہروں کے تاکقریب میں بیٹھ کر ہر نکلنے والے
پھاڑکو گا۔ڈالے کیونکہ وہ بار سرکشبار ہوئے ہیں،
متعدد دفعہ اُنہوں نے اپنی بےوفائی کا اظہار کیا ہے۔

7 مَیں” تجھے کیسے معاف کروں؟ تیری اولاد نے
ترکمجھے کر کے اُن کی قَسم کھائی ہے جو خدا نہیں
ہیں۔ گو مَیں نے اُن کی ہر ضرورت پوری کی توبھی
اُنہوں نے زنا کیا، چکلے کے منے سا اُن کی لمبی قطاریں
لـگی رہیں۔ 8 یہ لوگ موٹے تازے گھوڑے ہیں جو
مستی میں آ گئے ہیں۔ ایکہر ہنہناتا ہوا اپنے پڑوسی کی
بیوی کو آنکھ مارتا “ہے۔ رب9 فرماتا ہے، کیا” مَیں
میںجواب اُنہیں سزا نہ دوں؟ کیا ایسیمَیں قوم انتقامسے
نہ لوں؟ 10 جاؤ، اُس کے انگور باغوںکے ٹوٹپر پڑو اور
سب کچھ برباد کر دو۔ لیکن اُنہیں مکمل طور پر متختم
بیلوںکرنا۔ شاخوںکی دُورکو کرو، کیونکہ کےربوہ
لوگ نہیں “ہیں۔

رب اپنی قوم کرےطلبجوابسے گا
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11 کیونکہ رب فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ کے

باشندے ہر طرح سے مجھ سے بےوفا رہے ہیں۔
اُنہوں12 ربنے کا انکار کر کے کہا ہے، نہیںکچھوہ’
ہمگا۔کرے نہیںمصیبتپر آئے ہمیںگی۔ نہ تلوار، نہ
کال نقصانسے پہنچے گا۔ نبیوں13 کی حیثیتکیا ہے؟
وہ تو بکواس ہی کرتے ہیں، اور رب کا کلام اُن میں
نہیں ہے۔ بلـکہ اُن ہی ساتھکے ایسا کیا جائے “۔‘گا

14 اِس لئے رب لشکروں کا خدا فرماتا ہے، اے”
یرمیاہ، چونکہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اِس لئے
تیرے بنآگالفاظمیرےمیںمنہ قوماِسکر لـکڑیکو
کی طرح بھسم کر دیں “گے۔ رب15 فرماتا ہے، اے”
اسرائیل، مَیں دُور کی قوم بھیجوںخلافتیرےکو گا،
ایسی پختہ اور قدیم قوم جس کی زبان تُو نہیں جانتا اور
جس کی باتیں تُو نہیں سمجھتا۔ 16 اُن ترکشکے کھلی
قبریں سبہیں، زبردستسبکے سورمے ہیں۔ 17 وہ
ہڑپکچھسب لیںکر تیری:گے تیریفصلیں، خوراک،
تیرے بیٹے بیٹیاں، تیری یاں، بکر بھیڑ تیرے گائےبَیل،
تیری انگور کی بیلیں اور تیرے انجـیر کے درخت۔ جن
قلعہ بند شہروں پر تم بھروسا رکھتے ہو اُنہیں وہ تلوار سے
خاک میں ملا دیں گے۔

18 پھر بھی مَیں وقتاُس تمہیں مکمل طور پر باد بر نہیں
کروں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔ اے”19 یرمیاہ، اگر
لوگ تجھ سے پوچھیں، ہمارےرب’ خدا نے یہ سب
ہمارےکچھ ساتھ کیوں ‘کیا؟ تو اُنہیں بتا، تم’ ترکمجھے
کر کے میںوطناپنے اجنبی معبودوں خدمتکی کرتے
رہے ہو، اِس لئے تم وطن سے ملـکدُور میں اجنبیوں
خدمتکی کرو ‘گے۔

اسرائیل20 میں اعلان کرو اور یہوداہ کو اطلاع دو
21 کہ اے بےوقوف اور ناسمجھ قوم، !سنو لیکن
افسوس، اُن آنکھیںکی تو لیکنہیں وہ نہیںدیکھ سکتے،
اُن کے کان تو ہیں لیکن وہ سن نہیں “سکتے۔ رب22
فرماتا ہے، کیا” تمہیں میرا خوف نہیں ماننا ہئے، چا
میرے حضور نہیں کانپنا ہئے؟ چا سوچ !لو مَیں ہی
ریتنے سے سمندر کی سرحد مقرر ایککی، ایسی باڑ
بنائی جس پر سے وہ کبھی نہیں گزر سکتا۔ گو وہ زور
سے لہریں مارے توبھی ناکام رہتا ہے، گو اُس کی
گرجیںخوبموجیں توبھی مقررہ حد سے آگے نہیں بڑھ

سکتیں۔
لیکن23 افسوس، اِس قوم کا ضدیدل سرکشاور

ہے۔ یہ لوگ صحیح راہ سے ہٹ کر اپنی ہی راہوں پر
پڑےچل ہیں۔ نہیںکبھیمیںدلوہ24 کہتے، آؤ،’ ہم
رب اپنے خدا خوفکا مانیں۔ کیونکہ وہی ہمیں وقت
پر خزاں اور بہار کے موسم بارشمیں مہیا کرتا ہے، وہی
اِس کی ضمانت دیتا ہے کہ ہماری فصلیں باقاعدگی سے
پک ‘جائیں۔ تمہارےاب25 غلط کاموں نے تمہیں اِن
نعمتوں سے محروم کر تمہارےدیا، گناہوں نے تمہیں اِن
اچھی چیزوں روکسے رکھا ہے۔

26 کیونکہ میری قوم میں ایسے بےدین افراد پائے
جاتے ہیں جو دوسروں کی تاک لگائے ہتے ر ہیں۔
جس طرح پرندےشکاری پکڑنے کے لئے جھک کر
چھپ جاتا ہے، اُسی طرح وہ دوسروں کی گھات میں
بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پھندے لگا کر لوگوں کو اُن میں
پھنساتے ہیں۔ 27 اور جس طرح شکاری پنجرےاپنے
کو یوں چڑ سے بھر دیتا ہے اُسی طرح اِن شریر لوگوں
کے گھر فریب بھرےسے ہتے ر ہیں۔ اپنی چالوں سے
وہ امیر، طاقت ور 28 اور تازےموٹے ہو گئے ہیں۔ اُن
کے غلط کاموں کی حد نہیں رہتی۔ وہ انصاف کرتے
ہی نہیں۔ نہ وہ یتیموں کی مدد کرتے ہیں تاکہ اُنہیں وہ
ملکچھ جائے جو اُن غریبوںنہہے،حقکا حقوقکے
قائم رکھتے “ہیں۔ رب29 فرماتا مجھےاب”ہے، بتاؤ، کیا
مجھے اُنہیں اِس کی سزا نہیں دینی ہئے؟ چا کیا مجھے اِس
قسم حرکتیںکی والیکرنے قوم بدلہسے نہیں لینا ہئے؟ چا

30 جو ملـککچھ میں ہوا ہے وہ ناکہول اور قابِل
گھن ہے۔ 31 کیونکہ نبی پیشجھوٹی گوئیاں سناتے
اور امام اپنی ہی مرضی سے حکومت کرتے ہیں۔ اور
میری قوم اُن کا یہ یہ رو عزیز رکھتی ہے۔ لیکن مجھے
جببتاؤ، سبیہ کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر تم کیا کرو
گے؟

6
یروشلم دشمنوں سے گھرا ہوا ہے

یمینبناے1 کی اولاد، یروشلم نکلسے کہیںکر اَور
پناہ !لو تقوع میں نرسنگا !پھونکو بیت کرم میں بھاگنے
کا ایسا اشارہ کھڑا کر جو سب کو نظر !آئے کیونکہ
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شمال سے آفت نازل ہو رہی سبہے، کچھ دھڑام سے
گر جائے گا۔

2 صیون بیٹی کتنی من موہن اور نازک ہے۔ لیکن
مَیں ہلاکاُسے دوںکر گا، اور3 چرواہے یوڑوںاپنے ر
کو لے اُسکر ٹوٹپر پڑیں وہگے۔ خیموںاپنے اُسکو
کے ارد گرد لگا لیں گے، اور ایکہر کا یوڑ ر چر چر کر
اپنا حصہ کھا جائے گا۔

4 وہ کہیں گے، آؤ،’ ہم اُس سے لڑنے کے لئے تیار
ہو جائیں۔ آؤ، ہم دوپہر کے وقت حملہ !کریں لیکن
ڈھلدنافسوس، لمبےسائےکےشاماورہے،رہا ہوتے
جا رہے ہیں۔ باتکوئی5 راتنہیں، وقتکے ہی ہم
اُس پر چھاپہ ماریں گے، اُسی وقت ہم اُس کے بُرجوں
کو گرا دیں “۔‘گے

رب6 الافواج فرماتا ہے، درختوں” کو کاٹو، مٹی
ڈھیروںکے سے یروشلم کا !کروگھیراؤ شہر کو دینیسزا
ہے، کیونکہ اُس میں ظلم ہی ظلم پایا جاتا ہے۔ جس7
کنوئیںطرح تازہسے پانی نکلتا رہتا طرحاُسیہے یروشلم
کی بدی بھی تازہ تازہ اُس سے نکلتی رہتی ہے۔ ظلم و
تشدد آوازیںکی اُس میں گونجتی رہتی ہیں، اُس کی بیمار
حالت اور زخم میرےلگاتار منے سا ہتے ر ہیں۔

اے8 یروشلم، میری تربیت کو قبول کر، ورنہ مَیں
تنگ آ کر تجھ سے اپنا منہ پھیر لوں گا، مَیں تجھے تباہ کر
دوں گا اور تُو غیرآباد ہو جائے “گی۔

رب9 الافواج فرماتا ہے، جس” طرح انگور چننے
کے بعد لوگغریب تمام بچا کھچا پھل توڑ لیتے ہیں اُسی
طرح اسرائیل کا بچا کھچا حصہ بھی احتیاط سے توڑ
لیا جائے گا۔ چننے والے کی طرح دوبارہ اپنے ہاتھ کو
انگور کی شاخوں پر سے گزرنے “دے۔

اے10 رب، مَیں کس سے بات کروں، کس کو
آگاہ کروں؟ کون سنے گا؟ دیکھ، اُن کے کان نامختون
ہیں، اِس لئے وہ نہیںہیسن ربسکتے۔ کا اُنہیںکلام
مضحکہ خیز لگتا ہے، وہ اُنہیں ناپسند ہے۔ 11 اِس لئے
ربمَیں سےغضبکے بھرا ہوا مَیںہوں، برداشتاُسے
کرتے کرتے تھکاِتنا گیا ہوں اُسےکہ مزید روکنہیں
سکتا۔

اُسے” گلیوں میں کھیلنے والے بچوں اور جمع شدہ
نوجوانوں پر نازل کر، کیونکہ سب کو گرفتار کیا جائے
گا، خواہ آدمی ہو یا عورت، بزرگ ہو یا عمر رسیدہ۔
12 اُن گھروںکے یوںاورکھیتوںکو دوسروںسمیتبیو
کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ مَیں اپنا ہاتھ ملـک
کے باشندوں خلافکے بڑھاؤں “گا۔ ربیہ کا فرمان
ہے۔ چھوٹے”13 سے لے غلطسبتکبڑےکر نفع
کے پیچھے پڑے ہیں، نبی سے لے کر امام تک سب
دھوکے باز ہیں۔ 14 وہ میری قوم کے زخم پر عارضی
مرہم پٹی لگا کر کہتے ہیں، اب’ سب کچھ ٹھیک ہو
گیا ابہے، سلامتی کا دور آ گیا ‘ہے حالانکہ سلامتی
ہے ہی نہیں۔ 15 ایسا گھنونا یہ رو اُن کے لئے شرم کا
باعث ہونا ہئے، چا لیکن وہ شرم نہیں کرتے بلـکہ سراسر
ہیں۔بےشرم اِس لئے کچھسبجب گر جائے گا تو یہ
لوگ بھی گر جائیں مَیںجبگے۔ اِن پر سزا نازل کروں
گا تو یہ ٹھوکر کھا جائیںملمیںخاککر “گے۔ ربیہ
کا فرمان ہے۔

صحیح راستے تلاشکی میں رہو
رب16 فرماتا ہے، راستوں” کھڑےپاسکے ہو کر

اُن کا معائنہ !کرو قدیم راہوں تفتیشکی کر کے پتا کرو
کہ اُن میں اچھیسیکونسے ہے، پھر اُس پر تبچلو۔
تمہاری جان کو سکون ملے گا۔ لیکن افسوس، تم انکار
کر ہو،کہتےکے یہہمنہیں،’ راہ کریںنہیںاختیار ‘!گے
17 دیکھو، مَیں نے تم پر پہرے دار مقرر کئے اور نرسنگاجب’کہا، پھونکا جائے گا تو دھیان لیکن‘!دو تم نے
انکار کیا، نہیں،’ ہم توجہ نہیں دیں ‘گے۔

18 اےچنانچہ قومو، !سنو اے جماعت، جان لے
کہ اُن کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا۔ اے19 زمین،
دےدھیان کہ مَیں اِس قوم پر کیا آفت نازل کروں گا۔
اور یہ اُن کے اپنے منصوبوں پھلکا ہو گا، اُنہوںکیونکہ
نے میری باتوں پر توجہ نہ دی بلـکہ میری شریعت کو
رد کر دیا۔ 20 مجھے سبا کے بخور یا دُوردراز ممالـک
کے قیمتی مسالوں کی کیا !پروا تمہاری بھسم ہونے والی
پسندمجھےقربانیاں تمہارینہیں، قربانیوںکیذبح مَیںسے
لطف اندوز نہیں “ہوتا۔ رب21 فرماتا ہے، مَیں” اِس
قوم کے راستے میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دوں گا جن
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باپسے اور بیٹا ٹھوکر کھا کر گر جائیں پڑوسیگے۔ اور
دوست مل ہلاککر ہو جائیں “گے۔

شمال دشمنسے کا حملہ
فرماتارب22 ملـکشمالی”ہے، فوجسے آ رہی ہے،

دنیا کی انتہا ایکسے عظیم قوم کو جگایا جا رہا ہے۔
23 اُس کے ظالم اور بےرحم فوجی کمان اور شمشیر سے
لیس ہیں۔ سنو اُن کا !شور متلاطم سمندر کی سی آواز
دےسنائی رہی اےہے۔ صیون بیٹی، وہ گھوڑوں پر
صف آرا ہو کر تجھ پر حملہ کرنے آ رہے “ہیں۔

24 اُن بارےکے میں اطلاع پا ہمارےکر ہمتہاتھ
ہار گئے ہیں۔ ہم پر طاریخوف ہو گیا ہے، ہمیں دردِ
زہ میں عورتمبتلا کا سا درد ہو رہا ہے۔ 25 شہر سے
نکل کر کھیت میں یا سڑک پر مت چلنا، کیونکہ وہاں
دشمن تلوار تھامے کھڑا ہے، دہشتطرفچاروں ہی
پھیلدہشت گئی ہے۔

اے26 میری قوم، ٹاٹ کا لباس پہن کر راکھ میں
لوٹ پوٹ ہو جا۔ یوں ماتم جسکر طرح اکلوتا بیٹا مر
گیا ہو۔ زور سے یلا واو کر، اچانککیونکہ ہی ہلاکو
ہم پر مارےچھاپہ گا۔

یرمیاہ قوم کو آزماتا ہے
27 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، مَیں” نے تجھے

دھاتوں کو جانچنے کی ذمہ داری دی ہے، اور میری
قوم وہ دھات ہے جس کا چال چلن تجھے معلوم کر
کے پرکھنا “ہے۔ اے28 رب، یہ تمام لوگ بدترین
قسم سرکشکے ہیں۔ تہمت لگانا اِن کی روزی بن گیا
ہے۔ یہ پیتل اور لوہا ہی ہیں، سب سبکے تباہی کا
باعث ہیں۔ 29 خوبدھونکنی دےہَوا رہی ہے تاکہ
آگسیسہ میں پگھل کر چاندی الـگسے ہو جائے۔
لیکن افسوس، ساری محنت رائیگاں ہے۔ سیسہ یعنی
بےدینوں الـگکو نہیں کیا جا چاندیخالصسکتا، باقی
نہیں رہتی۔ 30 چنانچہ اُنہیں ‘چاندیردی’ قرار دیا جاتا
ہے، ربکیونکہ اُنہیںنے رد کر دیا ہے۔

7
رب کے گھر بارےکے میں پیغام

رب1 یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، 2 رب” کے گھر
کے صحن کے دروازے پر کھڑا ہو کر اعلان کر کہ
اے یہوداہ کے تمام باشندو، رب کا کلام !سنو جتنے

بھی رب کی پرستش کرنے کے لئے اِن دروازوں میں
داخل ہوتے ہیں سبوہ توجہ !دیں الافواجرب3 جو
اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ اپنی زندگی اور چال
درستچلن کرو تو مَیں آئندہ بھی تمہیں اِس مقام پر بسنے
دوں گا۔ 4 اُن کے فریب دہ الفاظ پر اعتماد مت کرو
جو کہتے ہیں، یہاں’ ہم محفوظ ہیں کیونکہ یہ رب کا
ربگھر، کا ربگھر، کا گھر ‘ہے۔ 5 سنو، شرط تو
یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اور چال چلن درست کرو اور
دوسرےایک کے انصافساتھ سلوککا کرو، 6 کہ
تم پردیسی، یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو، اِس جگہ بےقصور
کا خون نہ بہاؤ اور اجنبی معبودوں کے پیچھے لـگ کر
اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ 7 اگر تم ایسا کرو تو مَیں
آئندہ بھی تمہیں اِس جگہ بسنے دوں گا، اُس ملـک میں
جو مَیں باپتمہارےنے دادا کو ہمیشہ کے لئے بخش
دیا تھا۔

لیکن8 افسوس، تم فریب دہ الفاظ پر بھروسا رکھتے
ہو جو فضول ہی ہیں۔ 9 تم چور، قاتل اور زناکار ہو۔
نیز تم جھوٹی قَسم کھاتے، بعل دیوتا کے حضور بخور
جلاتے اور اجنبی معبودوں کے پیچھے لـگ جاتے ہو،
ایسے دیوتاؤں پیچھےکے جن سے تم واقفپہلے نہیں تھے۔
لیکن10 ساتھ ساتھ تم میرےیہاں حضور بھی آتے ہو۔
جس مکان میرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ہے اُسی میں تم
کھڑے ہو کر کہتے ہو، محفوظہم’ ‘ہیں۔ تم رب کے
عبادتمیںگھر یہطرحکسساتھساتھکےکرنے تمام
گھنونی جاریحرکتیں رکھ سکتے “ہو؟

رب11 فرماتا ہے، کیا” تمہارے نزدیک یہ مکان
جس پر میرے ہی نام کا ٹھپا لگا ہے ڈاکوؤں کا اڈّا
بن گیا ہے؟ !خبردار یہ سب کچھ مجھے بھی نظر آتا ہے۔
َسیلا12 شہر کا چکر لگاؤ مَیںجہاں پہلےنے اپنا نام بسایا
تھا۔ معلوم کرو مَیںکہ اپنینے اسرائیلقوم بےدینیکی
سببکے سے اُس شہر کے ساتھ کیا “کِیا۔ رب13 فرماتا
ہے، تم” یہ شریر حرکتیں کرتے رہے، اور مَیں بار بار
تم سے ہم کلام ہوتا رہا، لیکن تم نے میری نہ سنی۔
مَیں تمہیں بُلاتا رہا، لیکن تم جواب دینے کے لئے تیار
نہ ہوئے۔ 14 اِس لئے اب مَیں اِس گھر کے ساتھ وہ
کچھ کروں گا جو مَیں نے َسیلا کے ساتھ کیا تھا، گو
اِس پر میرے ہی نام کا ٹھپا لگا ہے، یہ وہ مکان ہے
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جس پر تم اعتماد رکھتے ہو اور جسے مَیں نے تمہیں اور
تمہارے باپ دادا کو عطا کیا تھا۔ 15 مَیں تمہیں اپنے
حضور سے نکال دوں گا، بالکل اُسی جسطرح طرح
مَیں تمہارےنے بھائیوںتمام اولادکی*اسرائیلیعنی کو
نکال دیا تھا۔

لوگوں کی نافرمانی
یرمیاہ،اے16 اِس قوم لئےکے اِسکر۔متدعا کے

لئے نہ التجا کر، نہ منت۔ اِن لوگوں کی تنگمجھےخاطر
نہ کر، کیونکہ مَیں تیری نہیں سنوں گا۔ 17 کیا تجھے وہ
کچھ نظر نہیں آ رہا جو یہ یہوداہ کے شہروں اور یروشلم
کی گلیوں میں کر رہے ہیں؟ اِسسباور18 ملوثمیں
ہیں۔ بچے لـکڑی چن کر ڈھیر بناتے ہیں، پھر باپ اُسے
آگ لگاتے ہیں عورتیںجبکہ آٹا گوندھگوندھ آگکر
پر آسمان کی ملـکہ نامی دیوی کے لئے ٹکیاں پکاتی ہیں۔
تنگمجھے لئےکےکرنے وہ معبودوںاجنبی کو کیَمے
نذریں پیشبھی کرتے ہیں۔

لیکن19 حقیقت میں یہ مجھے تنگاُتنا نہیں کر رہے
جتنا آپاپنے ایسیکو۔ حرکتوں سے وہ اپنی ہی رُسوائی
کر “ہیں۔رہے رب20 قادرِ مطلق فرماتا میرا”ہے، قہر
اور غضب اِس مقام پر، انسان و حیوان پر، کھلے میدان
کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر نازل ہو سبگا۔
کچھ آتشنذرِ ہو اُسےکوئیاورگا،جائے سکےنہیںبجھا
“گا۔

رب21 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا بھسم”ہے، ہونے والی قربانیوں کو مجھے پیش نہ کرو،
بلـکہ اُن کا گوشت دیگر قربانیوں سمیت خود کھا لو۔
22 باپتمہارےمَیںدنجسکیونکہ دادا مصرکو سے
نکال لایا اُس دن مَیں اُنہیںنے بھسم ہونے والی قربانیاں
اور قربانیاںدیگر چڑھانے کا مَیں23دیا۔نہحکم اُنہیںنے
صرف یہ حکم دیا میریکہ !سنو تب ہی مَیں تمہارا خدا
ہوں گا اور تم میری قوم ہو پورےگے۔ طور پر اُس راہ
پر چلتے رہو جو مَیں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تب ہی تمہاری
خیر ہو گی۔ لیکن24 اُنہوں میرینے نہ سنی، نہ دھیان
دیا بلـکہ اپنے شریر دل کی ضد مطابقکے زندگی گزارنے
لـگے۔ اُنہوں نے میری طرف رجوع نہ کیا بلـکہ اپنا منہ
پھیرسےمجھ باپتمہارےسےجب25لیا۔ سےمصردادا

نکل مَیںتکآجآئے روز بہ روز اور بار بار اپنے خادموں
یعنی نبیوں پاستمہارےکو بھیجتا رہا۔ توبھی26 اُنہوں
نے نہ میری سنی، نہ توجہ دی۔ وہ بضد رہے بلـکہ اپنے
باپ دادا نسبتکی یادہ بُرےز تھے۔

یرمیاہ،اے27 تُو اُنہیں یہ تمام باتیں بتائے لیکنگا، وہ
تیری نہیں سنیں گے۔ تُو اُنہیں بُلائے گا، لیکن جوابوہ
نہیں دیں گے۔ تب28 تُو اُنہیں بتائے گا، اِس’ قوم نے نہ
رب اپنے خدا کی آواز سنی، نہ اُس تربیتکی قبول کی۔
دیانت داری ختم ہو کر اُن کے منہ مٹسے گئی ‘ہے۔

وادٔی بن ہنوم میں قابِل گھن رسوم
29 اپنے بالوں کو کاٹ کر پھینک !دے جا، بنجر

ٹیلوں پر ماتم گا،گیتکا کیونکہ ربنسلیہ غضبکے
کا نشانہ بن گئی ہے، اور اُس نے اِسے رد کر کے چھوڑ
دیا “ہے۔

30 کیونکہ رب فرماتا ہے، جو” کچھ یہوداہ کے
باشندوں نے کیا بہتمجھےوہ بُرا لگتا اُنہوںہے۔ اپنےنے
گھنونے بُتوں میرےکو نام کے لئے مخصوص گھر میں
رکھ کر اُس کی کیبےحرمتی ہے۔ ساتھ31 ساتھ اُنہوں
نے وادٔی بن ہنوم میں واقع توفت کی اونچی جگہیں
تعمیر کیں تاکہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو جلا کر قربان کریں۔
مَیں نے کبھی بھی ایسی رسم ادا کرنے کا حکم نہیں دیا
بلـکہ اِس کا میرےخیال ذہن میں تکآیا نہیں۔

32 ربچنانچہ کا کلام !سنو وہ دن آنے والے ہیں
جب یہ مقام ‘توفت’ یا وادٔی’ بن ‘ہنوم نہیں کہلائے
گا بلـکہ قتل’ غارتو کی ‘وادی۔ توفتلوگوقتاُس
میں اِتنی لاشیں دفنائیں گے کہ آخرکار خالی جگہ نہیں
رہے گی۔ تب33 اِس قوم کی لاشیں پرندوں اور جنگلی
جانوروں خوراککی بن جائیں گی، اور کوئی نہیں ہو
گا جو اُنہیں بھگا دے۔ 34 مَیں یہوداہ کے شہروں اور
یروشلم آوازیںکیشادمانیوخوشیمیںگلیوںکی ختم کر
دوں گا، دُلھندُولھا آوازیںکی بند گی۔جائیںہو کیونکہ
ملـک ویران و سنسان ہو جائے “گا۔

8
رب1 فرماتا ہے، وقتاُس” دشمن قبروں کو کھول

* 7:15 :اسرائیل لفظی :ترجمہ افرائیم۔
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کر یہوداہ کے بادشاہوں، افسروں، اماموں، نبیوں اور
یروشلم کے عام باشندوں کی ہڈیوں کو نکالے گا 2 اور
زمین پر وہاںگا۔دےبکھیر وہ اُن کے منے پڑیسا رہیں
گی جو اُنہیں پیارے تھے یعنی سورج، چاند اور ستاروں
کے تمام لشکر کے منے۔ سا کیونکہ وہ اُن ہی خدمتکی
کرتے، اُن ہی کے پیچھے چلتے، اُن ہی طالبکے ہتے، ر
اور اُن ہی کو سجدہ کرتے تھے۔ اُن کی ہڈیاں دوبارہ نہ
اکٹھی کی جائیں گی، نہ دفن کی جائیں گی بلـکہ کھیت
میں گوبر کی طرح بکھری پڑی رہیں گی۔ 3 اور جہاں
بھی مَیں اِس شریر قوم بچےکے ہوؤں منتشرکو کروں گا
وہاں سبوہ کہیں گے کاشکہ ہم بھی زندہ نہ رہیں
بلـکہ مر “جائیں۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

قوم تباہ کن راہ سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں
4 اُنہیں” بتا، رب فرماتا ہے کہ جب کوئی گر جاتا

توہے کیا دوبارہ اُٹھنے نہیںکوششکی کرتا؟ ضرور۔ اور
جب کوئی صحیح راستے سے دُور ہو جاتا ہے تو کیا وہ
واپسدوبارہ آ جانے نہیںکوششکی کرتا؟ بےشک۔
5 تو پھر یروشلم کے یہ لوگ صحیح راہ سے بار بار کیوں
بھٹک جاتے ہیں؟ فریبیہ ساتھکے لپٹے ہتے ر واپساور
آنے سے انکار ہی کرتے ہیں۔ 6 مَیں نے دےدھیان
کر دیکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہی لتے بو ہیں۔ کوئی بھی
پچھتا کر نہیں کہتا، یہ’ کیسا غلط کام ہے جو مَیں نے
دشمنگھوڑےمیںجنگطرحجس‘!کیا ٹوٹپر پڑتے
ہیں اُسی طرح ایکہر سیدھا اپنی غلط راہ پر دوڑتا رہتا
ہے۔ 7 فضا میں اُڑنے والے لق لق پر غور کرو جسے
آنے جانے کے اوقاتمقررہ خوب معلوم ہوتے ہیں۔
فاختہ، ابابیل اور بلبل پر بھی دھیان دو جو سردیوں کے
موسم میں کہیں اَور ہوتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں
کہیں اَور۔ وہ اوقاتمقررہ سے کبھی نہیں ہٹتے۔ لیکن
افسوس، میری ربقوم شریعتکی نہیں جانتی۔

8 طرحکستم کہہ سکتے ہو، دانشہم’ مند ہیں،
کیونکہ ہمارے پاس رب کی شریعت ؟‘ہے حقیقت
میں کاتبوں کے فریب دہ قلم نے اِسے توڑ مروڑ کر بیان
کیا ہے۔ 9 دانشسنو، مندوں کی رُسوائی ہو جائے گی،

دہشتوہ زدہ ہو پکڑےکر جائیں گے۔ ربدیکھو، کا
کلام رد کرنے کے بعد اُن کی کہاںحکمتاپنی رہی؟

10 اِس لئے مَیں اُن کی یوں بیو کو پردیسیوں کے
حوالے کر دوں گا اور اُن کے کھیتوں کو ایسے لوگوں
کے سپرد جو اُنہیں نکال دیں گے۔ کیونکہ چھوٹے سے
لے کر بڑے تک سب کے سب ناجائز نفع کے پیچھے
پڑے ہیں، نبیوں سے لے کر اماموں تک سب دھوکے
باز ہیں۔ 11 وہ میری قوم کے زخم پر عارضی مرہم پٹی
لگا کر کہتے ہیں، سباب’ ٹھیککچھ ہو گیا ابہے،
سلامتی کا دور آ گیا ‘ہے حالانکہ سلامتی ہیہے نہیں۔

12 گو ایسا گھنونا یہ رو اُن کے لئے شرم باعثکا ہونا
ہئے، چا لیکن وہ شرم نہیں کرتے بلـکہ سراسر بےشرم
ہیں۔ اِس لئے جب سب کچھ گر جائے گا تو یہ لوگ
بھی گر جائیں جبگے۔ مَیں اِن پر سزا نازل کروں گا تو
یہ ٹھوکر کھا خاککر میں مل جائیں “گے۔ یہ رب کا
فرمان ہے۔

فرماتارب13 مَیں”ہے، اُن لوںچھینفصلپوریکی
گا۔ انگور کی بیل پر ایک دانہ بھی نہیں رہے گا، انجـیر
کے تمام درخت پھل سے محروم ہو جائیں گے بلـکہ تمام
بھیپتے جائیںجھڑ گے۔ بھیکچھجو مَیں اُنہیںنے عطا
کیا تھا وہ اُن سے چھین لیا جائے گا۔

14 تب تم کہو گے، ہم’ یہاں کیوں بیٹھے رہیں؟
آؤ، ہم قلعہ بند شہروں میں پناہ لے کر ہلاکوہیں ہو
جائیں۔ ہم ربنے اپنے خدا کا گناہ کیا ہے، اور اب
اِسہم کا بھگتنتیجہ ہیں۔رہے اُسیکیونکہ ہمیںنے
ہلاکت کے حوالے کر کے ہمیں یلا زہر پانی پلا دیا
ہے۔ ہم15 سلامتی کے انتظار میں حالاتلیکنرہے،
ٹھیک نہ ہمہوئے۔ شفا پانے اُمیدکی رکھتے لیکنتھے،
اِس کے بجائے ہم پر دہشت چھا گئی۔ 16 !سنو دشمن
گھوڑےکے نتھنے پُھلا رہے ہیں۔ دان سے اُن کا شور
تکہم پہنچ رہا ہے۔ اُن کے ہنہنانے سے پورا ملـک
تھرتھرا رہا ہے، کیونکہ آتے وقت ملـکپورےیہ کو
اُس شہروںکے اور ہڑپسمیتباشندوں لیںکر “۔‘گے

اپنی قوم پر یرمیاہ کا نوحہ
17 رب فرماتا ہے، مَیں” تمہارے خلاف افعی

بھیج دوں گا، ایسے یلے زہر سانپ جن کے خلاف



یرمیاہ 8:18 785 یرمیاہ 9:17

ہر جادومنتر بےاثر رہے گا۔ یہ تمہیں کاٹیں “گے۔
لاعلاج18 غم مجھ پر حاوی ہو گیا، میرا دل نڈھال ہو
گیا ہے۔ 19 !سنو میری قوم دُوردراز ملـک سے چیخ
چیخ کر مدد کے لئے دےآواز رہی لوگہے۔ پوچھتے
ہیں، ربکیا” صیون میں نہیں ہے، کیا یروشلم کا بادشاہ
نہیںسکونتوہاںسےاب “کرتا؟ اُنہوںسنو،” اپنےنے
مجسموں اور بےکار اجنبی بُتوں کی پوجا کر کے مجھے
طیشکیوں “دلایا؟

لوگ20 آہیں بھر بھر کر کہتے ہیں، گئیکٹفصل”
پھلہے، چنا گیا تکابلیکنہے، نجاتہمیں حاصل
نہیں “ہوئی۔

دیکھتباہیمکملکیقوممیری21 کر ٹوٹدلمیرا گیا
ہے۔ مَیں ماتم کر رہا ہوں، کیونکہ اُس کی حالت اِتنی
بُری ہے میرےکہ کھڑےرونگٹے ہو گئے ہیں۔ 22 کیا
ِجلعاد میں مرہم نہیں؟ کیا وہاں ڈاکٹر نہیں ملتا؟ مجھے
بتاؤ، میری قوم کا زخم کیوں نہیں بھرتا؟

9
کاش1 میرا سر پانی کا منبع اور میری آنکھیں آنسوؤں

کا چشمہ ہوں تاکہ مَیں راتدن اپنی قوم کے مقتولوں
پر آہ و زاری کر سکوں۔

دھوکے بازوں کی قوم
یگستانکاش2 لئےکےمسافروںکہیںمیںر سرائے

ہو تاکہ مَیں اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں چلا جاؤں۔
سبکیونکہ غداروںسبزناکار، کا جتھا ہیں۔

رب3 فرماتا ہے، وہ” اپنی زبان جھوٹسے کے تیر
چلاتے ہیں، ملـکاور میں اُن طاقتکی دیانت داری
پر مبنی نہیں ہوتی۔ نیز، وہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔
مجھے تو وہ جانتے ہی نہیں۔ 4 ایکہر اپنے پڑوسی سے
خبردار رہے، اور اپنے کسی بھی بھائی پر بھروسا مت
رکھنا۔ کیونکہ ہر بھائی چالاکی کرنے میں ماہر ہے،
اور ہر پڑوسی تہمت لگانے پر تُلا رہتا ہے۔ 5 ہر ایک
اپنے پڑوسی کو دھوکا دیتا ہے، کوئی بھی سچ نہیں بولتا۔
اُنہوں اپنینے زبان جھوٹکو بولنا سکھایا اباورہے،
غلطوہ کام کرتے تھککرتے گئے ہیں۔ یرمیاہ،اے6
فریبتُو سے گھرا رہتا اورہے، فریبلوگیہ باعثکے
ہی مجھے جاننے سے انکار کرتے “ہیں۔

اِس7 لئے الافواجرب فرماتا اُنہیںمَیںدیکھو،”ہے،
خام چاندی کی طرح پگھلا کر آزماؤں گا، کیونکہ مَیں
اپنی قوم، اپنی بیٹی کے ساتھ اَور کیا کر سکتا ہوں؟ 8 اُن
کی زبانیں مہلـک تیر ہیں۔ اُن کے منہ پڑوسی سے صلح
سلامتی کی باتیں کرتے ہیں جبکہ اندر ہی اندر وہ اُس
تاککی میں بیٹھے “ہیں۔ رب9 فرماتا ہے، کیا” مجھے
اُنہیں اِس کی سزا نہیں دینی ہئے؟ چا کیا مجھے ایسی قوم
سے بدلہ نہیں لینا ہئے؟ “چا

نوحہ !کرو
10 مَیں پہاڑوں بارےکے میں آہ و زاری کروں گا،

بیابان کی چراگاہوں پر ماتم کا گیت گاؤں گا۔ کیونکہ
وہ یوں تباہ ہو گئے ہیں کہ نہ کوئی اُن میں سے گزرتا، نہ
یوڑوں ر کی آوازیں اُن میں سنائی دیتی پرندےہیں۔ اور
بھاگسبجانور کر چلے گئے ہیں۔ یروشلم”11 کو مَیں
ملبے کا ڈھیر بنا دوں گا، اور آئندہ گیدڑ اُس میں جا بسیں
گے۔ یہوداہ کے شہروں کو مَیں ویران و سنسان کر دوں
ایکگا۔ بھی اُن میں نہیں بسے “گا۔

کون12 دانشاِتنا مند ہے کہ یہ سمجھ کسسکے؟
ہدایتاِتنیسےربکو ملی بیانوہکہہے سکےکر کہ
ملـک کیوں برباد ہو گیا ہے؟ وہ کیوں یگستان ر جیسا
بن گیا ہے، اِتنا ویران کہ اُس میں سے کوئی نہیں گزرتا؟

رب13 نے فرمایا، وجہ” یہ ہے کہ اُنہوں میرینے
شریعت ترککو کیا، وہ ہدایت جو مَیں نے خود اُنہیں
دی تھی۔ نہ اُنہوں میرینے سنی، نہ میری شریعت کی
پیروی کی۔ 14 اِس کے بجائے وہ اپنے ضدی دلوں کی
پیروی کر کے بعل دیوتاؤں کے پیچھے لـگ گئے ہیں۔
اُنہوں نے وہی کچھ کیا جو اُن کے باپ دادا نے اُنہیں
سکھایا “تھا۔

15 اِس لئے رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے
فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں اِس قوم کو کڑوا کھانا کھلا
کر یلا زہر پانی پلا دوں گا۔ 16 مَیں اُنہیں ایسی قوموں
میں منتشر کر دوں گا جن سے نہ وہ اور نہ اُن باپکے
واقفدادا تھے۔ میری تلوار تکوقتاُس اُن پیچھےکے
پڑی رہے گی ہلاکتکجب نہ ہو “جائیں۔ رب17
الافواج فرماتا ہے، دھیان” دے کر یہ گر کرنے والی
عورتوں بُلاؤ۔کو جنازوںجو پر یلا واو کرتی ہیں اُن میں
سبسے سے ماہر عورتوں کو بُلاؤ۔
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18 وہ جلد آ کر ہم پر آہ و زاری کریں تاکہ ہماری

آنکھوں سے آنسو بہہ پلـکوںہمارینکلیں، خوبپانیسے
ٹپکنے لـگے۔

19 کیونکہ صیون سے یہ گر کی آوازیں بلند ہو رہی
ہیں، ہائے،’ ہمارے ساتھ کیسی یادتی ز ہوئی ہے،
رُسوائیکیسیہماری ہوئی !ہے ملـکہم کو چھوڑنے
پر مجبور ہیں، کیونکہ دشمن ہمارےنے گھروں کو ڈھا
دیا “۔‘ہے

ربعورتو،اے20 پیغامکا سنو۔ کانوںاپنے اُسکو
کی باتہر پر !دھرو اپنی بیٹیوں کو نوحہ کرنے کی تعلیم
ایکدو، دوسری کو ماتم کا گیتیہ سکھاؤ،

21 موت” پھلانگ کر ہماری کھڑکیوں میں سے
گھس آئی ہمارےاور قلعوں میں داخل ہوئی ابہے۔
بچوںوہ میںگلیوںکو نوجوانوںاورسے میںچوکوںکو
سے مٹا لنے ڈا جا رہی “ہے۔

رب22 فرماتا ہے، نعشیں” کھیتوں میں گوبر کی
طرح اِدھر اُدھر بکھری پڑی رہیں گی۔ جس طرح کٹا
ہوا فصلگندم کاٹنے والے پیچھےکے اِدھر اُدھر پڑا رہتا
ہے اُسی طرح لاشیں اِدھر اُدھر پڑی رہیں گی۔ لیکن
اُنہیں اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں ہو “گا۔

رب23 فرماتا ہے، نہ” دانش مند اپنی حکمت پر فخر
نہکرے، زورآور اپنے زور پر یا امیر پر۔دولتاپنی فخر24
کرنے والا فخر کرے کہ اُسے سمجھ حاصل ہے، کہ
وہ رب کو جانتا ہے اور کہ مَیں رب ہوں جو میںدنیا مہربانی، انصاف اور راستی کو عمل میں لاتا ہوں۔
کیونکہ یہی چیزیں مجھے پسند “ہیں۔

رب25 فرماتا ہے، وقتایسا” آ رہا مَیںجبہے اُن
سب کو سزا دوں گا جن کا صرف جسمانی ختنہ ہوا
ہے۔ 26 اِن میں مصر، یہوداہ، ادوم، عمون، موآب اور
وہ شامل ہیں جو یگستان ر کے کنارے کنارے ہتے ر
ہیں۔ کیونکہ گو یہ تمام اقوام ظاہری طور پر ختنہ کی
رسم ادا کرتی ہیں، لیکن اُن کا ختنہ باطنی طور پر نہیں
ہوا۔ دھیان دو اسرائیلکہ کی بھی حالتیہی “ہے۔

10
بُت بےفائدہ ہیں

1 اے اسرائیل کے گھرانے، رب کا پیغام !سن
رب2 فرماتا دیگر”ہے، اقوام کی بُت متپرستی اپنانا۔ یہ
لوگ علمِ نجوم سے مستقبل جان لینے کوششکی کرتے

کرتے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن تم اُن کی باتوں سے
پریشان نہ ہو جاؤ۔ 3 کیونکہ دیگر قوموں رسمکے رواجو
فضول ہی ہیں۔ جنگل میں کٹدرخت جاتا ہے، پھر
کاری گر اُسے اپنے اوزار سے تشکیل دیتا ہے۔ لوگ4
اُسے اپنی سونا چاندی سے سجا کر کیلوں سے کہیں لگا
دیتے ہیں تاکہ ہلے نہ۔ 5 بُت اُن پُتلوں کی مانند ہیں جو
کھیرے کھیتکے کھڑےمیں کئے جاتے ہیں تاکہ
پرندوں کو بھگا دیں۔ نہ وہ بول سکتے، نہ چل سکتے ہیں،
اِس لئے لوگ اُنہیں اُٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔
اُن متسے ڈرنا، کیونکہ نہ وہ نقصان باعثکا ہیں، نہ
بھلائی “کا۔

اے6 رب، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تُو عظیم ہے،
تیرے نام کی عظمت زوردار یقے طر سے ظاہر ہوئی
اقواماے7ہے۔ کونبادشاہ،کے نہیںخوفتیرا مانے
گا؟ کیونکہ تُو لائقاِس اقوامہے۔ مندوںدانشتمامکے
اور اُن کے تمام ممالـک میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔
احمقسب8 اور ثابتبےوقوف ہوئے ہیں، کیونکہ اُن
لـکڑیتربیتکی بُتوںبےکارکے ہے۔ہوئیحاصلسے
ترسیس9 سے چاندی کی چادریں اور اوفاز سے سونا
لایا جاتا ہے۔ اُن سے کاری گر اور سنار بُت بنا دیتے
ہیں قرمزیجسے اور رنگارغوانی کپڑےکے پہنائے
جاتے ہیں۔ سب کچھ ماہر اُستادوں کے ہاتھ سے بنایا
جاتا ہے۔

10 لیکن رب ہی حقیقی خدا ہے۔ وہی زندہ خدا
اور ابدی بادشاہ ہے۔ جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو
زمین لرزنے لـگتی ہے۔ اقوام اُس کا قہر برداشت نہیں
کر سکتیں۔

11 بُت پرستوں کو بتاؤ کہ دیوتاؤں نے نہ آسمان کو
بنایا اور نہ زمین کو، اُن کا نام و نشان تو آسمان و زمین
مٹسے جائے گا۔ 12 دیکھو، الله ہی نے اپنی قدرت
زمینسے خلقکو کیا، اُسی نے حکمتاپنی سے دنیا کی
بنیاد رکھی، اور اُسی نے اپنی سمجھ کے مطابق آسمان
کو خیمے کی طرح تان لیا۔ 13 اُس کے حکم پر آسمان پر
پانی ذخیرےکے گرجنے لـگتے ہیں۔ وہ دنیا کی انتہا سے
بادل ھنے چڑ دیتا، بارش کے ساتھ بجلی کڑکنے دیتا اور
اپنے گوداموں سے ہَوا نکلنے دیتا ہے۔
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تمام14 انسان احمق اور سمجھ سے خالی ہیں۔ ہر سنار

اپنے بُتوں باعثکے شرمندہ ہوا اُسہے۔ بُتکے دھوکا
ہی ہیں، اُن میں دم نہیں۔ 15 وہ فضول اور مضحکہ خیز
ہیں۔ عدالت وقتکے وہ نیست ہو جائیں گے۔ 16 الله
یعقوبجو کا موروثی حصہ ہے اِن کی مانند نہیں ہے۔
وہ سب کا خالق ہے، اور اسرائیلی قوم اُس کا موروثی
حصہ الافواجربہے۔ ہی اُس کا نام ہے۔

آنے والی جلاوطنی
اے17 محاصرہ شدہ شہر، اپنا سمیٹسامان ملـککر

سے نکلنے یاںکی تیار کر لے۔ 18 ربکیونکہ فرماتا اِس”ہے، بار مَیں ملـک کے باشندوں کو باہر پھینک دوں
گا۔ مَیں تنگاُنہیں کروں گا تاکہ اُنہیں پکڑا “جائے۔

ہائے،19 میرا بیڑا غرق ہو گیا !ہے ہائے، میرا زخم
بھر نہیں سکتا۔ پہلے مَیں نے سوچا کہ یہ ایسی بیماری
برداشتمجھےجسےہے ہی کرنا ہے۔ ابلیکن20 میرا
خیمہ تباہ ہو گیا ہے، اُس کے تمام ٹوٹرسّے گئے ہیں۔
میرے پاسمیرےبیٹے چلےسے گئے ایکہیں، بھی نہیں
رہا۔ کوئی نہیں ہے جو میرا خیمہ دوبارہ لگائے، جو
اُس پردےکے سرےنئے سے لٹکائے۔ 21 کیونکہ قوم
کے گلہ بان احمق ہو گئے ہیں، اُنہوں ربنے تلاشکو
نہیں کیا۔ اِس لئے وہ کامیاب نہیں رہے، اور اُن کا پورا
یوڑ ر تتر بتر ہو گیا ہے۔

22 !سنو ایک خبر پہنچ رہی ہے، شمالی ملـک سے
شور و غوغا دےسنائی رہا یہوداہہے۔ کے شہر اُس کی
زد میں آ کر برباد ہو جائیں گے۔ آئندہ گیدڑ ہی اُن میں
بسیں گے۔

اے23 رب، مَیں نے جان لیا ہے کہ انسان کی راہ
اُس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اپنی مرضی سے نہ وہ
چلتا، نہ قدم اُٹھاتا ہے۔ اے24 رب، میری تنبیہ کر،
مناسبلیکن میںطیشتک۔حد آ میریکر تنبیہ نہ کر،
بھسممَیںورنہ 25گا۔جاؤںہو اقواماُنغضباپنا نازلپر
کر جو تجھے نہیں جانتیں، اُن اُمّتوں پر جو تیرا نام لے کر
تجھے نہیں پکارتیں۔ کیونکہ اُنہوں یعقوبنے ہڑپکو
کر لیا ہے۔ اُنہوں نے اُسے مکمل طور پر نگل کر اُس کی
چراگاہ کو تباہ کر دیا ہے۔

11
قوم کی عہد شکنی

رب1 یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، 2 یروشلم” اور یہوداہ
کے باشندوں سے کہہ کہ اُس عہد شرائطکی پر دھیان
دو جو مَیں نے تمہارے ساتھ باندھا تھا۔ رب3 جو
اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ اُس پر لعنت جو اُس
عہد کی شرائط پوری نہ کرے 4 جو مَیں تمہارےنے
باپ دادا سے باندھا تھا جب اُنہیں مصر سے نکال لایا،
اُس مقام سے جو لوہا پگھلانے والی بھٹی کی مانند تھا۔
وقتاُس مَیں بولا، میری’ سنو میرےاور ہر حکم پر عمل
کرو تو تم میری قوم ہو گے اور مَیں تمہارا خدا ہوں گا۔
5 پھر مَیں وہ وعدہ پورا کروں گا مَیںجو قَسمنے کھا کر
تمہارے باپ دادا سے کیا تھا، مَیں تمہیں ملـکوہ دوں
دودھمیںجسگا اور شہد آج‘ہے۔کثرتکی اُسیتم
ملـک میں رہ رہے “ہو۔
مَیں، یرمیاہ آمین،رب،اے”دیا،جوابنے ایسا “!ہوہی
تب6 رب نے مجھے حکم دیا کہ یہوداہ کے شہروں

اور یروشلم کی گلیوں میں پھر کر یہ تمام باتیں سنا دے۔
اعلان کر، عہد” شرائطکی پر دےدھیان کر اُن پر عمل
کرو۔ باپتمہارے7 دادا مصرکو سے لتے مَیںوقتنکا
نے اُنہیں آگاہ کیا کہ میری سنو۔ آج تک مَیں بار بار
باتیہی دہراتا رہا، لیکن8 اُنہوں نے نہ میری سنی، نہ
دھیان دیا بلـکہ ایکہر اپنے شریر دل کی ضد مطابقکے
زندگی گزارتا رہا۔ عہد کی جن باتوں پر مَیں نے اُنہیں
عمل کرنے کا حکم دیا تھا اُن پر اُنہوں نے عمل نہ کیا۔
نتیجے میں مَیں اُن پر وہ تمام لعنتیں لایا جو عہد میں بیان
کی گئی “ہیں۔

مجھمزیدرب9 کلامہمسے یہوداہ”ہوا، اور یروشلم
کے باشندوں سازشخلافمیرےنے کی ہے۔ 10 اُن
سے وہی گناہ سرزد ہوئے ہیں جو اُن باپکے دادا نے
تھے۔کئے باتیںمیریبھییہکیونکہ سننے لئےکے تیار نہیں
ہیں، یہ بھی اجنبی معبودوں کے پیچھے ہو لئے ہیں تاکہ
اُن خدمتکی کریں۔ اسرائیل اور یہوداہ نے مل کر وہ
عہد توڑا مَیںجوہے اُننے باپکے دادا سے باندھا تھا۔
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11 اِس لئے رب فرماتا ہے کہ مَیں اُن پر ایسی آفت

نازل کروں جسگا سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ تب وہ
مدد کے لئے مجھ سے یاد فر کریں گے، لیکن مَیں اُن کی
نہیں سنوں گا۔ 12 پھر یہوداہ اور یروشلم کے باشندے
اپنے شہروں سے نکل کر چیختے چلّاتے اُن دیوتاؤں سے
منت کریں جنگے کے منے سا بخور جلاتے رہے ہیں۔
لیکن اب جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو یہ
اُنہیں نہیں بچائیں گے۔ تیرےیہوداہ،اے13 تیرےدیوتا
شہروں جیسے بےشمار ہو گئے ہیں۔ ناکشرم دیوتا بعل
کے لئے بخور جلانے کی اِتنی قربان گاہیں کھڑی کی
گئی ہیں جتنی یروشلم میں گلیاں ہوتی ہیں۔ اے14
یرمیاہ، اِس قوم کے لئے دعا مت !کرنا اِس کے لئے نہ
منت کر، نہ سماجت۔ کیونکہ آفتجب اُن پر آئے گی
اور وہ چلّا کر مجھ یادسے فر کریں گے تو مَیں اُن کی نہیں
سنوں گا۔

15 میری پیاری قوم میرے گھر میں کیوں حاضر
ہوتی ہے؟ وہ تو اپنی بےشمار سازشوں سے باز ہی نہیں
آتی۔ کیا آنے والی آفت قربانی کا مُقّدس پیشگوشت
کرنے رُکسے جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو تُو خوشی منا
سکتی۔

تیرانےرب16 نام زیتون’ کا پھلتا جسدرختپھولتا
پھلصورتخوبکا ‘ہے ابلیکنرکھا، زبردستوہ
آندھی کا شور مچا کر درخت آگکو لگائے گا۔ تب
اُس کی تمام ڈالیاں بھسم ہو جائیں گی۔ اسرائیلاے17
اور الافواجربیہوداہ، نے خود تمہیں زمین میں لگایا۔
لیکن اب اُس نے تم پر آفت لانے کا فیصلہ کیا ہے۔
غلطتمہارےکیوں؟ کام کی وجہ سے، اور اِس لئے کہ
تم بعلنے دیوتا کو بخور کی پیشقربانیاں کر کے مجھے
طیش دلایا “ہے۔

یرمیاہ کے لئے جان کا خطرہ
ہوا۔معلوممجھےتودیاطلاعمجھےنےرب18 ہاں،

وقتاُس تُو ہی مجھےنے اُن منصوبوںکے سے آگاہ کیا۔
پہلے19 مَیں اُس بھولے بھالے بھیڑ کے بچے کی مانند تھا
جسے قصائی کے پاس لایا جا رہا ہو۔ مجھے کیا پتا تھا
کہ یہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ آپس میں
وہ کہہ رہے تھے، آؤ،” درختہم کو پھل سمیت ختم

کریں، آؤ ہم اُسے زندوں ملـککے میں سے مٹائیں تاکہ
اُس کا نام و تکنشان یاد نہ “رہے۔

رباے20 الافواج، تُو منصفعادل ہے لوگوںجو
کے سب گہرےسے خیالات اور راز جانچ لیتا ہے۔
اب بخش دے کہ مَیں اپنی آنکھوں سے وہ انتقام
دیکھوں جو میرےتُو مخالفوں سے لے گا۔ کیونکہ مَیں
نے اپنا تیرےمعاملہ ہی سپرد کر دیا ہے۔

رب21 فرماتا ہے، عنتوت” کے آدمی تجھے قتل کرنا
ہتے چا ہیں۔ وہ کہتے ہیں، رب’ کا نام لے کر نبوّت
مت کرنا، ورنہ تُو ہمارے ہاتھوں مار دیا جائے “۔‘گا
22 چونکہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اِس لئے رب
الافواج فرماتا ہے، مَیں” اُنہیں سزا دوں !گا اُن کے
جوان آدمی تلوار سے اور اُن کے بیٹے بیٹیاں کال سے
ہلاک ہو جائیں گے۔ 23 اُن میں ایکسے بھی نہیں بچے
گا۔ سالجسکیونکہ اُن کی نازلسزا ہو وقتاُسگی،
عنتوتمَیں آدمیوںکے آفتسختپر لاؤں “گا۔

12
بےدینوں کو اِتنی کامیابی حاصلکیوں ہوتی ہے؟

اے1 رب، تُو ہمیشہ حق پر ہے، لہٰذا عدالت میں
تجھ شکایتسے کرنے کا کیا فائدہ؟ تاہم مَیں اپنا معاملہ
پیشتجھے کرنا چاہتا ہوں۔ بےدینوں کو اِتنی کامیابی
کیوں حاصل ہوتی ہے؟ غدار اِتنے سکون سے زندگی
کیوں گزارتے ہیں؟ 2 تُو نے اُنہیں زمین میں لگا دیا، اور
اب وہ جڑ پکڑ خوبکر اُگنے لـگے بلـکہ پھل بھی لا رہے
ہیں۔ گو تیرا نام اُن کی زبان پر رہتا لیکنہے، اُن کا دل
تجھ سے دُور ہے۔ اےلیکن3 رب، تُو مجھے جانتا ہے۔
تُو میرا ملاحظہ کر میرےکے دل کو پرکھتا رہتا ہے۔
گزارش کہہے تُو اُنہیں بھیڑوں گھسیٹطرحکی کر ذبح
کرنے کے لئے لے جا۔ اُنہیں قتل و غارت کے دن کے
لئے مخصوص !کر

ملـک4 کب تک کال کی گرفت میں رہے گا؟
کھیتوں میں یالی ہر تککب مُرجھائی ہوئی نظر آئے
باشندوںگی؟ بُرائیکی باعثکے جانور غائبپرندےاور
ہو ہیں۔گئے لوگکیونکہ الله”ہیں،کہتے نہیںکو معلوم
ہمارےکہ ساتھ کیا ہو جائے “گا۔
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رب5 مجھ سے ہم کلام ہوا، پیدل” چلنے والوں سے

دوڑ مقابلہکا تجھےکرنا تھکا دیتا توہے، پھر طرحکستُو
گھوڑوں کا مقابلہ کرے گا؟ تُو اپنے آپ کو صرف
محفوظوہاں سمجھتا امنطرفچاروںجہاںہے امانو
پھیلا ہوا ہے، تو پھر تُو یائے در یردن کے گنجان جنگل
طرحکسسے نپٹے گا؟ تیرےکیونکہ6 بھائی،سگے ہاں
تیرے باپ کا گھر بھی تجھ سے بےوفا ہو گیا ہے۔ یہ
بھی بلند آواز تیرےسے پیچھے تجھے گالیاں دیتے ہیں۔
اُن پر اعتماد مت کرنا، خواہ تیرےوہ ساتھ اچھی باتیں
کیوں نہ کریں۔

الله ملـکاپنے پر ماتم کرتا ہے
مَیں7 اپنےنے اسرائیلگھر ترککو کر جوہے۔دیا

میری ملـکیتموروثی تھی اُسے مَیں نے رد کیا مَیںہے۔
نے اپنے لخِت جگر کو اُس کے دشمنوں کے حوالے کر
دیا ہے۔ 8 کیونکہ میری قوم جو میری موروثی ملـکیت
میرےہے ساتھ سلوکبُرا کرتی میںجنگلہے۔ ببر شیر
کی طرح وہ میرے خلاف دہاڑتی ہے، اِس لئے مَیں
اُس سے نفرت کرتا ہوں۔ اب9 میری موروثی ملـکیت
اُس رنگین شکاری پرندے کی مانند ہے جسے دیگر
شکاری پرندوں نے گھیر رکھا ہے۔ جاؤ، تمام درندوں
کو اکٹھا کرو تاکہ وہ آ کر اُسے کھا جائیں۔ 10 متعدد
گلہ بانوں نے میرے انگور کے باغ کو خراب کر دیا
کھیتپیارےمیرےہے۔ کو اُنہوں نے پاؤں تلے روند
یگستانکر ر میں بدل دیا ہے۔ اب11 وہ بنجر زمین بن کر
اُجاڑ حالت میرےمیں منے سا ماتم کرتا ہے۔ ملـکپورا
ویران و سنسان لیکنہے، کوئی پروا نہیں کرتا۔

12 تباہ کن فوجی بیابان کی بنجر بلندیوں پر سے اُتر کر
قریب پہنچ رہے ہیں۔ ربکیونکہ کی تلوار ملـک کے
ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب کچھ کھا
جائے گی۔ کوئی بھی نہیں بچے گا۔

13 اِس قوم نے گندم کا بیج یا، بو لیکن کانٹوں کی
مشقتمحنتخوبگئی۔پکفصل کرنے باوجودکے
بھی حاصلکچھ نہ ہوا، ربکیونکہ غضبسختکا قوم
پر نازل ہو رہا ابچنانچہہے۔ رُسوائی فصلکی “!کاٹو

الله ممالـکپڑوسیکا کے لئے پیغام

رب14 فرماتا ہے، مَیں” اُن تمام شریر ممالـکپڑوسی
کو جڑ سے اُکھاڑ دوں گا جو میری قوم اسرائیل کی
ملـکیت کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ
ملـکیت جو مَیں نے خود اُنہیں میراث میں دی تھی۔
ساتھ ساتھ مَیں یہوداہ بھیکو جڑ سے اُن درمیانکے سے
نکال دوں گا۔ لیکن15 بعد میں مَیں اُن پر ترس کھا کر
ایکہر کو پھر اُس کی اپنی موروثی زمین اور ملـکاپنے
میں پہنچا دوں گا۔ پہلے16 اُن دیگر قوموں میرینے قوم
بعلکو دیوتا قَسمکی کھانے کا طرز ابلیکنسکھایا۔
اگر میریوہ قوم کی راہیں اچھی طرح سیکھ میرےکر
ہی نام اور میری حیاتہی کی قَسم کھائیں تو میری قوم
کے درمیان رہ کر از سرِ نو قائم ہو جائیں گی۔ لیکن17
جو میریقوم نہیں سنے گی اُسے مَیں حتمی طور پر جڑ سے
اُکھاڑ نیستکر کر دوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

13
سڑیگلی لنگوٹی

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، جا،” کتان کی لنگوٹی
خرید کر اُسے باندھ لے۔ لیکن وہ بھیگ نہ “جائے۔
2 مَیں نے ایسا ہی کیا۔ لنگوٹی خرید کر مَیں نے اُسے
باندھ لیا۔ تب3 رب کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا،
اب”4 وہ لنگوٹی لے جو تُو نے خرید کر باندھ لی ہے۔
یائے فراتدر پاسکے جا کر چٹانکسیاُسے کی دراڑ
میں چھپا “دے۔ 5 چنانچہ مَیں روانہ ہو کر یائے در
فرات کنارےکے پہنچ گیا۔ وہاں مَیں نے لنگوٹی کو
کہیں چھپا ربطرحجسدیا نے حکم دیا تھا۔ بہت6
گئے۔گزردن مجھربپھر ایکسے بار پھر کلامہم ہوا،
اُٹھ،” یائے فراتدر پاسکے جا کر وہ لنگوٹی نکال لا
مَیںجو وہاںتجھےنے چھپانے کو “تھا۔کہا چنانچہ7
مَیں روانہ ہو کر یائے فراتدر پاسکے پہنچ گیا۔ وہاں
مَیں کھودنے لنگوٹیکر اُسکو نکالسےجگہ لیا جہاں
مَیں اُسےنے چھپا لیکنتھا۔دیا افسوس، گئیسڑگلوہ
تھی، بالکل بےکار ہو گئی تھی۔

تب8 رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 9 طرحجس”
یہ کپڑا زمین میں دب کر گل سڑ گیا اُسی طرح مَیں
یہوداہ اور یروشلم کا بڑا خاکگھمنڈ میں ملا دوں گا۔
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10 میریلوگخرابیہ باتیں سننے کے لئے تیار نہیں بلـکہ
اپنے شریر دل کی ضد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔
اجنبی معبودوں کے لـگپیچھے کر یہ اُن ہی خدمتکی
اور پوجا کرتے ہیں۔ لیکن اِن کا انجام لنگوٹی کی مانند
ہی ہو گا۔ یہ بےکار ہو جائیں گے۔ 11 جسکیونکہ
طرح لنگوٹی آدمی کی کمر کے ساتھ لپٹی رہتی ہے اُسی
طرح مَیں پورےنے اسرائیل پورےاور یہوداہ کو اپنے
ساتھ لپٹنے کا موقع فراہم کیا تاکہ وہ میری قوم اور میری
شہرت، یف تعر اور عزت کا باعث بن جائیں۔ لیکن
افسوس، وہ سننے کے لئے تیار نہیں “تھے۔ یہ رب فرمانکا ہے۔

َمے بھرےگھڑےکے ہوئے ہیں
اُنہیں”12 اسرائیلربکہدےبتا کا خدا فرماتا کوگھڑےہر’ہے، ‘ہے۔بھرناسےَمے کہیںمیںجوابوہ

گے، ہم’ تو خود ہیںجانتے کہ گھڑےہر کو َمے سے
بھرنا ‘ہے۔ تب13 اُنہیں اِس کا مطلب بتا۔ رب’ فرماتا
ملـکاِسکہہے جنہیںہیںگھڑےباشندےتمامکے
مَیں َمے سے بھر دوں گا۔ داؤد تختکے پر بیٹھنے والے
بادشاہ، امام، نبی اور یروشلم کے تمام ہنے ر والے سب
بھرسبکے بھر نشےکر دُھتمیں جائیںہو گے۔ تب14
مَیں دوسرےایکاُنہیں ساتھکے ٹکرا دوں گا، باپاور
بیٹوں کے ساتھ مل ٹکڑےکر ٹکڑے ہو جائیں گے۔ نہ
مَیں ترس کھاؤں گا، نہ اُن پر رحم کروں گا بلـکہ ہم
دردی دکھائے بغیر اُنہیں تباہ کروں “۔‘گا یہ رب فرمانکا ہے۔

قید حالتناکہیبتکی
15 دھیان سے !سنو مغرور نہ ہو، کیونکہ رب نے

خود فرمایا ہے۔ اِس16 پہلےسے کہ یکی تار پھیل جائے
تمہارےاور پاؤں دُھندلے پن میں پہاڑوں ساتھکے ٹھوکر
ربکھائیں، اپنے خدا کو جلال !دو کیونکہ وقتاُس
گو میںانتظارکےروشنیتم رہو لیکنگے، اندھیرےالله
مزیدکو بڑھائے یکیگہریگا، تار تم پر گی۔جائےچھا
لیکن17 اگر تم نہ سنو تو تمہارےمَیں تکبر کو دیکھ کر
پوشیدگی میں یہ گر و زاری کروں گا۔ مَیں زار زار روؤں
گا، میری آنکھوں سے آنسو زور سے ٹپکیں گے، کیونکہ
ربدشمن کے یوڑ ر کو پکڑ کر جلاوطن گا۔دےکر

18 بادشاہ اور اُس کی ماں کو اطلاع دے، اپنے”
تختوں سے اُتر کر زمین پر بیٹھ جاؤ، کیونکہ تمہاری شان
کا تمہارےتاج سروں سے گر گیا “ہے۔ نجبدشِت19
کے شہر بند کئے جائیں گے، اور اُنہیں لنے کھو والا کوئی
نہیں پورےگا۔ہو یہوداہ جلاوطنکو کر دیا گا،جائے
ایک بھی نہیں بچے گا۔

اے20 یروشلم، اپنی نظر اُٹھا کر اُنہیں دیکھ جو شمال
سے آ رہے ابہیں۔ وہ یوڑ ر کہاں رہا تیرےجو سپرد
کیا تیریگیا، شاندار یاں بکر بھیڑ کدھر ہیں؟ 21 تُو اُس دن
کیا کہے اُنہیںربجبگی تجھ پر کرےمقرر گا جنہیں
تُو نے اپنے دوستقریبی بنایا تھا؟ جنم دینے عورتوالی
کا سا درد تجھ پر غالب آئے گا۔ 22 اور اگر تیرے دل
میں سوال اُبھر آئے میرےکہ ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے
!سنتو ہوسےوجہکیگناہوںسنگینتیرےیہ ہے۔رہا
اِن ہی کی وجہ اُتارےکپڑےتیرےسے گئے ہیں اور
دریعصمتتیری ہوئی ہے۔

23 کیا کالا آدمی اپنی ِجلد رنگکا یا چیتا اپنی کھال
کے ھبے د بدل سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں تم بھی بدل نہیں
سکتے۔ تم غلط کام کے اِتنے عادی ہو گئے ہو کہ صحیح
کام کر ہی نہیں سکتے۔

24 جس” طرح بھوسا یگستان ر کی تیز ہَوا میں اُڑ
کر تتر بتر ہو جاتا ہے اُسی طرح مَیں تیرے باشندوں
کو منتشر کر دوں “گا۔ رب25 فرماتا ہے، یہی” تیرا
انجام ہو گا، مَیں نے خود مقرر کیا ہے کہ تجھے یہ
اجر ملنا ہے۔ کیونکہ تُو نے مجھے بھول کر جھوٹ پر
بھروسا رکھا ہے۔ مَیں26 کپڑےتیرےخود اُتاروں گا
تاکہ تیری برہنگی سب کو نظر آئے۔ مَیں27 پہاڑینے
اور میدانی علاقوں میں تیری گھنونی حرکتوں پر خوب
دھیان دیا تیریہے۔ زناکاری، تیرا مستانہ ہنہنانا، تیری
بےشرم عصمت فروشی، سب کچھ مجھے نظر آتا ہے۔
اے یروشلم، تجھ پر !افسوس تُو پاک صاف ہو جانے
کے لئے تیار نہیں۔ مزید کتنی دیر لـگے “گی؟

14
کال ربدورانکے کا پیغام

کال1 ربدورانکے یرمیاہ سے ہم کلام ہوا،
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2 یہوداہ” ماتم کر رہا ہے، اُس کے دروازوں کی

حالت قابِل رحم سوگلوگہے۔ حالتوار فرشمیں
پر بیٹھے ہیں، اور یروشلم کی چیخیں آسمان تک بلند ہو
رہی ہیں۔ 3 امیر اپنے نوکروں کو پانی بھرنے بھیجتے ہیں،
لیکن حوضوں پاسکے پہنچ کر پتا چلتا ہے پانیکہ نہیں
اِسہے، لئے واپسہاتھخالیوہ آ شرمندگیہیں۔جاتے
اور ندامت کے مارے وہ اپنے سروں کو ڈھانپ لیتے
ہیں۔ بارش4 نہ ہونے کی وجہ سے زمین میں دراڑیں
پڑ گئی ہیں۔ میںکھیتوں کام کرنے بھیوالے شرم کے
مارے اپنے سروں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ گھاس5 نہیں
اِسہے، لئے ہرنی بچےنومولوداپنے ہے۔دیتیچھوڑکو
جنگلی6 گدھے بنجر ٹیلوں کھڑےپر گیدڑوں کی طرح
ہانپتے ہیں۔ یالی ہر نہ ملنے کی وجہ سے وہ بےجان رہےہو “ہیں۔

اے7 رب، ہمارے گناہ ہمارے خلاف گواہی
دے توبھیہیں۔رہے اپنے نام کی ہمخاطر پر کر۔رحم
ہم مانتے ہیں بُریکہ طرح بےوفا ہو گئے ہیں، ہم نے
تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ الله،اے8 تُو اسرائیل کی اُمید ہے،
تُو ہی مصیبت کے وقت اُسے چھٹکارا دیتا ہے۔ تو پھر
ہمارے ساتھ ملـکسلوکتیرا میں اجنبی کا سا کیوں
ہے؟ تُو رات کو کبھی اِدھر کبھی اُدھر ٹھہرنے والے
مسافر 9ہے؟کیوںجیسا تُو مانندکیآدمیاُسکیوں ہے
اچانکجو دم بخود ہو جاتا ہے، اُس سورمے کی مانند
بےبسجو ہو کر بچا نہیں اےسکتا۔ رب، تُو ہمارےتو
درمیان ہی رہتا ہے، اور ہم تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا
ترکہمیںہے۔ نہ !کر

اِس قوم کے لئے متدعا کرنا
ربلیکن10 اِس قوم بارےکے میں فرماتا ہے، یہ”

لوگ آوارہ پھرنے یہہیں،شوقینکے پاؤںاپنے روککو
ہی نہیں سکتے۔ مَیں اُن ناخوشسے ابہوں۔ مجھے اُن
کے غلط کام یاد رہیں ابگے، مَیں اُن کے گناہوں کی
اِس”ہوا،کلامہمسےمجھمزیدرب11“گا۔دوںسزا
قوم کی بہبودی کے لئے دعا مت کرنا۔ 12 گو یہ روزہ
بھی رکھیں توبھی مَیں اِن کی التجاؤں پر دھیان نہیں دوں
گا۔ یہگو بھسم والیہونے اور غلہ بھیپیشقربانیاںکی

کریں توبھی مَیں اِن سے خوش نہیں ہوں گا بلـکہ اِنہیں
کال، تلوار اور یوں بیمار نیستسے و نابود کر دوں “گا۔

13 یہ سن کر مَیں اعتراضنے کیا، رباے” قادرِ
مطلق، نبی اِنہیں بتاتے آئے ہیں، نہ’ قتل و غارت کا
ہوخطرہ گا، پڑےکالنہ گا بلـکہ مَیں تمہارےیہیں لئے
امن و امان کا بندوبستپکا کر لوں “۔‘گا

رب14 جوابنے دیا، نبی” میرا نام لے کر جھوٹی
پیش گوئیاں بیان کر رہے ہیں۔ مَیں نے نہ اُنہیں بھیجا،
اُنہیںنہ اوردیداریذمہکوئی نہ اُن ہوا۔کلامہمسے
یہ تمہیں جھوٹی یائیں، رو فضول پیش گوئیاں اور اپنے
دل کے وہم سناتے رہے “ہیں۔ 15 ربچنانچہ فرماتا
یہ”ہے، نبی تلوار میںزدکیکالاور آ گے۔جائیںمرکر
کیونکہ گو مَیں نے اُنہیں نہیں بھیجا توبھی میرےیہ نام
میں نبوّت کر ہیںکہتےکے میںملـککہ قتلنہ غارتو
کا خطرہ ہو گا، نہ پڑےکال گا۔ اور16 لوگوںجن کو
وہ اپنی نبوّتیں سناتے ہیںرہے وہ تلوار اور کال کا شکار
جائیںبن گے، اُن لاشیںکی یروشلم پھینکمیںگلیوںکی
اُنہیںگی۔جائیںدی دفنانے والا نہیںکوئی ہو نہگا، اُن
نہکو، اُن یوںکی بیو اورکو نہ اُن بیٹیوںبیٹےکے یوںکو۔
مَیں اُن پر اُن کی اپنی بدکاری نازل کروں گا۔

اے رب، معافہمیں !کر
اے17 یرمیاہ، اُنہیں یہ کلام سنا، میرےراتدن’

آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ رُک نہیں سکتے، کیونکہ میری
قوم، میری کنواری بیٹی کو گہری چوٹ لـگ گئی
ہے، ایسا زخم جو بھر نہیں سکتا۔ دیہات18 میں جا کر
مجھے وہ سب نظر آتے ہیں جو تلوار سے قتل کئے گئے
ہیں۔ جب مَیں شہر میں واپس آتا ہوں تو چاروں طرف
کال بُرےکے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نبی اور امام
ملـک مارےمارےمیں پھر رہے ہیں، اور اُنہیں معلوم
نہیں کہ کیا “۔‘کریں

اے19 رب، کیا تُو نے یہوداہ کو سراسر رد کیا ہے؟
کیا تجھے صیون سے اِتنی گھن آتی ہے؟ تُو نے ہمیں اِتنی
بار کیوں مارا کہ ہمارا علاج ناممکن ہو گیا ہے؟ ہم
امن و امان کے انتظار میں رہے، لیکن حالات ٹھیک
نہ ہوئے۔ ہم شفا پانے کی اُمید رکھتے تھے، لیکن اِس
کے بجائے ہم دہشتپر چھا گئی۔
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اے20 رب، ہم اپنی بےدینی اور باپاپنے دادا کا

قصور تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔
ناماپنے21 ہمیںخاطرکی نہحقیر تختجلالیاپنےجان،
کی بےحرمتی ہونے ہمارے!دےنہ ساتھ اپنا عہد یاد
کر، منسوخاُسے نہ کر۔ 22 کیا دیگر اقوام دیوتاؤںکے میں
کوئیسے بارشجوہے برسا سکے؟ یا کیا آسمان خود ہی
بارشیں زمین پر بھیج دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلـکہ تُو ہی یہ
کچھسب کرتا ہمارےرباےہے، اِسیخدا۔ لئے ہم
تجھ پر اُمید رکھتے ہیں۔ تُو ہی نے یہ سارا انتظام قائم کیا
ہے۔

15
سزا ضرور آئے گی، کیونکہ دیر ہو گئی ہے

1 پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اب” سے میرا دل
اِس قوم کی طرف مائل نہیں ہو گا، خواہ موسٰی اور
میرےسموایل منے سا آ کر اُن نہکیوںشفاعتکی کریں۔
نکالسےحضورمیرےاُنہیں !جائیںچلےوہدے، 2 اگر
وہ تجھ سے پوچھیں، ہم’ کدھر ‘جائیں؟ تو اُنہیں جواب
دے، رب’ فرماتا ہے کہ جسے مرنا ہے وہ مرے،
تلوارجسے کی میںزد آنا وہہے تلوار کا لقمہ جسےبنے،
بھوکے مرنا ہے وہ بھوکے مرے، جسے قید میں جانا
ہے وہ قید ہو “۔‘جائے رب3 فرماتا ہے، مَیں” اُنہیں
چار قسم کی سزا دوں گا۔ ایک، تلوار اُنہیں کرےقتل
دوسرے،گی۔ ُکتے اُن گھسیٹلاشیںکی جائیںلےکر
گے۔ تیسرے اور چوتھے، پرندے اور درندے اُنہیں
کھا کھا کر ختم کر دیں گے۔ جب4 مَیں اپنی قوم سے
لوںنپٹ گا تو دنیا ممالـکتمامکے دیکھحالتکیاُس کر
کانپ اُٹھیں گے۔ اُن کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے
جب وہ یہوداہ کے بادشاہ منسّی بن ِحزقیاہ کی اُن شریر
حرکتوں کا انجام دیکھیں گے اُسجو نے یروشلم میں کی
ہیں۔

اے5 یروشلم، کون تجھ پر ترس کھائے گا، کون
ہم دردی کا اظہار کرے گا؟ تیرےکون گھر آ کر
تیرا پوچھےحال “گا؟ رب6 فرماتا تُو”ہے، مجھےنے رد
کیا، اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا ابہے۔ مَیں اپنا تیرےہاتھ
خلاف بڑھا کر تجھے تباہ کر دوں گا۔ کیونکہ مَیں ہم
دردی دکھاتے تنگدکھاتے آ گیا ہوں۔

جس7 طرح گندم کو ہَوا میں اُچھال کر بھوسے
سے الـگ کیا جاتا ہے اُسی طرح مَیں اُنہیں ملـک کے
دروازوں کے منے سا پھٹکوں گا۔ چونکہ میری قوم نے
اپنے غلط راستوں کو ترک نہ کیا اِس لئے مَیں اُسے
بےاولاد بنا کر برباد کر دوں گا۔ اُس8 کی بیوائیں سمندر
کی ریت جیسی بےشمار ہوں گی۔ دوپہر وقتکے ہی
مَیں نوجوانوں کی ماؤں پر تباہی نازل کروں اچانکگا،
ہی اُن پر پیچ تابو دہشتاور چھا جائے گی۔ سات9
بچوں ماںکی نڈھال ہو جانکر ہاتھسے دھو بیٹھے گی۔
دن کے وقت ہی اُس کا سورج ڈوب جائے گا، اُس
کا فخر عزتاور جاتی رہے گی۔ لوگجو بچ جائیں گے
اُنہیں مَیں دشمن کے آگے آگے تلوار سے مار ڈالوں “گا۔
ربیہ کا فرمان ہے۔

ربیرمیاہ شکایتسے کرتا ہے
اے10 میری ماں، مجھ پر !افسوس افسوس کہ تُو

نے مجھ جیسے شخص کو جنم دیا جس کے ساتھ پورا
ملـک جھگڑتا اور لڑتا ہے۔ مَیںگو نے نہ اُدھار دیا نہ لیا
سبتوبھی مجھ لعنتپر کرتے ہیں۔ رب11 جوابنے
دیا، یقیناً” مَیں مضبوطتجھے کر کے اپنا اچھا مقصد پورا
کروں ًگا۔ یقینا مَیں دوںہونے گا مصیبتکہ وقتکے
دشمن تجھ منتسے کرے۔

12 کیونکہ کوئی اُس لوہے کو توڑ نہیں سکے گا جو
شمال سے آئے گا، ہاں لوہے اور پیتل کا وہ یا سر توڑا
نہیں جائے گا۔ 13 مَیں تیرے خزانے دشمن کو مفت
میں دوں گا۔ تجھے تمام گناہوں کا اجر ملے گا جب وہ
پورے ملـک میں تیری دولت لُوٹنے آئے گا۔ تب14
مَیں تجھے دشمن کے یعے ایکذر ملـک میں پہنچا دوں
جسگا سے ناواقفتُو ہے۔ میرےکیونکہ غضب کی
آگبھڑکتی تجھے بھسم دےکر “گی۔

اے15 رب، تُو سب کچھ جانتا ہے۔ مجھے یاد کر،
میرا خیال کر، تعاقب کرنے والوں سے میرا انتقام !لے
اُنہیں یہاں تک برداشت نہ کر کہ آخرکار میرا صفایا ہو
جائے۔ اِسے دھیان میں رکھ میریکہ تیریرُسوائی ہی
خاطر ہو رہی ہے۔ اے16 رب، لشکروں کے خدا،
بھیجب تیرا کلام مجھ پر نازل ہوا تو مَیں نے اُسے ہضم
کیا، اور میرا دل اُس خوشسے و خرم ہوا۔ کیونکہ مجھ
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تیرےپر ہی نام کا ٹھپا لگا ہے۔ رنگلوگدیگرجب17
رلیوں میں دلاپنے تھےبہلاتے تو کبھیمَیں اُن ساتھکے
نہ بیٹھا، کبھی اُن باتوںکی لطفسے اندوز نہ ہوا۔ نہیں،
تیرا ہاتھ مجھ پر تھا، اِس لئے مَیں دوسروں سے دُور ہی
بیٹھا رہا۔ کیونکہ تُو میرےنے دل کو قوم پر قہر سے
بھر دیا تھا۔ 18 کیا وجہ ہے کہ میرا درد کبھی ختم نہیں
ہوتا، کہ میرا زخم لاعلاج ہے اور کبھی نہیں بھرتا؟ تُو
میرے لئے فریب دہ بنچشمہ گیا ایسیہے، جسندی
پانیکے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔

جوابرب19 میں فرماتا ہے، اگر” تُو میرے پاس
واپس آئے تو واپستجھےمَیں دوںآنے گا، اور تُو دوبارہ
میرے منے سا حاضر ہو سکے گا۔ اور اگر تُو فضول باتیں
کرےنہ میرےبلـکہ لائق الفاظ بولے تو میرا ترجمان ہو
گا۔ لازم ہے لوگکہ تیری طرف رجوع کریں، لیکن
نہرجوعطرفکیاُنکبھیخبردار، فرماتارب20“!کر
ہے، مَیں” تجھے پیتل مضبوطکی دیوار بنا دوں گا تاکہ
تُو اِس قوم کا سامنا کر سکے۔ یہ تجھ لڑیںسے لیکنگے
تجھ غالبپر نہیں آئیں گے، تیرےمَیںکیونکہ ساتھ ہوں،
مَیں تیری مدد کر کے تجھے بچائے رکھوں گا۔ 21 مَیں
تجھے بےدینوں ہاتھکے بچاؤںسے گا اور دےفدیہ کر
ظالموں گرفتکی چھڑاؤںسے “گا۔

16
یرمیاہ شادیکو کرنے اجازتکی نہیں

اِس”2ہوا،کلامہمسےمجھرب1 میںمقام تیرینہ
شادی ہو، تیرےنہ بیٹے بیٹیاں پیدا ہو “جائیں۔ 3 کیونکہ
یہاںرب پیدا ہونے والے بیٹے بیٹیوں اور اُن باپماںکے
بارےکے میں فرماتا ہے، مہلـکوہ”4 یوں بیمار سے مر
میںکھیتوںکر گوبر پڑےطرحکی رہیں گے۔ نہ کوئی
اُن پر کرےماتم گا، نہ اُنہیں دفنائے گا، کیونکہ وہ تلوار
اور کال سے ہلاک ہو جائیں گے، اور اُن کی لاشیں
پرندوں اور درندوں خوراککی بن جائیں “گی۔

رب5 فرماتا ایسے”ہے، متمیںگھر میںجسجانا
فوتکوئی ہو گیا میںاُس*ہے۔ نہ ماتم لئے،کےکرنے
نہ افسوس کرنے کے لئے داخل ہونا۔ ابکیونکہ سے
مَیں اِس قوم پر اپنی سلامتی، مہربانی اور رحم کا اظہار

نہیں کروں “گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 6 اِس” ملـک
باشندےکے جائیںمر ہوںبڑےخواہگے، یا چھوٹے۔
اور نہ کوئی اُنہیں دفنائے گا، نہ کرےماتم گا۔ کوئی
نہیں ہو گا جو غم کے مارے اپنی ِجلد کو کاٹے یا
اپنے سر کو منڈوائے۔ کسی7 باپکا یا ماں بھی انتقال
کر جائے توبھی لوگ ماتم کرنے والے گھر میں نہیں
جائیں گے، نہ تسلی دینے کے لئے جنازے کے کھانے
پینے میں شریک ہوں گے۔ ایسے8 گھر میں بھی داخل
نہ ہونا لوگجہاں ضیافت کر رہے ہیں۔ اُن کے ساتھ
کھانے پینے کے لئے مت “بیٹھنا۔ 9 الافواجربکیونکہ
اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے، تمہارے” جیتے جی،
تمہارےہاں دیکھتے دیکھتے مَیں یہاں خوشی و شادمانی
آوازیںکی بند آوازیںکیدُلھندُولھاسےابگا۔دوںکر
خاموش ہو جائیں گی۔

جب10 تُو اِس قوم کو سبیہ کچھ بتائے گا لوگتو
پوچھیں گے، رب’ اِتنی بڑی آفت ہم پر لانے پر کیوں
تُلا ہوا ہے؟ ہم سے کیا جرم ہوا ہے؟ ہم ربنے اپنے
خدا کا کیا گناہ کیا ‘ہے؟ 11 اُنہیں جواب دے، وجہ’
یہ ہے باپتمہارےکہ دادا ترکمجھےنے کر دیا۔ وہ
شریعتمیری تابعکے نہ رہے بلـکہ مجھے چھوڑ اجنبیکر
معبودوں کے لـگپیچھے گئے اور اُن ہی خدمتکی اور
پوجا کرنے لـگے۔ لیکن12 تم اپنے باپ دادا کی نسبت
کہیں یادہ ز غلط کام کرتے ہو۔ دیکھو، میری کوئی
نہیں سنتا بلـکہ ایکہر اپنے شریر دل کی ضد مطابقکے
زندگی گزارتا ہے۔ اِس13 لئے مَیں تمہیں ملـکاِس سے
نکال ایککر ملـکایسے پھینکمیں دوں سےجسگا
نہ تم اور تمہارےنہ باپ دادا واقف تھے۔ وہاں تم دن
رات اجنبی معبودوں کی خدمت کرو گے، کیونکہ اُس
وقت مَیں تم پر رحم نہیں کروں “۔‘گا

جلاوطنی واپسیسے
14 لیکن رب یہ بھی فرماتا ہے، ایسا” وقت آنے

والا ہے کہ لوگ قَسم کھاتے وقت نہیں کہیں رب’گے، کی حیات کی قَسم جو اسرائیلیوں کو مصر سے
نکال ‘لایا۔ 15 اِس کے بجائے وہ کہیں گے، رب’ کی

* 16:5 میںجس فوتکوئی ہو گیا :ہے لفظی جنازےمیںجس:ترجمہ کا کھانا کھلایا جا رہا ہے۔
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قَسمکیحیات اسرائیلیوںجو ملـکشمالیکو اور اُن دیگر
ممالـک نکالسے لایا میںجن اُس اُنہیںنے منتشر کر دیا
‘تھا۔ مَیںکیونکہ اُنہیں ملـکاُس لاؤںواپسمیں گا جو
مَیں نے اُن باپکے دادا کو دیا “تھا۔

آنے والی سزا
لیکن16 ربمیںبارےکےحالموجودہ فرماتا مَیں”ہے، بہت سے ماہی گیر بھیج دوں گا جو جال ڈال

کر اُنہیں یں پکڑ گے۔ اِس کے بعد مَیں متعدد شکاری
بھیج دوں گا جو اُن کا تعاقب کر کے اُنہیں ہر جگہ
پکڑیں گے، خواہ کسیوہ پہاڑ یا ٹیلے پر چھپ گئے ہوں،
خواہ چٹانوں کسیکی دراڑ میں۔ 17 کیونکہ اُن کی تمام
حرکتیں مجھے نظر آتی میرےہیں۔ منے سا چھپوہ نہیں
سکتے، اور اُن کا میرےقصور منے سا پوشیدہ نہیں ہے۔
اب18 مَیں اُنہیں اُن کے گناہوں کی دُگنی سزا دوں گا،
کیونکہ اُنہوں نے اپنے بےجان بُتوں اور گھنونی چیزوں
سے میری موروثی زمین کو بھر کر میرے ملـک کی
بےحرمتی کی “ہے۔

یرمیاہ ربکا پر اعتماد
رب،اے19 قوتمیریتُو اور میرا قلعہ مصیبتہے،

کے دن مَیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ دنیا کی انتہا سے
پاستیرےاقوام آ کر کہیں گی، باپہمارے” دادا کو
میراث جھوٹمیں ہی ملا، ایسے بےکار بُت جو اُن کی
مدد نہ کر سکے۔ طرحکسانسان20 اپنے لئے خدا بنا
سکتا اُسہے؟ کے بُت تو خدا نہیں “ہیں۔

رب21 فرماتا ہے، چنانچہ” اِس بار مَیں اُنہیں صحیح
پہچان قوتمیریوہگا۔کروںعطا طاقتاور پہچانکو
لیں گے، اور وہ جان لیں گے کہ میرا ربنام ہے۔

17
یہوداہ کا گناہ اور اُس کی سزا

اے1 یہوداہ کے لوگو، تمہارا گناہ تمہاری زندگیوں
کا مٹاَن بنحصہ گیا ہیرےاُسےہے۔ نوککی رکھنے
والے لوہے کے آلے تمہارےسے دلوں کی تختیوں اور
تمہاری قربان گاہوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے۔
2 نہ صرف تم بلـکہ تمہارے بچے بھی اپنی قربان گاہوں
دیویاسیرتاور کھمبوںکے کو یاد کرتے ہیں، خواہ
وہ گھنے درختوں کے سائے میں یا اونچی جگہوں پر

کیوں نہ ہوں۔ میرےاے3 پہاڑ جو دیہات سے گھرا
ہوا ملـکپورےتیرےہے، پر گناہ کا اثر اِسہے، لئے
مَیں ہونے دوں گا سبکہ لُوٹکچھ لیا جائے گا۔ تیرا
مال، تیرے خزانے اور تیری اونچی جگہوں کی قربان
چھینسبگاہیں لی جائیں گی۔

4 اپنے قصور تجھےسےسببکے اپنی ملـکیتموروثی
پڑےچھوڑنی گی، ملـکیتوہ سےطرفمیریتجھےجو
ملی تھی۔ مَیں تیرےتجھے دشمنوں کا غلام بنا دوں گا،
اور ایکتُو ملـکنامعلوم میں بسے گا۔ کیونکہ تم لوگوں
طیشمجھےنے دلایا اباورہے، تم پر کبھیغضبمیرا
نہ بجھنے آگوالی طرحکی بھڑکتا رہے “گا۔

مختلف فرمان
رب5 فرماتا ہے، اُس” پر لعنت جس کا دل رب

دُورسے ہو انسانصرفکر اُسیاور طاقتکی پر بھروسا
رکھتا ہے۔ 6 وہ یگستان ر میں جھاڑی کی مانند ہو گا،
اُسے کسی بھی اچھی چیز کا تجربہ نہیں ہو گا بلـکہ وہ
بیابان کے ایسے یلے پتھر اور کلر والے علاقوں میں بسے
کوئیجہاںگا اَور نہیں رہتا۔ مبارکلیکن7 وہہے جو
رب پر بھروسا رکھتا جسہے، کا اعتماد اُسی پر ہے۔
8 وہ پانی کنارےکے پر لـگے اُس درخت کی مانند ہے
جڑیںکیجس تکنہر پھیلی ہوئی ہیں۔ ُجھلسانے والی
گرمی بھی آئے تو اُسے ڈر نہیں، بلـکہ اُس کے ہرےپتے
بھرے ہتے ر ہیں۔ کال پڑےبھی تو وہ پریشان نہیں ہوتا
بلـکہ وقت پر پھل لاتا رہتا ہے۔

دل9 حد سے یادہ ز فریب دہ ہے، اور اُس کا علاج
ناممکن کونہے۔ اُس کا صحیح علم رکھتا ہے؟ 10 مَیں،
رب ہی دل کی تفتیش کرتا ہوں۔ مَیں ہر ایک کی
باطنی حالت جانچ کر اُسے اُس کے چال چلن اور عمل
مناسبکا اجر دیتا ہوں۔

شخصجس11 نے غلط یقے طر سے دولت جمع کی
ہے وہ اُس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے
انڈوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ زندگی عروجکے پر اُسے
سب کچھ پڑےچھوڑنا گا، اور آخرکار اُس کی حماقت
سب پر ظاہر ہو جائے “گی۔

12 ہمارا مقدِس الله کا تختجلالی ہے جو ازل سے
عظیم ہے۔ اے13 رب، تُو ہی اسرائیل کی اُمید ہے۔
تجھے ترک کرنے والے سب شرمندہ ہو جائیں گے۔
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تجھ دُورسے ہونے میںخاکوالے ملائے جائیں گے،
کیونکہ اُنہوں ربنے کو چھوڑ دیا ہے جو زندگی کے
پانی کا سرچشمہ ہے۔

مدد کے لئے یرمیاہ درخواستکی
اے14 رب، تُو ہی مجھے دےشفا تو مجھے شفا ملے

گی۔ تُو ہی مجھے بچا تو مَیں بچوں گا۔ کیونکہ تُو ہی میرا
فخر ہے۔ لوگ15 مجھ سے پوچھتے ہتے ر ہیں، رب” کا
جو کلام تُو پیشنے کیا وہ کہاں ہے؟ اُسے پورا ہونے
“!دے اے16 الله، تُو نے مجھے اپنی قوم کا گلہ بان
بنایا اورہے، مَیں نے یہ داریذمہ نہیںکبھی چھوڑی۔
مَیں نے خواہشکبھی نہیں رکھی کہ مصیبت کا دن
آئے۔ تُو یہ سب کچھ جانتا ہے، جو میرےباتبھی منہ
سے نکلی ہے تیرےوہ منے سا ہے۔ میرےاب17 لئے
دہشت کا باعث نہ !بن مصیبت کے دن مَیں تجھ میں
ہی پناہ لیتا ہوں۔ 18 میرا تعاقب کرنے والے شرمندہ
ہو جائیں، لیکن میری رُسوائی نہ ہو۔ اُن پر دہشت چھا
جائے، لیکن مَیں اِس سے بچا رہوں۔ اُن پر مصیبت کا
نازلدن کر، اُن کو دو کچلبار میںخاککر ملا دے۔

سبت کا دن مناؤ
19 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، شہر” کے عوامی

دروازے میں کھڑا ہو جا، جسے یہوداہ کے بادشاہ
استعمال کرتے ہیں جب شہر میں آتے اور اُس سے
نکلتے ہیں۔ اِسی طرح یروشلم کے دیگر دروازوں میں بھی
کھڑا ہو جا۔ وہاں20 لوگوں سے کہہ، دروازوںاے’
میں سے گزرنے والو، رب کا کلام !سنو اے یہوداہ
کے بادشاہو اور یہوداہ اور یروشلم کے تمام میریباشندو،
طرف کان !لگاؤ

رب21 فرماتا ہے کہ اپنی خطرےجان میں نہ ڈالو
بلـکہ دھیان دو کہ تم سبت کے دن مال و اسباب شہر
میں نہ لاؤ اور اُسے اُٹھا کر شہر کے دروازوں میں داخل
نہ ہو۔ 22 نہ سبت کے دن بوجھ اُٹھا کر اپنے گھر سے
کہیں اَور لے جاؤ، نہ کوئی اَور کام کرو، بلـکہ اُسے اِس
طرح منانا مخصوصکہ مُقّدسو ہو۔ مَیں تمہارےنے
باپ دادا کو یہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن23 اُنہوں نے
میری نہ نہسنی، دیتوجہ بلـکہ موقفاپنے اَڑےپر رہے
اور نہ میری سنی، نہ تربیتمیری قبول کی۔

رب24 فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی میری سنو اور
سبت کے دن اپنا مال اسبابو اِس شہر میں نہ لاؤ بلـکہ
آرام کرنے سے یہ مخصوصدن و مُقّدس مانو 25 تو پھر
آئندہ بھی داؤد کی نسل کے بادشاہ اور سردار اِس شہر
کے دروازوں میں سے گزریں تبگے۔ وہ گھوڑوں اور
رتھوں پر سوار ہو کر اپنے افسروں اور یہوداہ اور یروشلم
کے باشندوں کے ساتھ شہر میں آتے جاتے رہیں گے۔
اگر تم سبت کو مانو تو یہ شہر تکہمیشہ آباد رہے گا۔
26 پھر پورے ملـک سے لوگ یہاں آئیں گے۔ یہوداہ
کے شہروں اور یروشلم کے گرد و نواح دیہاتکے سے،
بن یمین کے قبائلی علاقے سے، مغرب کے نشیبی پہاڑی
علاقے سے، پہاڑی علاقے سے اور دشِت نجب سے
سب اپنی قربانیاں لا کر رب کے گھر میں پیش کریں
گے۔ اُن کی تمام بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح، غلہ،
بخور اور سلامتی کی قربانیاں رب کے گھر میں چڑھائی
جائیں گی۔ لیکن27 اگر تم میری نہ سنو سبتاور کا دن
مخصوص مُقّدسو نہ مانو تو پھر سختتمہیں سزا ملے گی۔
اگر سبتتم دنکے اپنا مال اسبابو شہر میں لاؤ تو مَیں
اِن ہی دروازوں ایکمیں نہ بجھنے آگوالی لگا دوں گا
جلتیجلتیجو یروشلم محلوںکے بھسمکو “۔‘گیدےکر

18
الله عظیم کمہار ہے

رب1 یرمیاہ سے ہم کلام ہوا، اُٹھ”2 اور کمہار کے
گھر میں !جا وہاں مَیں تجھ سے ہم کلام ہوں “گا۔
3 چنانچہ مَیں کمہار کے گھر میں پہنچ گیا۔ وقتاُس وہ
چاک پر کام کر رہا تھا۔ لیکن4 مٹی کا برتنجو وہ اپنے
ہاتھوں رہادےتشکیلسے تھا گیا۔ہوخرابوہ یہ دیکھ
کر کمہار اُسینے مٹی سے نیا برتن بنا دیا جو اُسے یادہ ز
پسند تھا۔

ربتب5 مجھ سے ہم کلام ہوا، 6 اے” اسرائیل،
کیا مَیں تمہارے ساتھ ویسا سلوک نہیں کر سکتا جیسا
کمہار اپنے برتن سے کرتا ہے؟ جس طرح مٹی کمہار
کے ہاتھ میں تشکیل پاتی ہے اُسی طرح تم میرے ہاتھ
میں تشکیل پاتے “ہو۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ کبھی”7
مَیں اعلان کرتا ہوں کسیکہ قوم یا سلطنت کو جڑ سے
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اُکھاڑ دوں گا، اُسے گرا کر تباہ کر دوں گا۔ 8 لیکن
کئی بار یہ قوم اپنی غلط راہ ترککو کر دیتی اِسہے۔
میںصورت مَیں پچھتا کر اُس پر آفتوہ نہیں لاتا جو مَیں
نے لانے کو کہا تھا۔ قومکسیمَیںکبھی9 سلطنتیا
پنیریکو طرحکی لگانے اور تعمیر کرنے اعلانکا بھی
کرتا ہوں۔ لیکن10 افسوس، کئی دفعہ یہ میریقوم نہیں
بلـکہسنتی ایسا لـگتیکرنےکام ناپسندمجھےجوہے ہے۔
صورتاِس میں مَیں پچھتا کر اُس پر وہ مہربانی نہیں کرتا
جس کا اعلان مَیں نے کیا تھا۔

اب11 یہوداہ اور یروشلم باشندوںکے مخاطبسے ہو
کر کہہ، رب’ فرماتا ہے کہ مَیں تم پر آفت لانے کی
یاں تیار کر رہا ہوں، مَیں تمہارےنے خلاف منصوبہ
باندھ لیا ہے۔ چنانچہ ایکہر اپنی غلط راہ ہٹسے کر
واپس آئے، ایکہر اپنا چال چلن اور اپنا یہ رو درست
‘کرے۔ لیکن12 افسوس، اعتراضیہ کریں گے، دفع’
!کرو ہم اپنے ہی جاریمنصوبے رکھیں گے۔ ایکہر
اپنے شریر دل کی ضد کے مطابق ہی زندگی گزارے
“۔‘گا

ربقوم بھولکو گئی ہے
اِس13 لئے رب فرماتا ہے، دیگر” اقوام یافتسے در

کرو کہ اُن میں کبھی ایسی بات سننے میں آئی ہے۔
کنواری اسرائیل نہایتسے گھنونا جرم ہوا !ہے 14 کیا
لبنان کی یلی پتھر چوٹیوں کی برف کبھی پگھل کر ختم
ہو جاتی ہے؟ کیا دُوردراز چشموں سے بہنے والا برفیلا
پانی کبھی تھم جاتا ہے؟ لیکن15 میری قوم مجھے بھول
گئی ہے۔ یہ لوگ باطل بُتوں کے منے سا بخور جلاتے
ہیں، اُن چیزوں کے منے سا جن باعثکے وہ ٹھوکر کھا
کر قدیم راہوں ہٹسے گئے ہیں اباور کچے راستوں پر
چل ہیں۔رہے اِس16 لئے اُن ملـککا ویران ہو جائے
ایکگا، ایسی جگہ دوسرےجسے اپنے مذاق کا نشانہ
بنائیں گے۔ جو گزرےبھی اُس کے کھڑےرونگٹے ہو
جائیں گے، افسوسوہ سے اپنا سر ہلائے گا۔ دشمن17
آئے مَیںتوگا اپنی قوم اُسکو کروںمنتشرآگےآگےکے
گا۔ جس طرح گرد مشرقی ہَوا کے تیز جھونکوں سے
اُڑ کر بکھر جاتی اُسیہے طرح وہ تتر بتر ہو جائیں گے۔

آفتجب اُن پر نازل ہو گی تو مَیں اُن کی طرف رجوع
نہیں کروں گا بلـکہ اپنا منہ اُن سے پھیر لوں “گا۔

یرمیاہ سازشخلافکے
18 یہ سن کر لوگ آپس میں کہنے لـگے، آؤ،” ہم

یرمیاہ کے خلاف منصوبے باندھیں، کیونکہ اُس کی
باتیں نہیںصحیح ہیں۔ نہ شریعتامام ہدایتکی سے، نہ
دانش مند اچھے مشوروں سے، اور نہ نبی الله کے کلام
سے محروم ہو جائے گا۔ آؤ، ہم زبانی اُس پر حملہ کریں
اُساور باتوںکی پر نہدھیان دیں، کیوںبھیکچھوہخواہ
نہ “کہے۔

اے19 رب، مجھ پر توجہ دے اور اُس پر غور کر
مخالفمیرےجو کہہ رہے ہیں۔ 20 کیا انسان نیککو
کام کے بدلے میں بُرا کام کرنا ہئے؟ چا کیونکہ اُنہوں
نے مجھے پھنسانے کے لئے گڑھا کھود کر تیار کر رکھا
یادہے۔ کر مَیںکہ تیرےنے کھڑےحضور ہو کر اُن
کے لئے شفاعت کی تاکہ تیرا غضب اُن پر نازل نہ ہو۔
اب21 دےہونے کہ اُن کے بچے بھوکے مر جائیں اور
وہ خود تلوار کی میںزد آئیں۔ اُن یاںکی بیو اوربےاولاد
شوہروں سے محروم ہو جائیں۔ اُن کے آدمیوں موتکو
گھاٹکے اُتارا جائے، اُن میںجنگنوجوانکے لڑتے
ہلاکلڑتے ہو جائیں۔ اچانک22 اُن پر جنگی دستے لا
تاکہ اُن کے گھروں سے چیخوں کی آوازیں بلند ہوں۔
اُنہوںکیونکہ مجھےنے پکڑنے کے لئے گڑھا کھودا ہے،
اُنہوں پاؤںمیرےنے پھنسانےکو لئےکے میرے راستے
پھندےمیں چھپا رکھے ہیں۔

اے23 رب، تُو اُن کی مجھے قتل کرنے کی تمام
سازشیں جانتا ہے۔ اُن کا معافقصور نہ کر، اور اُن کے
گناہوں کو نہ مٹا بلـکہ اُنہیں ہمیشہ یاد کر۔ دےہونے
کہ وہ ٹھوکر کھا کر تیرے منے سا گر جائیں۔ جب تیرا
نازلغضب ہو گا تو اُن سے نپٹبھی لے۔

19
قوم مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی مانند ہو گی

رب1 نے حکم دیا، کمہار” پاسکے جا کر مٹی کا
برتن خرید لے۔ پھر عوام کے کچھ بزرگوں اور ایکچند
بزرگ اماموں کو اپنے ساتھ لے کر 2 شہر سے نکل جا۔
وادٔی بن ہنوم میں چلا جا جو شہر دروازےکے بنام
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ٹھیکرے’ کا ‘دروازہ منےکے وہاںہے۔سا کلاموہ سنا
جو مَیں تجھے سنانے کو کہوں گا۔ اُنہیں3 یہوداہاے’بتا، کے بادشاہو اور یروشلم کے ربباشندو،
کا کلام !سنو رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے
فرماتا ہے کہ مَیں اِس مقام پر ایسی آفت نازل کروں گا
کہ جسے بھی اِس کی خبر ملے گی اُس کے کان بجـیں
اُنہوںکیونکہ4گے۔ ترکمجھےنے مقاماِسکےکر کو
اجنبی معبودوں کے حوالے کر دیا بُتوںجنہے۔ سے نہ
اُن باپکے دادا اور نہ یہوداہ کے بادشاہ واقفکبھی
تھے اُن کے حضور اُنہوں نے قربانیاں پیش کیں۔ نیز،
اُنہوں نے اِس جگہ کو بےقصوروں کے خون سے بھر
دیا ہے۔ اُنہوں5 نے اونچی جگہوں پر بعل دیوتا کے لئے
قربان گاہیں تعمیر کیں تاکہ اپنے بیٹوں کو اُن پر جلا کر
پیشاُسے کریں۔ مَیں نے یہ کرنے کا کبھی حکم نہیں
دیا تھا۔ نہ مَیں اِسکبھینے کا ذکر کیا، نہ میرےکبھی
ذہن میں اِس کا تکخیال آیا۔

6 چنانچہ !خبردار رب فرماتا ہے کہ ایسا وقت آنے
والا ہے جب یہ وادی “توفت” یا بن” “ہنوم نہیں
کہلائے گی بلـکہ وادٔی” قتل و “غارت۔ 7 اِس جگہ
مَیں یہوداہ اور یروشلم کے خاکمنصوبے میں ملا دوں
گا۔ مَیں ہونے دوں گا کہ اُن دشمنکے موتاُنہیں کے
گھاٹ اُتاریں، کہ جو اُنہیں جان سے مارنا چاہیں وہ
اِس میں کامیاب ہو جائیں۔ تب مَیں اُن کی لاشوں کو
پرندوں درندوںاور گا۔دوںکھلاکو مَیں8 اِس شہر کو
ناکہول یقے طر سے تباہ کروں دوسرےتبگا۔ اُسے
اپنے مذاق کا نشانہ بنائیں گے۔ گزرےبھیجو اُس کے
کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے۔ اُس کی تباہ شدہ حالت
دیکھ کر وہ توبہ” “توبہ کہے گا۔ جب9 اُن کا جانی
دشمن شہر کا محاصرہ کرے گا تو اِتنا سخت کال پڑے
گا باشندےکہ اپنے بچوں اور دوسرےایک کو کھا
جائیں ‘گے۔

10 پھر ساتھ والوں کی موجودگی میں مٹی برتنکے کو
زمین پر پٹخ دے۔ ساتھ11 ساتھ اُنہیں بتا، الافواجرب’
فرماتا ہے جسکہ طرح مٹی کا برتن پاش پاش ہو گیا
ہے اور اُس کی مرمت ناممکن ہے اُسی طرح مَیں اِس
قوم اور شہر کو بھی پاش پاش کر دوں گا۔ اُس وقت

لاشوں توفتکو میں دفنایا جائے گا، کیونکہ کہیں اَور
نہیںجگہ ملے گی۔ اِس12 شہر اور اِس باشندوںکے کے
ساتھ مَیں سلوکیہی کروں گا۔ مَیں اِس شہر توفتکو
کی مانند بنا دوں گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 13 یروشلم
کے گھر یہوداہ کے شاہی محلوں سمیت توفت کی طرح
ناپاک ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ تمام ناپاکگھر ہو جائیں
چھتوںکیجنگے پر تمام آسمانی لشکر لئےکے بخور جلایا
جاتا اور معبودوںاجنبی کو جاتیکیپیشنذریںکیَمے
“۔‘تھیں

اِس14 بعدکے یرمیاہ توفتوادٔی واپسسے آیا جہاں
رب نے اُسے نبوّت کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ پھر وہ
رب کے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر تمام لوگوں
سے مخاطب ہوا، 15 رب” الافواج جو اسرائیل کا خدا
ہے فرماتا ہے کہ !سنو مَیں اِس شہر اور یہوداہ کے دیگر
شہروں پر وہ تمام مصیبت لانے کو جسہوں کا اعلان
مَیں نے کیا کیونکہہے۔ تم اَڑ گئے ہو میریاور باتیں سننے
کے لئے تیار ہی “نہیں۔

20
یرمیاہ فشحور امام سے ٹکرا جاتا ہے

ایکوقتاُس1 ربامام کے گھر میں جستھا کا
نام بنفشحور اِمّیر تھا۔ گھرکےربوہ کا اعلٰی افسر تھا۔
جب یرمیاہ کی پیشیہ گوئیاں اُس پہنچتککانوںکے
گئیں 2 تو اُس نے یرمیاہ نبی کی پٹائی کروا کر اُس کے
پاؤں کاٹھ ٹھونکمیں دیئے۔ یہ ربکاٹھ کے گھر سے
ملحق شہر کے اوپر دروازےوالے بنام بن یمین میں تھا۔

3 اگلے دن فشحور نے اُسے آزاد کر دیا۔ تب یرمیاہ
نے اُس سے کہا، رب” نے آپ کا ایک نیا نام رکھا
ابہے۔ آپسے کا نام فشحور نہیں ہے بلـکہ چاروں’
طرف دہشت ہی ‘دہشت۔ 4 کیونکہ رب فرماتا مَیں’ہے، دوںہونے گا کہ تُو اپنے لئے اور اپنے تمام دوستوں
کے لئے دہشت کی علامت بنے گا۔ کیونکہ تُو اپنی
آنکھوں سے اپنے دوستوں کی قتل و غارت دیکھے گا۔
مَیں یہوداہ کے تمام باشندوں کو بابل کے بادشاہ کے
قبضے میں کر دوں گا بعضجو کو ملـِک بابل میں لے
جائے گا بعضاور موتکو گھاٹکے دےاُتار گا۔
5 مَیں اِس شہر کی ساری دولت دشمن کے حوالے کر
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دوں گا، اور وہ اِس کی تمام پیداوار، قیمتی چیزیں اور
شاہی لُوٹخزانے کر ملـِک بابل لے جائے گا۔ اے6
فشحور، تُو بھی اپنے گھر والوں سمیت ملـِک بابل میں
جلاوطن ہو گا۔ وہاں تُو مر کر دفنایا جائے گا۔ اور نہ
صرف تُو تیرےبلـکہ جنہیںبھیدوستسارےوہ تُو نے
پیشجھوٹی گوئیاں سنائی “۔‘ہیں

یرمیاہ ربکی شکایتسے
اے7 رب، تُو نے مجھے منوایا، اور مَیں مان گیا۔ تُو

مجھے اپنے قابو میں لا کر مجھ پر غالب آیا۔ اب مَیں پورا
مذاقدن نشانہکا بنا ہوں۔رہتا ہنسیمیریایکہر اُڑاتا
رہتا ہے۔ 8 بھیجبکیونکہ مَیں اپنا منہ کھولتا ہوں تو
مجھے چلّا کر ظلم’ و ‘تباہی کا نعرہ لگانا پڑتا چنانچہہے۔
مَیں رب کے کلام باعثکے پورا دن گالیوں اور مذاق
کا نشانہ بنا رہتا ہوں۔ لیکن9 اگر مَیں آئندہ”کہوں، مَیں
ربنہ کا ذکر کروں گا، نہ اُس کا نام لے کر بولوں “گا
تو پھر اُس کا آگکلام کی میرےطرح دل میں بھڑکنے
لگتا اورہے۔ میںہڈیوںمیریآگیہ بند رہتی کبھیاور
نہیں نکلتی۔ مَیں اِسے برداشت کرتے کرتے تھک گیا
ہوں، بسمیرےیہ باتکی نہیں رہی۔ متعدد10 لوگوں
کی میرےسرگوشیاں تککانوں پہنچتی ہیں۔ وہ کہتے
ہیں، چاروں” طرف دہشت ہی دہشت؟ یہ کیا کہہ
رہا ہے؟ اُس رپٹکی !لـکھواؤ آؤ، ہم اُس رپورٹکی
میرے“کریں۔ تمام نام نہاد دوست اِس انتظار میں ہیں
پھسلمَیںکہ جاؤں۔ وہ کہتے شاید”ہیں، وہ دھوکا کھا
پھنسکر جائے اور ہم اُس پر غالب آ کر اُس سے انتقام
لے “سکیں۔

زبردستربلیکن11 ساتھمیرےطرحکیسورمے
ہے، اِس لئے میرا تعاقب کرنے والے مجھ پر غالب نہیں
آئیں گے بلـکہ خود ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ اُن کے
منہ کالے جائیںہو کیونکہگے، وہ ناکام گے۔جائیںہو
اُن کی رُسوائی ہمیشہ ہی یاد رہے گی اور نہیںکبھی مٹے
گی۔ الافواج،رباے12 راستتُو باز کا معائنہ کر کے
ذہناوردل کو پرکھتا مَیںکہدےبخشابہے۔ اپنی
آنکھوں سے وہ انتقام دیکھوں جو میرےتُو مخالفوں سے
لے گا۔ کیونکہ مَیں نے اپنا تیرےمعاملہ ہی سپرد کر
دیا ہے۔ سرائیمدحکیرب13 تمجیدکیرب!کرو !کرو

کیونکہ اُس ضرورتنے مند کی جان کو شریروں کے
ہاتھ سے بچا لیا ہے۔

مَیں کیوں پیدا ہوا؟
اُس14 دن مَیںجبلعنتپر پیدا !ہوا وہ مبارکدن

نہ ہو جب میری ماں نے مجھے جنم دیا۔ 15 اُس آدمی
پر لعنت جس میرےنے باپ کو بڑی خوشی دلا کر
اطلاع دی تیرےکہ بیٹا پیدا ہوا !ہے 16 وہ اُن شہروں
کی مانند ہو جن ربکو نے بےرحمی خاکسے میں
دیا۔ملا سنائیچیخیںاُسےوقتکےصبحکہکرےالله
دیں اور دوپہر جنگوقتکے کے نعرے۔ 17 کیونکہ
اُسے مجھے اُسی وقت مار ڈالنا ہئے چا تھا جب مَیں ابھی
ماں پیٹکے میں تھا۔ پھر میری ماں میری قبر بن جاتی،
اُس کا پاؤں تکہمیشہ بھاری رہتا۔ مَیں18 کیوں ماں
پیٹکے میں سے نکلا؟ صرفکیا اِس لئے مصیبتکہ
اور غم دیکھوں اور زندگی کے اختتام تک رُسوائی کی
زندگی گزاروں؟

21
بابل کی فوج یروشلم پر فتح پائے گی

ایک1 دن ِصدقیاہ بادشاہ نے فشحور بن ملکیاہ اور
معسیاہ کے بیٹے صفنیاہ امام کو یرمیاہ بھیجپاسکے دیا۔
اُس پاسکے پہنچ کر اُنہوں نے کہا، بابل”2 کا بادشاہ
نبوکدنضر ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ جسشاید ربطرح
ماضینے میں کئی بار کیا اِس دفعہ بھی ہماری مدد کر
کے نبوکدنضر کو معجزانہ طور پر یروشلم کو چھوڑنے
پر مجبور کرے۔ رب سے اِس بارےکے میں یافت در
“کریں۔
تب رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، 3 اور اُس نے

دونوں آدمیوں سے کہا، ِصدقیاہ” کو بتاؤ کہ رب4 جو
اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، بےشک’ شہر سے نکل
کر بابل کی محاصرہ کرنے والی فوج اور اُس کے بادشاہ
سے لڑو۔ لیکن مَیں تمہیں پیچھے دھکیل کر شہر میں پناہ
لینے پر مجبور کروں گا۔ وہاں اُس کے بیچ میں ہی تم
اپنے ہتھیاروں سمیت جمع ہو جاؤ گے۔ 5 مَیں خود اپنا
ہاتھ بڑھا قدرتبڑیکر تمہارےسے لڑوںساتھ گا، مَیں
اپنے غصے طیشاور کا پورا اظہار کروں گا، سختمیرا
غضب تم پر نازل ہو گا۔ 6 شہر میرےباشندےکے ہاتھ
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ہلاکسے ہو جائیں گے، خواہ انسان ہوں یا حیوان۔
مہلـک وبا موتاُنہیں گھاٹکے دےاُتار ‘گی۔ رب7
فرماتا ہے، اِس’ کے بعد مَیں یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ
کو اُس کے افسروں اور باقی باشندوں سمیت بابل کے
بادشاہ نبوکدنضر کے حوالے کر دوں گا۔ وبا، تلوار اور
کال سے بچنے والے سب اپنے جانی دشمن کے قابو میں
آ جائیں تبگے۔ نبوکدنضر بےرحمی سے اُنہیں تلوار سے
نہگا۔دےمار اُسے اُن ترسپر آئے گا، نہ دردیہموہ
کا کرےاظہار ‘گا۔

اِس8 قوم کو بتا ربکہ فرماتا ہے، مَیں’ تمہیں اپنی
جان کو بچانے کا موقع فراہم کرتا ہوں۔ اِس سے فائدہ
اُٹھاؤ، ورنہ تم مرو گے۔ 9 اگر تم تلوار، کال یا وبا سے مرنا
چاہو تو اِس شہر میں لیکنرہو۔ اگر تم اپنی جان کو بچانا
چاہو تو شہر سے نکل کر اپنے آپ کو بابل کی محاصرہ
کرنے والی فوج کے حوالے کرو۔ جو کوئی یہ کرے
اُس کی چھوٹجان جائے *‘گی۔

رب10 فرماتا ہے، مَیں’ نے اٹل فیصلہ کیا ہے کہ
اِس شہر پر کروںنہیںمہربانی بلـکہگا پہنچاؤںنقصاناِسے
گا۔ اِسے شاہِ بابل کے حوالے کر دیا جائے گا جو اِسے
آگ لگا کر کرےتباہ ‘گا۔

یہوداہ11 خاندانشاہیکے کہہ،سے رب’ کلامکا
!سنو اے12 داؤد کے ربگھرانے، فرماتا ہے کہ ہر
صبح لوگوں انصافکا کرو۔ لُوٹجسے لیا گیا ہو اُسے
ظالم ہاتھکے سے !بچاؤ ایسا نہ ہو کہ تمہاریغضبمیرا
کیحرکتوںشریر وجہ سے تم پر نازل ہو طرحکیآگکر
بھڑک اُٹھے اور کوئی نہ ہو جو اُسے بجھا سکے۔

رب13 فرماتا ہے اےکہ یروشلم، تُو وادی کے اوپر
اونچی چٹان پر رہ کر فخر کرتی ہے کہ کون ہم پر حملہ
کرے گا، ہمارےکون گھروں گھسمیں سکتا ہے؟
لیکن اب مَیں خود تجھ نپٹسے لوں گا۔ رب14 فرماتا
ہے کہ مَیں تمہاری حرکتوں کا پورا اجر دوں گا۔ مَیں
یروشلم آگایسیمیںجنگلکے لگا دوں گا جو ارد گرد
کچھسب بھسم دےکر “۔‘گی
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شاہی محل آتشنذرِ ہو جائے گا
رب1 نے فرمایا، شاہِ” یہوداہ کے محل پاسکے جا

کر میرا یہ کلام سنا، 2 اے’ یہوداہ کے رببادشاہ، کا
فرمان اے!سن تُو جو داؤد تختکے پر بیٹھا ہے، اپنے
ملازموں اور محل کے دروازوں میں آنے والے لوگوں
باتمیریسمیت پر غور !کر رب3 فرماتا ہے انصافکہ
اور راستی قائم لُوٹجسےرکھو۔ لیا گیا اُسےہے ظالم کے
ہاتھ سے چھڑاؤ۔ پردیسی، یتیم اور بیوہ کو مت دبانا، نہ
اُن سے یادتی ز کرنا، اور اِس جگہ بےقصور لوگوں کی
خوں ریزی مت کرنا۔ 4 اگر تم احتیاط سے اِس پر عمل
کرو تو آئندہ بھی داؤد کی نسل کے بادشاہ اپنے افسروں
اور رعایا ساتھکے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اِس
محل میں داخل ہوں گے۔ لیکن5 اگر تم میری اِن باتوں
کی نہ سنو میرےتو نام کی !قَسم یہ محل ملبے کا ڈھیر بن
جائے گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

6 کیونکہ رب شاہِ یہوداہ کے محل کے بارے میں
فرماتا ہے کہ تُو ِجلعاد جیسا خوش گوار اور لبنان کی
چوٹی بیابانتجھےمَیںابلیکنتھا۔صورتخوبجیسا
میں بدل دوں گا، تُو غیرآباد شہر کی مانند ہو جائے گا۔
مَیں7 آدمیوں کو تجھے تباہ کرنے کے لئے مخصوص کر
ایکہرکے ہتھیارکو کروںلیسسے گا، اور وہ دیودار
تیرےکے عمدہ شہتیروں کاٹکو جھونکمیںآگکر
دیں گے۔ تب8 متعدد قوموں کے افراد یہاں سے گزر کر
پوچھیں گے ربکہ اِسنے بڑےجیسے شہر کے ساتھ
کیوںسلوکایسا کیا؟ جواباُنہیں9 دیا جائے گا، وجہ
یہ ہے اِنہوںکہ ربنے اپنے خدا کا ترکعہد کر کے
اجنبی معبودوں کی پوجا خدمتاور کی “۔‘ہے

یہوآخز واپسبادشاہ نہیں آئے گا
10 اِس لئے یہ گر و زاری نہ کرو کہ یوسیاہ بادشاہ

کوچ کر گیا ہے بلـکہ اُس پر ماتم کرو جلاوطنجسے کیا
گیا ہے، کیونکہ وہ واپسکبھی نہیں آئے گا، کبھی اپنا
وطن دوبارہ نہیں دیکھے گا۔

11 ربکیونکہ یوسیاہ کے بیٹے اور جانشین سلّوم یعنی
یہوآخز بارےکے میں فرماتا ہے، یہوآخز” یہاں سے چلا
گیا ہے اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ 12 جہاں اُسے

* 21:9 اُس کی چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ غنیمتوہ کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔
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گرفتار کر کے پہنچایا گیا ہے وہیں وہ وفات پائے گا۔
وہ ملـکیہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گا۔

یقیم یہو پر الزام
13 یقیم یہو بادشاہ افسوسپر جو ناجائز یقے طر سے اپنا

گھر تعمیر کر رہا ہے، ناانصافیجو سے اُس دوسریکی
منزل بنا رہا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے ہم وطنوں کو مفت
میں کام کرنے پر مجبور کر رہا اورہے اُنہیں اُن محنتکی
کا معاوضہ دےنہیں رہا۔ 14 وہ کہتا ہے، مَیں’ اپنے
لئے کشادہ محل بنوا لوں گا جس کی دوسری منزل پر
مَیںگے۔ہوںکمرےبڑےبڑے بڑیمیںگھر کھڑکیاں
بنوا کر دیواروں کو دیودار کی لـکڑی سے ڈھانپ دوں
گا۔ اِس کے بعد مَیں اُسے رنگسرخ سے آراستہ کروں
‘گا۔ 15 کیا دیودار کی عمارتیںشاندار بنوانے ثابتیہسے
ہوتا ہے کہ تُو بادشاہ ہے؟ ہرگز !نہیں تیرے باپ کو
بھی کھانے پینے کی ہر چیز میسر تھی، لیکن اُس نے
اِس خیالکا کیا انصافکہ اور راستی قائم نتیجےرہے۔
میں اُسے برکت ملی۔ 16 اُس نے توجہ دی کہ غریبوں
اور ضرورت مندوں کا حق مارا نہ جائے، اِسی لئے
اُسے کامیابی حاصل “ہوئی۔ رب فرماتا ہے، جو” اِسی
طرح گزارےزندگی وہی مجھے صحیح طور پر جانتا ہے۔
17 لیکن تُو فرق ہے۔ تیری آنکھیں اور دل ناجائز نفع
کمانے پر ُلے ت ہتے ر ہیں۔ نہ تُو بےقصور کو قتل کرنے
سے، نہ ظلم کرنے ًیا جبرا کچھ لینے سے جھجکتا “ہے۔

18 چنانچہ رب یہوداہ کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ
بارےکے میں فرماتا ہے، لوگ” اُس پر ماتم نہیں کریں
گے کہ ہائے’ میرے بھائی، ہاے میری ‘بہن، نہ وہ
رو کر کہیں گے، میرےہائے،’ !آقا ہائے، اُس کی
شان جاتی رہی ‘ہے۔ 19 اِس کے بجائے اُسے گدھے
کی طرح دفنایا جائے لوگگا۔ اُسے گھسیٹ کر باہر
یروشلم دروازوںکے سے کہیں پھینکدُور دیں گے۔

یاکین یہو بادشاہ دشمنکو حوالےکے کیا جائے گا
اے20 یروشلم، لبنان پر چڑھ کر زار و قطار !رو بسن

کی بلندیوں پر جا کر چیخیں !مار عباریم کے پہاڑوں کی
چوٹیوں پر آہ زاریو !کر تیرےکیونکہ تمام پاش*عاشق

پاش ہو گئے ہیں۔ 21 مَیں نے تجھے اُس وقت آگاہ کیا
جبتھا تُو سکون زندگیسے گزار رہی تھی، لیکن تُو نے
کہا، مَیں’ نہیں سنوں تیری‘گی۔ جوانی ہیسے تیرا یہی
یہ رو رہا۔ اُس وقت سے لے کر آج تک تُو نے میری
نہیں سنی۔ تیرے22 تمام گلہ بانوں کو آندھی اُڑا لے
جائے گی، اور تیرے عاشق جلاوطن ہو جائیں گے۔
تب تُو باعثکےحرکتوںبُریاپنی شرمندہ ہو گی،جائے
تیریکیونکہ خوب رُسوائی ہو جائے گی۔ بےشک23
وقتاِس تُو لبنان میں رہتی ہے اور تیرا بسیرا دیودار کے
درختوں میں لیکنہے۔ جلد ہی تُو آہیں بھر بھر کر دردِ
زہ میں مبتلا ہو جائے گی، تُو جنم دینے عورتوالی کی
پیچطرح تابو کھائے “گی۔

24 رب فرماتا ہے، اے” یہوداہ کے بادشاہ
یاکین †یہو بن یقیم، یہو میری حیات کی !قَسم خواہ تُو
میرے ہنے د ہاتھ کی مہردار انگوٹھی کیوں نہ ہوتا توبھی
مَیں تجھے اُتار کر پھینک دیتا۔ 25 مَیں تجھے اُس جانی
دشمن کے حوالے کروں جسگا سے تُو ڈرتا ہے یعنی
بابل کے بادشاہ نبوکدنضر اور اُس کی قوم کے حوالے۔
26 مَیں تجھے تیری ماں سمیت ایک اجنبی ملـک میں
پھینک دوں گا۔ جہاں تم پیدا نہیں ہوئے وہیں وفات
پاؤ گے۔ 27 تم وطن میں واپس آنے کے شدید آرزومند
ہو لیکنگے اُس میں کبھی نہیں لوٹو “گے۔

اعتراضلوگ28 کرتے کیا”ہیں، یہ آدمی یاکین ‡یہو
واقعی ایسا حقیر اور ٹوٹا پھوٹا برتن ہے کسیجو کو بھی
پسند نہیں آتا؟ اُسے اپنے سمیتبچوں کیوں زور نکالسے
کسیکر ملـکنامعلوم پھینکمیں دیا جائے “گا؟

اے29 ملـک، اے ملـک، اے !ملـک رب کا
پیغام !سن رب30 فرماتا ہے، رجسٹر” میں درج کرو
کہ یہ آدمی بےاولاد ہے، کہ یہ عمر بھر ناکام رہے گا۔
کیونکہ اُس کے بچوں میں سے کوئی داؤد کے تخت پر
بیٹھ کر یہوداہ حکومتکی کرنے کامیابمیں نہیں ہو
“گا۔

23
رب قوم صحیحکے گلہ بان کرےمقرر گا

* 22:20 :عاشق عاشق سے مراد یہوداہ کے اتحادی ہیں۔ † 22:24 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو کا مترادف کونیاہ مستعمل ہے۔
‡ 22:28 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا مستعملکونیاہ ہے۔
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رب1 فرماتا ہے، اُن” گلہ بانوں پر افسوس میریجو

چراگاہ بھیڑوںکی کو تباہ کر منتشرکے کر “ہیں۔رہے
اِس2 لئے رب اسرائیلجو کا خدا فرماتاہے اے”ہے،
میری قوم کو چَرانے والے گلہ بانو، مَیں تمہاری شریر
حرکتوں کی مناسب سزا دوں گا، کیونکہ تم نے میری
بھیڑوں کی فکر نہیں کی بلـکہ اُنہیں منتشر کر کے تتر بتر
کر دیا “ہے۔ رب فرماتا ہے، سنو،” مَیں تمہاری شریر
حرکتوں نپٹسے لوں گا۔

3 مَیں خود اپنے یوڑ ر کی بچی ہوئی بھیڑوں کو جمع
کروں گا۔ جہاں بھی مَیں نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا، اُن
ممالـکتمام سے مَیں اُنہیں اُن کی اپنی چراگاہ میں واپس
لاؤں گا۔ وہاں وہ پھلیں پھولیں گے، اور اُن کی تعداد
بڑھتی جائے گی۔ 4 مَیں ایسے گلہ بانوں کو اُن پر مقرر
کروں گا جو اُن کی صحیح گلہ بانی یں کر گے۔ آئندہ نہ
کھائیںخوفوہ نہگے، جائیںگھبرا ایکگے۔ بھی گم
نہیں ہو جائے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

صحیحرب بادشاہ کرےمقرر گا
رب5 فرماتا ہے، وہ” وقت آنے والا ہے کہ مَیں

داؤد کے لئے ایک راست باز کونپل پھوٹنے دوں گا،
ایک ایسا بادشاہ گا،کرےحکومتسےحکمتجو جو
ملـک انصافمیں اور راستی قائم رکھے گا۔ 6 اُس کے
میںحکومتدورِ یہوداہ کو ملےچھٹکارا گا اسرائیلاور
گا۔گزارےزندگیمحفوظ وہ ‘بازیراستہماریرب’
کہلائے گا۔

7 چنانچہ وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ قَسم
وقتکھاتے نہیں کہیں گے، رب’ حیاتکی کی قَسم
اسرائیلیوںجو مصرکو نکالسے ‘لایا۔ اِس8 بجائےکے
وہ کہیں گے، رب’ کی حیات کی قَسم جو اسرائیلیوں
ملـکشمالیکو اور دیگر اُن ممالـکتمام نکالسے جنلایا
میں اُس اُنہیںنے منتشر کر دیا وقتاُس‘تھا۔ وہ دوبارہ
اپنے ملـکہی میں بسیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

جھوٹے نبیوں پر متیقین کرنا
9 جھوٹے نبیوں کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا ہے،

میری تمام ہڈیاں لرز رہی ہیں۔ مَیں نشے دُھتمیں آدمی
کی مانند ہوں۔ َمے ربمَیںطرحکیشخصمغلوبسے
اور اُس الفاظمُقّدسکے سےسببکے ڈگمگا رہا ہوں۔

10 ملـکیہ زناکاروں سے بھرا ہوا اِسہے، لئے اُس
پر الله کی لعنت ہے۔ ُجھلسزمین گئی ہے، بیابان کی
چراگاہوں کی یالی ہر مُرجھا گئی ہے۔ نبی غلط راہ
پر دوڑ رہے ہیں، اور جس میں وہ طاقت ور ہیں وہ
ٹھیک نہیں۔ رب11 فرماتا نبی”ہے، اور امام دونوں ہی
مَیںہیں۔بےدین نے اپنے بھیمیںگھر اُن کا بُرا کام پایا
ہے۔ 12 اِس لئے جہاں بھی چلیں وہ پھسل جائیں گے،
وہ اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ کیونکہ
مَیں وقتمقررہ پر اُن آفتپر لاؤں “گا۔ ربیہ ہے۔فرمانکا

13 مَیں” نے دیکھا کہ سامریہ کے نبی بعل کے
نام میں نبوّت کر کے میری قوم اسرائیل کو غلط راہ پر
لائے۔ یہ قابِل گھن ہے، لیکن14 جو کچھ مجھے یروشلم
کے نبیوں میں نظر آتا ہے وہ اُتنا ہی گھنونا ہے۔ وہ
زنا کرتے اور جھوٹ کے پیروکار ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ
بدکاروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور نتیجے
میں کوئی بھی اپنی بدی سے باز نہیں آتا۔ میری نظر میں
سبوہ سدوم کی مانند ہیں۔ ہاں، یروشلم باشندےکے
عمورہ کے برابر “ہیں۔ 15 اِس لئے رب اِن نبیوں کے
بارے میں فرماتا اُنہیںمَیں”ہے، کڑوا کھلاؤںکھانا گا
اور یلا زہر پانی پلاؤں گا، کیونکہ یروشلم کے نبیوں نے
ملـکپورے میں بےدینی پھیلائی “ہے۔

الافواجرب16 فرماتا نبیوں”ہے، پرگوئیوںپیشکی
دینا۔متدھیان دےفریبتمہیںوہ ہیں۔رہے کیونکہ
ربوہ نہیںکلامکا سناتے محضبلـکہ میںدلاپنے سے
اُبھرنے والی یا رو پیش کرتے ہیں۔ 17 جو مجھے حقیر
جانتے ہیں اُنہیں وہ بتاتے ہتے ر ہیں، رب’ فرماتا ہے
‘گے۔رہیںسلامتصحیححالاتکہ جو دلوںاپنے کی
ضد مطابقکے زندگی گزارتے ہیں، سباُن کو وہ تسلی
دے کر کہتے ہیں، تم’ پر آفت نہیں آئے ‘گی۔ لیکن18
اُن میں کسسے ربنے مجلسکی شریکمیں ہو کر
کچھوہ اوردیکھا سنا بیانربجوہے کر کسیہے؟رہا
اُسکردےتوجہنےکس!نہیںنے کلامکا ہے؟سنا
کسی !نہیںنے

آندھیناکغضبکیربدیکھو،19 لـگیچلنے ہے،
اُس تیزیکا گھومتاسے ہوا سروںکےبےدینوںبگولا پر
منڈلا رہا ہے۔ 20 اور رب کا یہ غضب اُس تکوقت
ٹھنڈا نہیں ہو گا تکجب اُس کے دل کا ارادہ تکمیل
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تک نہ پہنچ جائے۔ آنے والے دنوں میں تمہیں اِس کی
پوری سمجھ آئے گی۔

21 یہ نبی دوڑ کر اپنی باتیں سناتے ہتے ر ہیں اگرچہ
مَیں نے اُنہیں نہیں بھیجا۔ گو مَیں اُن سے ہم کلام نہیں
ہوا توبھی یہ پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ 22 اگر یہ میری
مجلس شریکمیں ہوتے تو میری قوم میرےکو الفاظ
سنا کر اُسے اُس بُرےکے چال چلن اور غلط حرکتوں
سے ہٹانے کوششکی “کرتے۔

رب23 فرماتا ہے، کیا” مَیں صرف قریب کا خدا
ہوں؟ ہرگز !نہیں مَیں دُور کا بھیخدا ہوں۔ 24 کیا کوئی
میری نظر سے غائب ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی جگہ ہے
نہیں جہاں وہ مجھ چھپسے سکے۔ آسمان و زمین مجھ
سے معمور ہتے ر “ہیں۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

اِن”25 نبیوں باتیںکی پہنچتکمجھ ہیں۔گئی یہ میرا
نام لے جھوٹکر لتے بو ہیں کہ مَیں خوابنے دیکھا
خوابہے، دیکھا !ہے 26 یہ نبی پیشجھوٹی گوئیاں
اور دلوںاپنے وسوسےکے بازکبسےسنانے آئیں گے؟
27 جو خواب دوسرےایکوہ کو بتاتے ہیں اُن سے
وہ ہتے چا ہیں کہ میری قوم میرا نام یوں بھول جائے
جس طرح اُن کے باپ دادا بعل کی پوجا کرنے سے
میرا نام بھول گئے “تھے۔ رب28 فرماتا ہے، نبیجس”
خوابنے دیکھا ہو بیانخواباپنابےشکوہ کرے،
پرجسلیکن میرا نازلکلام ہوا ہو وفاداریوہ سے میرا
کلام سنائے۔ بھوسے کا گندم سے کیا واسطہ “ہے؟

فرماتارب29 کیا”ہے، میرا مانندکیآگکلام نہیں؟
کیا وہ ہتھوڑے کی طرح چٹان ٹکڑےکو ٹکڑے نہیں
“کرتا؟ 30 چنانچہ رب فرماتا ہے، اب” مَیں اُن نبیوں
نپٹسے لوں گا دوسرےایکجو پیغاماتکے چُرا کر
ہیںکرتےدعوٰی رب31“ہیں۔سےطرفمیریوہکہ
فرماتا ہے، مَیں” اُن سے نپٹ لوں گا جو اپنے شخصی
خیالات سنا کر دعوٰی کرتے ہیں، یہ’ رب کا فرمان
“۔‘ہے رب32 فرماتا ہے، مَیں” اُن نپٹسے لوں گا جو
خوابجھوٹے سنا کر میری قوم کو اپنی دھوکے بازی
اور شیخی کی باتوں سے غلط راہ پر لاتے ہیں، حالانکہ
مَیں نے اُنہیں نہ بھیجا، نہ کچھ کہنے کو کہا تھا۔ اُن
لوگوں اِسکا قوم لئےکے بھیکوئی فائدہ ربیہ“نہیں۔
کا فرمان ہے۔

رب کے لئے تم بوجھ باعثکا ہو
33 اے” یرمیاہ، اگر اِس قوم کے لوگعام یا امام یا

نبی تجھ سے پوچھیں، آج’ رب نے تجھ پر کلام کا کیا
نازلبوجھ کیا ‘ہے؟ جوابتو دے، فرماتارب’ کہہے
تم مجھہی پر بوجھ !ہو لیکن مَیں تمہیں اُتار پھینکوں ‘گا۔
34 اور اگر کوئی نبی، امام یا عام شخص دعوٰی رب’کرے، مجھنے پر کلام کا بوجھ نازل کیا ‘ہے تو مَیں اُسے
اُس کے سمیتگھرانے سزا دوں گا۔

35 اِس کے بجائے ایک دوسرے سے سوال کرو
کہ رب’ نے کیا جواب ‘دیا؟ یا رب’ نے کیا ‘فرمایا؟
36 ربآئندہ کے پیغام کے لئے لفظ استعمال‘بوجھ’ نہ
کرو، کیونکہ جو بھی بات تم کرو وہ تمہارا اپنا بوجھ ہو
گی۔ کیونکہ تم زندہ خدا الفاظکے کو توڑ مروڑ کر بیان
کرتے ہو، اُس کلام کو ربجو ہمارےالافواج خدا
نے نازل کیا ہے۔ 37 چنانچہ آئندہ نبی سے صرف اِتنا
ہی پوچھو کہ رب’ نے تجھے کیا جواب ‘دیا؟ یا رب’
نے کیا ‘فرمایا؟ لیکن38 اگر تم رب’ کا ‘بوجھ کہنے پر
اصرار کرو ربتو جوابکا !سنو چونکہ تم کہتے ہو مجھ’کہ پر رب کا بوجھ نازل ہوا ‘ہے گو مَیں نے یہ منع
کیا تھا، 39 اِس لئے مَیں تمہیں اپنی یاد سے مٹا کر یروشلم
سمیت اپنے پھینکدُورسےحضور دوں گا، مَیںگو نے
خود یہ شہر تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو فراہم کیا
تھا۔ تمہاریمَیں40 ابدی رُسوائی کراؤں گا، تمہاریاور
شرمندگی تکہمیشہ یاد رہے “گی۔

24
انجـیر کی دو یاں ٹوکر

ایک1 دن رب نے مجھے یا رو دکھائی۔ اُس وقت
بابل کا بادشاہ نبوکدنضر یہوداہ کے بادشاہ یاکین بن*یہو
یقیم یہو کو یہوداہ گروںکاریبزرگوں،کے اور لوہاروں
سمیت بابل میں جلاوطن کر چکا تھا۔
یا رو میں مَیں نے دیکھا کہ انجـیروں سے بھری دو

یاں ربٹوکر گھرکے کے منے پڑیسا ہیں۔ ٹوکریایک2
میں موسم کے شروع میں پکنے والے بہترین انجـیر تھے
دوسریجبکہ خرابمیں انجـیر تھے جو بھیکھائے نہیں
جا سکتے تھے۔

* 24:1 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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رب3 نے مجھ سے سوال کیا، اے” یرمیاہ، تجھے کیا

نظر آتا “ہے؟ مَیں جوابنے دیا، مجھے” انجـیر نظر آتے
ہیںبہترینکچھہیں۔ دوسرےجبکہ ہیںخراباِتنے کہ
اُنہیں کھایا بھی نہیں جا “سکتا۔

تب4 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 5 رب” اسرائیل
کا خدا فرماتا ہے کہ اچھے انجـیر یہوداہ کے وہ لوگ
ہیں جنہیں مَیں نے جلاوطن کر کے ملـِک بابل میں
بھیجا ہے۔ اُنہیں مَیں مہربانی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔
6 کیونکہ اُن پر مَیں اپنے کرم کا اظہار کر کے اُنہیں اِس
ملـک واپسمیں لاؤں مَیںگا۔ اُنہیں گراؤں نہیںگا بلـکہ
اُنہیںگا،کروںتعمیر اُکھاڑوںسےجڑ نہیںگا پنیریبلـکہ
لگاؤںطرحکی گا۔ مَیں7 اُنہیں سمجھ دلدار کروںعطا
گا تاکہ وہ مجھے جان لیں، وہ پہچان لیں کہ مَیں رب
تبہوں۔ میریوہ قوم ہوں گے اور مَیں اُن کا ہوںخدا
گا، کیونکہ وہ پورے دل سے میرے پاس واپس آئیں
گے۔

8 لیکن باقی لوگ اُن خراب انجـیروں کی مانند ہیں
جو کھائے نہیں جاتے۔ اُن کے ساتھ مَیں وہ سلوک
کروں گا خرابجو انجـیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اُن
میں یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ، اُس کے افسر، یروشلم اور
یہوداہ میں بچے لوگہوئے اور مصر میں پناہ لینے والے
مَیں9ہیں۔شاملسب دوںہونے گا وہکہ دنیا تمامکے
ممالـک کے لئے دہشت اور آفت کی علامت بن جائیں
اُنہیںمَیںبھیجہاںگے۔ کروںمنتشر وہاںگا عبرتوہ
انگیز مثال بن جائیں ہرگے۔ لوگجگہ اُن کی بےعزتی،
اورطعنلعناُنہیں اُن یںلعنتپر وہتکجب10گے۔کر
ملـکاُس میں نہمٹسے جائیں مَیںجو نے اُن باپکے
دادا دےکو دیا تھا اُس تکوقت مَیں اُن کے درمیان
تلوار، کال مہلـکاور یاں بیمار بھیجتا رہوں “گا۔

25
ملـِک بابل میں سال70 ہنے ر پیشکی گوئی

1 یقیم یہو بن یوسیاہ حکومتکی سالچوتھےکے میں
الله کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اُسی سال بابل کا بادشاہ
نبوکدنضر تخت نشین ہوا تھا۔ یہ کلام یہوداہ کے تمام
باشندوں کے بارے میں تھا۔ 2 چنانچہ یرمیاہ نبی نے

یروشلم کے تمام باشندوں اور یہوداہ کی پوری قوم سے
مخاطب ہو کر کہا،

3 ”23 سال سے رب کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا
ہے یعنی یوسیاہ بن امون کی حکومت کے تیرھویں سال
سے لے آجکر تک۔ بار بار مَیں پیغاماتتمہیں سناتا رہا
ہوں، لیکن تم نے دھیان نہیں دیا۔ میرے4 علاوہ رب
دیگر تمام نبیوں کو بھی بار تمہارےبار پاس بھیجتا رہا،
لیکن تم نے نہ سنا، نہ توجہ دی، 5 گو میرے خادم
تمہیں بار بار آگاہ کرتے رہے، توبہ’ !کرو ایکہر اپنی
غلط راہوں بُریاور حرکتوں بازسے آ واپسکر آئے۔ پھر
تم تکہمیشہ ملـکاُس میں رہو گے ربجو تمہیںنے
باپتمہارےاور دادا کو عطا کیا تھا۔ اجنبی6 معبودوں
پیرویکی کر کے اُن خدمتکی اور متپوجا !کرنا اپنے
ہاتھوں کے بنائے ہوئے بُتوں سے طیشمجھے نہ دلانا،
ورنہ مَیں تمہیں نقصان پہنچاؤں “۔‘گا

رب7 فرماتا !افسوس”ہے، تم میرینے نہ سنی بلـکہ
مجھے ہاتھوںاپنے بنائےکے بُتوںہوئے دلاغصہسے کر
آپاپنے نقصانکو “پہنچایا۔ الافواجرب8 فرماتا چونکہ”ہے، تم پیغاماتمیرےنے پر دھیان نہ اِس9دیا، لئے
مَیں شمال کی تمام قوموں اور اپنے خادم بابل کے بادشاہ
نبوکدنضر کو بُلا لوں گا تاکہ وہ اِس ملـک، اِس کے
باشندوں اور گرد و نواح ممالـککے پر حملہ کریں۔ تب
یہ صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائیں گے کہ لوگوں کے
کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے اور وہ اُن کا مذاق اُڑائیں
گے۔ یہ علاقے کھنڈراتدائمی بن جائیں گے۔ مَیں10
اُن کے درمیان خوشی و شادمانی اور دُولھے دُلھن کی
آوازیں بند کر دوں گا۔ خاموشچّکیاں پڑ جائیں گی اور
چراغ بجھ جائیں گے۔ 11 پورا ملـک ویران و سنسان ہو
جائے گا، چاروں طرف ملبے کے ڈھیر نظر آئیں گے۔
تب تم اور ارد گرد کی قومیں 70 تکسال شاہِ بابل کی
خدمت کرو گے۔

لیکن12 70 سال کے بعد مَیں شاہِ بابل اور اُس کی
قوم کو مناسب سزا دوں گا۔ مَیں ملـِک بابل کو یوں
باد بر کروں گا کہ وہ ہمیشہ تک ویران و سنسان رہے
گا۔ وقتاُس13 مَیں ملـکاُس نازلکچھسبپر کروں
گا جو مَیں نے اُس بارےکے میں فرمایا کچھسبہے،
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پورا ہو جائے گا جو کتاباِس میں درج ہے جساور
پیشکی گوئی یرمیاہ نے تمام اقوام بارےکے میں کی
ہے۔ اُنہیںوقتاُس14 بھی قوموںمتعدد بڑےبڑےاور
بادشاہوں خدمتکی پڑےکرنی گی۔ یوں مَیں اُنہیں اُن
کی حرکتوں اور اعمال مناسبکا اجر دوں “گا۔

رب غضبکے کا پیالہ
رب15 جو اسرائیل کا خدا ہے مجھ سے ہم کلام

سےغضبمیرےمیںہاتھمیرےدیکھ،”ہوا، بھرا ہوا
پیالہ ہے۔ اِسے لے کر اُن تمام قوموں کو پلا دے جن
پاسکے مَیں تجھے بھیجتا ہوں۔ 16 بھیجو قوم یہ پیئے وہ
میری تلوار کے آگے ہوئیڈگمگاتی دیوانہ ہو “گی۔جائے

17 چنانچہ مَیں نے رب کے ہاتھ سے پیالہ لے کر
اُسے اُن تمام اقوام کو پلا دیا جن ربپاسکے مجھےنے
بھیجا۔ پہلے18 یروشلم اور یہوداہ کے شہروں کو اُن کے
بادشاہوں اور بزرگوں سمیت غضب کا پیالہ پینا پڑا۔ تب
ملـک ملبے کا ڈھیر بن گیا جسے دیکھ کر لوگوں کے
کھڑےرونگٹے ہو گئے۔ تکآج وہ مذاق اور لعنت کا
نشانہ ہے۔

19 پھر یکے بعد دیگرے متعدد قوموں کو غضب کا
پیالہ پینا میںذیلپڑا۔ اُن فہرستکی :ہے مصر بادشاہکا
اُسفرعون، درباری،کے اور20قوممصریپوریافسر،
ملـک میں بسنے والے غیرملـکی، ملـِک عُوض کے تمام
بادشاہ،
فلستی بادشاہ اور اُن کے شہر اسقلون، غزہ اور

عقرون، نیز فلستی شہر اشدود کا بچا کھچا حصہ،
21 موآبادوم، اور عمون،
22 صور اور صیدا کے تمام بادشاہ، بحـیرۂ روم کے

ساحلی علاقے،
23 ددان، تیما اور بوز کے شہر، وہ قومیں جو یگستان ر

کنارےکنارےکے رہتی ہیں،
تمامکےعربملـِک24 یگستانبادشاہ، ملمیںر کر

بسنے والے غیرملـکیوں کے بادشاہ،
25 زِمری، عیلام اور مادی کے تمام بادشاہ،
شمال26 کے دُور نزدیکو کے تمام بادشاہ۔

یکے بعد دیگرے دنیا کے تمام ممالـک کو غضب کا
پیالہ پینا پڑا۔ آخر *بادشاہکےشیشکمیں بھیکو یہ پیالہ
پینا پڑا۔

27 پھر رب نے کہا، اُنہیں” بتا، رب’ الافواج جو
اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے غضبکہ کا پیالہ خوب
!پیو اِتنا پیو کہ نشے میں آ کر قَے آنے لـگے۔ اُس وقت
تک پیتے جاؤ تکجب تم میری تلوار کے آگے گر کر
پڑے نہ ‘رہو۔ 28 اگر تیرےوہ ہاتھ سے پیالہ نہ لیں بلـکہ
اُسے پینے سے انکار یں کر تو اُنہیں بتا، رب’ الافواج خود
فرماتا ہے کہ !پیو 29 جسدیکھو، شہر میرےپر نام کا
ٹھپا لگا اُسیہے پر آفتمَیں لانے لگا ہوں۔ اگر مَیں نے
اُسی شروعسے کیا تو پھر بچےطرحکستم رہو ًگے؟ یقینا
تمہیں سزا ملے گی، کیونکہ مَیں نے طے کر لیا ہے کہ
دنیا باشندےتمامکے تلوار میںزدکی آ “۔‘جائیں ربیہ
الافواج کا فرمان ہے۔

تمام اقوام عدالتکی
30 اے” یرمیاہ، اُنہیں یہ تمام پیش گوئیاں سنا کر

بتا کہ رب بلندیوں سے دہاڑے گا۔ اُس کی مُقّدس
سکونت گاہ سے اُس کی کڑکتی آواز نکلے گی، وہ زور
سے اپنی چراگاہ کے خلاف گرجے گا۔ جس طرح
انگور رسکا لنے نکا والے انگور کو وقتروندتے زور
نعرےسے لگاتے ہیں اُسی طرح نعرےوہ لگائے گا،
نعرے۔کےجنگالبتہ کیونکہ وہ دنیا تمامکے باشندوں
نعرےکےجنگخلافکے لگائے اُس31گا۔ شورکا
دنیا کی انتہا تک گونجے گا، کیونکہ رب عدالت میں
اقوام سے لڑےمقدمہ گا، وہ تمام انسانوں انصافکا کر
شریروںکے کو تلوار کے حوالے “گا۔دےکر ربیہ
فرمانکا ہے۔ الافواجرب32 فرماتا یکےدیکھو،”ہے،
بعد دیگرے تمام قوموں پر آفت نازل ہو رہی ہے، زمین
کی انتہا طوفانزبردستسے آ ربوقتاُس33ہے۔رہا
مارےکے لوگوںہوئے لاشیںکی دنیا سرےایککے
تکسرےدوسرےسے پڑی رہیں گی۔ نہ کوئی اُن پر
نہگا،کرےماتم اُنہیں اُٹھا گا۔کرےدفنکر کھیتوہ
بکھرےمیں گوبر طرحکی زمین پر پڑی رہیں گی۔

* 25:26 شیشک کے :بادشاہ ً غالبا اِس سے مراد بابل کا بادشاہ ہے۔
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گلہاے34 بانو، یلا واو یوڑاے!کرو ر راہنماؤ،کے

راکھ میں لوٹ پوٹ ہو !جاؤ کیونکہ وقت آ گیا ہے
کہ تمہیں ذبح کیا جائے۔ تم گر نازککر برتن کی طرح
پاشپاش ہو جاؤ گے۔ 35 گلہ بان کہیں بھاگبھی کر
پناہ نہیں لے سکیں گے، یوڑ ر کے راہنما بچ ہی نہیں
سکیں گے۔ 36 !سنو گلہ بانوں کی چیخیں اور یوڑ ر کے
راہنماؤں کی !آہیں ربکیونکہ اُن کی چراگاہ کو تباہ
کر رہا ہے۔ پُرسکون37 مرغزاروں کا ستیاناس ہو گا
جب رب کا سخت غضب نازل ہو گا، جب38 رب
جوان شیرببر کی طرح اپنی چھپنے کی جگہ سے نکل کر
لوگوں پڑےٹوٹپر تبگا۔ ظالم کی تیز تلوار رباور کا
شدید قہر اُن ملـککا کرےتباہ “گا۔

26
رب کے گھر میں یرمیاہ کا پیغام

جب1 یقیم یہو بن یوسیاہ یہوداہ کے تخت پر بیٹھ گیا
تو تھوڑی دیر کے بعد رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔
رب2 نے فرمایا، اے” یرمیاہ، رب کے گھر کے صحن
میں کھڑا ہو کر اُن تمام لوگوں سے مخاطب ہو جو رب
میںگھرکے سجدہ لئےکےکرنے یہوداہ کے شہروںدیگر
سے آئے ہیں۔ اُنہیں میرا پورا پیغام سنا باتایکدے،
بھی نہ !چھوڑ 3 شاید وہ سنیں اور ایکہر اپنی بُری راہ
سے باز آ جائے۔ اِس صورت میں مَیں پچھتا کر اُن پر وہ
سزا نازل نہیں کروں جسگا کا منصوبہ مَیں نے اُن کے
بُرے اعمال دیکھ کر باندھ لیا ہے۔

4 اُنہیں بتا، رب’ فرماتا ہے کہ میری سنو اور میری
اُس شریعت پر عمل کرو جو مَیں نے تمہیں دی ہے۔
5 نیز، نبیوں پیغاماتکے پر دھیان دو۔ افسوس، گو مَیں
اپنے خادموں کو بار تمہارےبار پاس بھیجتا رہا توبھی
تم نے اُن کی نہ سنی۔ 6 اگر تم آئندہ بھی نہ سنو تو مَیں
اِس گھر یوںکو تباہ کروں طرحجسگا مَیں نے َسیلا
کا مقدِس تباہ کیا تھا۔ مَیں اِس شہر کو بھی خاکیوں
میں ملا دوں گا عبرتکہ انگیز مثال بن جائے گا۔ دنیا
کی تمام قوموں کوئیجبمیں اپنے دشمن لعنتپر بھیجنا
توچاہے کہےوہ گا اُسکہ کا یروشلم کا انجامسا “۔‘ہو

یرمیاہ عدالتکی

یرمیاہجب7 ربنے کے ربمیںگھر الفاظیہکے
سنائے تو اماموں، نبیوں اور تمام باقی لوگوں نے غور سے
سنا۔ 8 یرمیاہ نے اُنہیں سب پیشکچھ کیا جو رب نے
اُسے کوسنانے اختتاموہہیجوںلیکنتھا۔کہا پہنچپر
گیا تو امام، نبی اور باقی لوگتمام اُسے پکڑ کر تجھے”لـگے،چیخنے مرنا ہی !ہے 9 تُو رب کا نام لے کر کیوں کہہ
رہا ربکہہے کا َسیلاگھر تباہطرحکی ہو گا،جائے
اور یروشلم ملبے کا بنڈھیر کر غیرآباد ہو ایسی“گا؟جائے
باتیں کہہ کر تمام لوگوں ربنے کے میںگھر یرمیاہ کو
گھیرے رکھا۔

جب10 یہوداہ کے بزرگوں کو اِس کی خبر ملی تو وہ
شاہی محل سے نکل ربکر کے گھر پاسکے پہنچے۔
وہاں ربوہ کے گھر کے صحن کے دروازےنئے میں
بیٹھ گئے تاکہ یرمیاہ کی عدالت کریں۔ تب11 اماموں
اور نبیوں نے بزرگوں اور تمام لوگوں کے منے سا یرمیاہ
پر الزام لگایا، لازم” ہے کہ اِس آدمی کو موتسزائے
دی !جائے کیونکہ اِس اِسنے شہر یروشلم خلافکے
نبوّت کی ہے۔ آپ نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی
“ہے۔

یرمیاہتب12 بزرگوںنے اور باقی تمام لوگوں رب”کہا،سے نے خود مجھے یہاں بھیجا تاکہ مَیں رب کے گھر
اور یروشلم خلافکے اُن تمام باتوں پیشکی کروںگوئی
آپجو نے سنی ہیں۔ 13 چنانچہ اپنی راہوں اور اعمال
درستکو رب!کریں اپنے خدا کی سنیں تاکہ وہ پچھتا
آپکر پر وہ سزا نازل جسکرےنہ کا اعلان اُس نے
کیا ہے۔ 14 تکجہاں میرا تعلق ہے، مَیں تو آپ کے
ہاتھ میں میرےہوں۔ ساتھ کریںسلوکوہ آپجو کو
اچھا اور مناسب لـگے۔ 15 لیکن ایک بات جان لیں۔
مجھےآپاگر دیںموتسزائے آپتو قاتلکےبےقصور
ٹھہریں آپگے۔ اور یہ شہر اُس کے تمام سمیتباشندوں
ٹھہریںقصوروار آپمجھےنےہیربکیونکہگے۔ کے
پاس بھیجا آپتاکہ کے منے سا ہی یہ باتیں “کروں۔

16 یہ سن کر بزرگوں اور عوام کے تمام لوگوں نے
اماموں اور نبیوں سے کہا، یہ” آدمی سزائے موت کے
لائق نہیں !ہے کیونکہ اُس ہمارےربنے خدا کا نام
لے کر ہم باتسے کی “ہے۔

17 پھر ملـک کے کچھ بزرگ کھڑے ہو کر پوری
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جماعت مخاطبسے ہوئے، 18 جب” ِحزقیاہ یہوداہ کا
بادشاہ تھا مورشتتو ہنےکے ر نبیوالے میکاہ نبوّتنے
کر کے یہوداہ کے تمام باشندوں سے کہا، الافواجرب’
فرماتا ہے صیونکہ کھیتپر ہلطرحکی چلایا جائے
گا، اور یروشلم ملبے کا ڈھیر بن جائے ربگا۔ کے گھر
کی پہاڑی پر گنجان جنگل اُگے ‘گا۔ 19 کیا یہوداہ کے
بادشاہ ِحزقیاہ یا یہوداہ کے کسی اَور شخص نے میکاہ
کو سزائے موت دی؟ ہرگز نہیں، بلـکہ ِحزقیاہ ربنے
خوفکا مان کر اُس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کوششکی
نتیجےکی۔ ربمیں نے پچھتا کر وہ سزا اُن پر نازل نہ کی
جس کا اعلان وہ کر چکا تھا۔ سنیں، اگر ہم یرمیاہ کو
موتسزائے دیں تو آپاپنے سختپر سزا لائیں “گے۔

یاہ اُور نبی کا قتل
20 اُن دنوں ایکمیں اَور نبی بھی یرمیاہ ربطرحکی

کا نام لے کر نبوّت کرتا تھا۔ اُس کا نام یاہ اُور بن سمعیاہ
تھا، اور وہ یَت قِر یعریم کا ہنے ر والا تھا۔ اُس نے بھی
یروشلم اور یہوداہ خلافکے پیشوہی گوئیاں سنائیں
جو یرمیاہ سناتا تھا۔

جب21 یقیم یہو بادشاہ اور اُس کے تمام فوجی اور
سرکاری افسروں نے اُس کی باتیں سنیں تو بادشاہ نے
اُسے مار لنے ڈا لیکنکی۔کوششکی یاہ اُور اِسکو کی
خبر ملی، اور وہ ڈر بھاگکر گیا۔ چلتے چلتے پہنچمصروہ
گیا۔ تب22 یقیم یہو نے اِلناتن بن عکبور اور چند ایک
آدمیوں کو وہاں بھیج دیا۔ وہاں23 پہنچ کر وہ یاہ اُور
کو پکڑ کر یقیم یہو واپسپاسکے لائے۔ بادشاہ کے حکم
پر اُس سرکا قلم کر دیا گیا اور اُس نعشکی طبقےنچلےکو
لوگوںکے قبرستانکے میں دفنایا گیا۔

لیکن24 یرمیاہ کی چھوٹجان گئی۔ اُسے عوام کے
حوالے نہ کیا گیا، گو وہ اُسے مار ڈالنا ہتے چا تھے،
کیونکہ اخی قام بن سافن اُس میںحقکے تھا۔

27
جوئے علامتکی

ِصدقیاہجب1 بن یوسیاہ یہوداہ تختکے پر بیٹھ گیا تو
رب یرمیاہ سے ہم کلام ہوا۔ رب2 مجھےنے فرمایا،

اپنے” لئے جوا اور اُس کے رسّے بنا کر اُسے اپنی
گردن پر رکھ !لے 3 پھر ادوم، موآب، عمون، صور اور
پاسکےسفیروںشاہیکےصیدا وقتاِسجوجا یروشلم
میں ِصدقیاہ بادشاہ پاسکے جمع ہیں۔ 4 اُن کے ہاتھ اُن
بادشاہوںکے کو پیغام بھیج، الافواجرب’ اسرائیلجو
کا خدا ہے فرماتا ہے کہ 5 مَیں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر
بڑی قدرت سے دنیا کو انسان و حیوان سمیت خلق کیا
ہے، اور مَیں ہی یہ چیزیں اُسے عطا کرتا ہوں میریجو
نظر میں لائق ہے۔ وقتاِس6 تمہارےمَیں ممالـکتمام
کو اپنے خادم بابلشاہِ نبوکدنضر کے کروںحوالے گا۔
جنگلی اُسسبتکجانور تابعکے گے۔جائیںہو تمام7
اقوام اُس کی اور اُس کے بیٹے اور پوتے کریںخدمتکی
گی۔ وقتایکپھر آئے گا بابلکہ حکومتکی ختم ہو
جائے تبگی۔ متعدد قومیں بڑےبڑےاور بادشاہ اُسے
اپنے ہی تابع کر لیں گے۔ لیکن8 وقتاِس لازم ہے کہ
ہر قوم سلطنتاور بابلشاہِ نبوکدنضر خدمتکی کر کے
اُس کا قبولجوا کرے۔ اُسےکرےانکارجو مَیں تلوار،
کال مہلـکاور یوں بیمار سے اُس تکوقت سزا دوں گا
تکجب پورےوہ طور پر نبوکدنضر ہاتھکے سے تباہ نہ
ہو جائے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

9 چنانچہ اپنے نبیوں، فال گیروں، خواب دیکھنے
والوں، قسمت کا حال بتانے والوں اور جادوگروں پر
دھیان نہ دو جب وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم شاہِ بابل
کی خدمت نہیں کرو گے۔ 10 کیونکہ وہ تمہیں جھوٹی
پیش پیشگوئیاں کر رہے ہیں جن صرفکا یہ نتیجہ
نکلے گا مَیںکہ تمہیں وطن نکالسے کر منتشر کروں گا
اور ہلاکتم ہو جاؤ گے۔ لیکن11 جو قوم شاہِ بابل کا
جوا قبول کر کے اُس کی کرےخدمت اُسے مَیں اُس
کے ملـکاپنے میں ہنے ر دوں گا، اور وہ اُس کی کھیتی
باڑی کر اُسکے میں بسے گی۔ ربیہ فرمانکا “۔‘ہے

12 مَیں نے یہی پیغام یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو
بھی سنایا۔ مَیں بولا، شاہِ” بابل کے جوئے کو قبول
کر کے اُس کی اور اُس کی قوم کی خدمت کرو تو تم
زندہ رہو گے۔ 13 ضرورتکیا ہے کہ تُو اپنی سمیتقوم
تلوار، کال اور مہلـک یوں بیمار کی زد میں آ کر ہلاک
ہو جائے؟ کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ ہر قوم جو
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ِ شاہ بابل خدمتکی کرنے سے کرےانکار اُس کا یہی
انجام ہو گا۔ 14 اُن نبیوں پر متتوجہ دینا جو تم سے کہتے
ہیں، تم’ شاہِ بابل کی خدمت نہیں کرو ‘گے۔ اُن کی یہ
پیش گوئی جھوٹ ہی ہے۔ رب15 فرماتا ہے، مَیں’
نے اُنہیں نہیں بھیجا بلـکہ وہ میرا نام لے کر پیشجھوٹی
گوئیاں سنا رہے ہیں۔ اگر تم اُن کی سنو تو مَیں تمہیں
منتشر کر دوں گا، اور تم نبوّت کرنے والے اُن نبیوں
ہلاکسمیت ہو جاؤ “۔‘گے

16 پھر مَیں اماموں اور پوری قوم سے مخاطب رب”ہوا، فرماتا ہے، اُن’ نبیوں کی نہ سنو جو نبوّت کر کے
ہیںکہتے ربابکہ گھرکے سامانکا جلد ملـِکہی
بابل سے واپس لایا جائے گا۔ وہ تمہیں جھوٹی پیش
گوئیاں بیان کر رہے ہیں۔ 17 اُن پر توجہ مت دینا۔ بابل
کے بادشاہ کی خدمت کرو تو تم زندہ رہو گے۔ یہ شہر
کیوں ملبے کا ڈھیر بن جائے؟ 18 اگر لوگیہ واقعی نبی
رباِنہیںاورہوں ملاکلامکا ہو گھر،کےرباِنہیںتو
محلشاہی اور یروشلم بچےتکابمیں سامانہوئے کے
لئے دعا ہئے۔کرنی چا الافواجربوہ کریںشفاعتسے
کہ یہ چیزیں ملـِک بابل نہ لے جائی جائیں بلـکہ رہیں۔یہیں

تکاب19-22 پیتل کے ستون، پیتل حوضکا بنام
سمندر، پانی کے باسن اُٹھانے والی ہتھ یاں گاڑ اور اِس
شہر باقیکا بچا یہیںسامانہوا نبوکدنضرہے۔موجود نے
اِنہیں اُس وقت اپنے ساتھ نہیں لیا تھا جب وہ یہوداہ کے
بادشاہ یاکین *یہو بن یقیم یہو کو یروشلم اور یہوداہ کے
تمام سمیتشرفا جلاوطن کر ملـِککے بابل لے گیا تھا۔
الافواجربلیکن اسرائیلجو کا خدا چیزوںاِنہے کے
بارے میں فرماتا بھیجتنیکہہے قیمتی تکابچیزیں
رب کے محلشاہیگھر، یا یروشلم میں کہیں اَور بچ گئی
ہیں وہ بھی ملـِک بابل میں پہنچائی جائیں گی۔ وہیں وہ
تکوقتاُس رہیں تکجبگی مَیں اُن پر نظر ڈال کر
اُنہیں اِس واپسجگہ نہ ‘لاؤں۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

28
حننیاہ نبی مخالفتکی

اُسی1 سال کے پانچویں *مہینے میں ِجبعون کا ہنے ر
والا نبی بنحننیاہ ربعزور کے میںگھر آیا۔ وقتاُس
یعنی ِصدقیاہ میںسالچوتھےکےحکومتکی اماموںوہ
اور قوم کی موجودگی میں مجھ مخاطبسے ہوا، 2 رب”
الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مَیں شاہِ
بابل کا جوا توڑ ڈالوں گا۔ 3 دو سال کے اندر اندر مَیں
رب کے گھر کا وہ سارا سامان اِس واپسجگہ پہنچاؤں
گا جو شاہِ بابل نبوکدنضر یہاں سے نکال کر بابل لے گیا
تھا۔ 4 اُس وقت مَیں یہوداہ کے بادشاہ یاکین †یہو بن
یقیم یہو اور یہوداہ کے دیگر تمام جلاوطنوں کو بھی بابل
لاؤںواپسسے گا۔ ًمَیںکیونکہ یقینا بابلشاہِ کا جوا توڑ
ڈالوں گا۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

5 یہ سن کر یرمیاہ نے اماموں اور رب کے گھر میں
کھڑے باقی پرستاروں کی موجودگی میں حننیاہ نبی سے
کہا، رب!آمین”6 ایسا ہی کرے، پیشتیریوہ گوئی
پوری کر ربکے گھرکے سامانکا اور تمام جلاوطنوں
کو بابل سے اِس واپسجگہ لائے۔ لیکن7 اُس پر توجہ
دے جو مَیں تیری اور پوری قوم کی موجودگی میں بیان
کرتا !ہوں 8 قدیم زمانے سے لے کر تکآج جتنے نبی
مجھ سے اور تجھ سے خدمتپہلے کرتے آئے ہیں اُنہوں
نے متعدد ملـکوں اور بڑی بڑی سلطنتوں بارےکے میں
نبوّت کی تھی کہ اُن پر آفتجنگ، مہلـکاور یاں بیمار
نازل ہوں گی۔ 9 چنانچہ !خبردار جو نبی سلامتی کی
پیش اُسکرےگوئی تصدیقکی وقتاُس ہو جبگی
اُس پیشکی پوریگوئی ہو لوگوقتاُسیگی۔جائے
جان لیں گے کہ اُسے ربواقعی طرفکی سے بھیجا “ہے۔گیا

تب10 حننیاہ نے لـکڑی کے جوئے کو یرمیاہ کی
گردن پر سے اُتار کر اُسے توڑ دیا۔ 11 تمام لوگوں کے
منے سا اُس نے کہا، رب” فرماتا ہے کہ دو سال کے
اندر اندر مَیں اِسی طرح شاہِ بابل نبوکدنضر کا جوا تمام
قوموں کی گردن پر سے اُتار کر توڑ ڈالوں تب“گا۔ یرمیاہ
وہاں سے چلا گیا۔

12 اِس واقعے کے تھوڑی دیر بعد رب یرمیاہ سے ہم
کلام ہوا، 13 جا،” حننیاہ کو بتا، رب’ فرماتا ہے کہ

* 27:19-22 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو کا مترادف یکونیاہ مستعمل ہے۔ * 28:1 پانچویں :مہینے جولائی تا اگست۔ † 28:4
یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔
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تُو لـکڑینے کا جوا تو توڑ دیا لیکنہے، اُس کی جگہ تُو
نے اپنی گردن پر لوہے کا جوا رکھ لیا ‘ہے۔ 14 کیونکہ
رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مَیں
نے لوہے کا جوا اِن تمام قوموں پر رکھ دیا ہے تاکہ وہ
نبوکدنضر کی خدمت کریں۔ اور نہ صرف یہ اُس کی
کریںخدمت گے بلـکہ مَیں جنگلی جانوروں بھیکو اُس
کے ہاتھ میں کر دوں “گا۔

پھر15 یرمیاہ حننیاہنے !سنحننیاہ،اے”کہا،سے
گو رب نے تجھے نہیں بھیجا توبھی تُو نے اِس قوم کو
جھوٹ پر بھروسا رکھنے پر آمادہ کیا ہے۔ 16 اِس لئے
رب فرماتا ہے، مَیں’ تجھے رُوئے زمین پر سے مٹانے کو
اِسیہوں۔ سال تُو مر جائے گا، اِس لئے کہ تُو ربنے
سرکشسے ہونے کا مشورہ دیا “۔‘ہے

17 اور ایسا ہی ہوا۔ اُسی سال کے ساتویں ‡مہینے یعنی
دو مہینے کے بعد حننیاہ نبی کوچ کر گیا۔

29
یرمیاہ جلاوطنوں خطکو بھیجتا ہے

ایک1 دن یرمیاہ نبی نے یروشلم ملـِکخطایکسے
بابل بھیجا۔ یہ خط اُن بچے ہوئے بزرگوں، اماموں،
نبیوں اور باقی اسرائیلیوں نامکے لـکھا تھا نبوکدنضرجنہیں
بادشاہ جلاوطن کر کے بابل لے گیا تھا۔ 2 اُن میں
یاکین *یہو بادشاہ، اُس کی ماں اور درباری، اور یہوداہ
اور یروشلم کے بزرگ، کاری گر اور لوہار شامل تھے۔
3 یہ خط اِلعاسہ بن سافن اور یاہ جمر بن ِخلقیاہ کے ہاتھ
بابل پہنچا جنہیں یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ نے بابل میں
بابلشاہِ نبوکدنضر پاسکے بھیجا میںخطتھا۔ لـکھا تھا،

4 رب” الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا اے’ہے، تمام جلاوطنو جنہیں مَیں یروشلم سے نکال کر بابل
لے گیا ہوں، دھیان سے !سنو

بابل5 میں گھر بنا کر اُن میں بسنے لـگو۔ باغ لگا کر اُن
کا پھل کھاؤ۔ شادی6 کر کے بیٹے بیٹیاں پیدا کرو۔ اپنے
بیٹے بیٹیوں کی شادی کراؤ تاکہ اُن کے بھی بچے پیدا ہو
جائیں۔ دھیان دو ملـِککہ بابل تمہاریمیں تعداد کم نہ
ہو جائے بلـکہ بڑھ جائے۔ 7 اُس شہر کی سلامتی کے
طالب میںجسرہو مَیں تمہیں جلاوطن کر کے لے گیا

ہوں۔ رب سے اُس کے لئے دعا !کرو کیونکہ تمہاری
اُسیسلامتی کی سلامتی پر منحصر ‘ہے۔

رب8 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا !خبردار’ہے، تمہارے درمیان ہنے ر والے نبی اور قسمت
کا حال بتانے والے تمہیں فریب نہ دیں۔ اُن خوابوں پر
توجہ مت دینا جو یہ دیکھتے ‘ہیں۔ رب9 فرماتا یہ’ہے، میرا نام لے کر تمہیں جھوٹی پیش گوئیاں سناتے
ہیں، مَیںگو اُنہیںنے ربکیونکہ10‘بھیجا۔نہیں فرماتا
ہے، میںبابلتمہیں’ ہتے ر ہوئے جائیںگزرسال70کُل
لیکنگے۔ اِس کے بعد مَیں طرفتمہاری رجوع کروں
گا، مَیں اپنا پُرفضل وعدہ پورا کر کے تمہیں واپس لاؤں
‘گا۔ 11 ربکیونکہ فرماتا ہے، مَیں’ اُن منصوبوں سے
مَیںجوہوںواقفخوب تمہارےنے لئے باندھے ہیں۔
یہ منصوبے تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے بلـکہ تمہاری
سلامتی باعثکا ہوں تمہیںگے، اُمید دلا ایککر اچھا
مستقبل فراہم کریں گے۔ 12 اُس وقت تم مجھے پکارو
گے، تم آ کر مجھ سے دعا کرو گے تو مَیں تمہاری سنوں
گا۔ 13 تم مجھے تلاش کر کے پا لو گے۔ کیونکہ اگر تم
پورے دل سے مجھے ڈھونڈو 14 تو مَیں ہونے دوں گا
کہ تم مجھے ‘پاؤ۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ پھر’ مَیں تمہیں
بحال کر کے اُن تمام قوموں اور مقاموں جمعسے کروں گا
مَیںجہاں تمہیںنے منتشر کر دیا تھا۔ اور مَیں تمہیں اُس
ملـک واپسمیں لاؤں جسگا مَیںسے نے تمہیں نکال
کر جلاوطن کر دیا ‘تھا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

15 تمہارا دعوٰی ہے ربکہ نے یہاں بابل میں بھی
ہمارے لئے نبی پا بر کئے ہیں۔ 16-17 لیکن رب کا
جواب !سنو داؤد کے تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ اور
یروشلم میں بچے ہوئے تمام باشندوں بارےکے ربمیں
الافواج فرماتا ہے، تمہارے’ جتنے بھائی جلاوطنی سے
بچ گئے ہیں اُن کے خلاف مَیں تلوار، کال اور مہلـک
یاں بیمار بھیج دوں گا۔ مَیں اُنہیں گلے ہوئے انجـیروں
کی مانند بنا دوں گا، جو خراب ہونے کی وجہ سے
کھائے نہیں جائیں گے۔ 18 مَیں تلوار، کال اور مہلـک
یوں بیمار سے اُن کا یوں تعاقب کروں گا کہ دنیا کے تمام
ممالـک اُن کی حالت دیکھ کر گھبرا جائیں جسگے۔

‡ 28:17 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔ * 29:2 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔



یرمیاہ 29:19 809 یرمیاہ 30:8

قوم میں بھی مَیں اُنہیں منتشر کروں گا وہاں لوگوں کے
رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی پر لعنت بھیجتے
لوگوقت کہیں گے کہ اُسے یہوداہ باشندوںکے کا سا
انجام نصیب ہو۔ ہر جگہ وہ مذاق اور رُسوائی کا نشانہ
بن جائیں گے۔ 19 کیوں؟ اِس لئے کہ اُنہوں نے میری
نہ سنی، گو مَیں اپنے خادموں یعنی نبیوں کے یعے ذر بار
بار اُنہیں پیغامات بھیجتا رہا۔ لیکن تم نے بھی میری نہ
‘سنی۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رباب20 کا فرمان سنو، تم سب جو جلاوطن ہو
چکے ہو، جنہیں مَیں یروشلم سے نکال کر بابل بھیج چکا
ہوں۔ رب21 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا
ہے، اخی’ اب بن قولایاہ اور ِصدقیاہ بن معسیاہ میرا
نام لے کر تمہیں پیشجھوٹی گوئیاں سناتے ہیں۔ اِس
لئے مَیں اُنہیں شاہِ بابل نبوکدنضر کے ہاتھ میں دوں گا
جو اُنہیں تیرے دیکھتے دیکھتے سزائے دےموت گا۔
22 اُن کا انجام عبرت انگیز مثال بن جائے گا۔ کسی پر
لعنت وقتبھیجتے یہوداہ رب”گے،کہیںجلاوطنکے
تیرے ساتھ ِصدقیاہ اور اخی اب کا سا سلوک کرے
جنہیں شاہِ بابل میںآگنے بھون “!لیا 23 کیونکہ اُنہوں
اسرائیلنے میں حرکتیںبےدین کی ہیں۔ اپنے پڑوسیوں
کی یوں بیو کے ساتھ زنا کرنے کے ساتھ ساتھ اُنہوں نے
میرا نام لے کر ایسے جھوٹے پیغام سنائے ہیں جو مَیں
نے اُنہیں سنانے کو نہیں کہا تھا۔ مجھے اِس کا پورا
علم ہے، اور مَیں اِس کا گواہ ‘ہوں۔ یہ رب کا فرمان
“ہے۔

سمعیاہ کے لئے رب کا پیغام
24 رب نے فرمایا، بابل” کے ہنے ر والے سمعیاہ

نخلامی اطلاعکو دے، الافواجرب25 اسرائیلجو کا
خدا ہے فرماتا ہے کہ تُو نے اپنی ہی طرف سے امام
بنصفنیاہ معسیاہ بھیجا۔خطکو دیگر اماموں اور یروشلم
کے باقی تمام باشندوں کو بھی اِس کی کاپیاں مل گئیں۔
میںخط لـکھا تھا،

26 رب’ آپنے کو یہویدع کی جگہ اپنے گھر کی
دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری دی آپہے۔ کی ذمہ
یوں دار میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر دیوانے اور نبوّت
کرنے والے کو کاٹھ میں ڈال کر اُس کی گردن میں

لوہے کی زنجـیریں ڈالیں۔ 27 تو پھر آپ عنتوتنے کے
ہنے ر والے یرمیاہ خلافکے قدم کیوں نہیں اُٹھایا جو
آپ درمیانکے نبوّت کرتا رہتا ہے؟ 28 کیونکہ اُس نے
ہمیں جو بابل میں ہیں خط بھیج کر مشورہ دیا ہے کہ
دیر لـگے گی، اِس لئے گھر بنا کر اُن میں بسنے لـگو، باغ
لگا کر اُن کا پھل “۔‘کھاؤ

جب29 صفنیاہ کو سمعیاہ کا ملخط گیا تو اُس نے
یرمیاہ سبکو کچھ سنایا۔ تب30 یرمیاہ پر رب کا کلام
نازل ہوا، 31 تمام” جلاوطنوں کو خط بھیج کر لـکھ
دے، رب’ سمعیاہ نخلامی بارےکے میں فرماتا ہے کہ
گو مَیں نے سمعیاہ کو نہیں بھیجا توبھی اُس نے تمہیں
پیش گوئیاں سنا جھوٹکر پر بھروسا رکھنے پر آمادہ کیا
ہے۔ ربچنانچہ32 فرماتا مَیںکہہے نخلامیسمعیاہ کو
اُس کی اولاد سمیت سزا دوں گا۔ اِس قوم میں اُس کی
نسل ختم ہو جائے گی، اور وہ خود سےچیزوںاچھیاُن
لطف اندوز نہیں ہو گا جو مَیں اپنی قوم کو فراہم کروں
گا۔ کیونکہ اُس ربنے سرکشسے ہونے کا مشورہ
دیا “۔‘ہے

30
اسرائیل اور یہوداہ بحال ہو جائیں گے

رب1 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، اسرائیلرب”2 کا
خدا فرماتا ہے کہ بھیجو پیغام مَیں نے تجھ پر نازل کئے
اُنہیں کتاب کی صورت میں قلم بند !کر 3 کیونکہ رب
فرماتا ہے کہ وہ وقت آنے والا جبہے مَیں اپنی قوم
اسرائیل اور یہوداہ بحالکو کر ملـکاُسکے واپسمیں
لاؤں گا مَیںجو نے اُن باپکے دادا میراثکو میں دیا
“تھا۔

اسرائیلیہ4 اور یہوداہ بارےکے ربمیں فرمانکے
فرماتارب”5ہیں۔ ہے، دےسنائیچیخیںزدہخوف’
امنہیں۔رہی نامکا نہیںتکنشانو بلـکہ طرفچاروں
دہشت دہشتہی پھیلی ہوئی ہے۔ 6 کیا مرد بچے جنم
دے سکتا ہے؟ تو پھر تمام مرد کیوں اپنے ہاتھ کمر پر
رکھ کر دردِ زہ میں مبتلا عورتوں کی طرح تڑپ رہے
ہیں؟ ایکہر رنگکا فق پڑ گیا ہے۔

!افسوس7 وہ دن کتنا ناکہول ہو !گا اُس جیسا
کوئی نہیں ہو گا۔ یعقوب کی اولاد کو بڑی مصیبت
پیش آئے لیکنگی، آخرکار اُسے رِہائی ملے ‘گی۔ رب8
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فرماتا ہے، مَیںدناُس’ اُن اورجوئےرکھےپرگردنکی
اُن زنجـیروںکی کو توڑ ڈالوں تبگا۔ غیرملـکیوںوہ کے
غلام نہیں رہیں گے 9 بلـکہ رب اپنے خدا اور داؤد کی
نسل اُسکے بادشاہ کریںخدمتکی مَیںجسےگے پا بر
کر کے اُن پر مقرر کروں ‘گا۔

10 چنانچہ رب فرماتا ہے، اے’ یعقوب میرے
متدہشتاسرائیل،اے!ڈرمتخادم، !کھا دیکھ،
مَیں تجھے دُوردراز علاقوں سے اور تیری اولاد کو
جلاوطنی سے چھڑا واپسکر آؤںلے واپسیعقوبگا۔
آ کر سکون سے زندگی گزارے گا، اور اُسے پریشان
کرنے والا کوئی نہیں ہو ‘گا۔ 11 کیونکہ رب فرماتا
ہے، مَیںگا۔بچاؤںتجھےہیمَیںہوں،ساتھتیرےمَیں’
اُن تمام قوموں نیستکو و نابود کر دوں گا جن میں مَیں
نے تجھے منتشر کر دیا ہے، لیکن تجھے مَیں اِس طرح
صفحہ ہستی سے نہیں مٹاؤں گا۔ البتہ مَیں مناسب حد
تیریتک تنبیہ کروں گا، تجھےمَیںکیونکہ سزا دیئے بغیر
نہیں چھوڑ ‘سکتا۔

12 کیونکہ رب فرماتا ہے، تیرا’ زخم لاعلاج ہے،
تیری چوٹ بھر ہی نہیں سکتی۔ 13 کوئی نہیں ہے جو
تیرے باتمیںحق تیرےکرے، پھوڑوں کا معالجہ اور
تیری شفا ممکن ہی !نہیں تیرے14 تمام *عاشق تجھے
بھول گئے ہیں اور تیری پروا ہی نہیں کرتے۔ تیرا قصور
بہت سنگین ہے، تجھ سے بےشمار گناہ سرزد ہوئے
ہیں۔ اِسی لئے مَیں نے تجھے دشمن کی طرح مارا، ظالم
طرحکی تنبیہ دی ہے۔

اب15 جب لـگچوٹ گئی ہے اور لاعلاج درد
محسوس ہو رہا ہے تو تُو مدد کے لئے کیوں چیختا ہے؟
یہ مَیں ہی تیرےنے سنگین قصور اور متعدد گناہوں وجہکی تیرےسے ساتھ کیا ہے۔

16 لیکن جو تجھے ہڑپ کریں اُنہیں بھی ہڑپ کیا
جائے گا۔ تیرے تمام دشمن جلاوطن ہو جائیں گے۔
جنہوں لُوٹتجھےنے لیا اُنہیں بھی لُوٹا جائے گا، جنہوں
نے تجھے غارت کیا اُنہیں بھی غارت کیا جائے ‘گا۔
17 کیونکہ رب فرماتا ہے، مَیں’ تیرے زخموں کو بھر
کر تجھے شفا دوں گا، کیونکہ لوگوں نے تجھے مردود
قرار دے کر کہا ہے کہ صیون کو دیکھو جس کی
فکر کوئی نہیں ‘کرتا۔ رب18 فرماتا ہے، دیکھو،’ مَیں

یعقوب کے خیموں کی بدنصیبی ختم کروں گا، مَیں
اسرائیل کے گھروں پر ترس کھاؤں گا۔ تب یروشلم کو
کھنڈرات پر سےسرےنئے تعمیر کیا جائے گا، محلاور
کو دوبارہ اُس کی پرانی جگہ پر کھڑا کیا جائے گا۔

19 اُس وقت وہاں شکرگزاری کے گیت اور خوشی
والوںمنانے آوازیںکی بلند اورگی۔جائیںہو دھیانمَیں
دوں گا کہ اُن کی تعداد کم نہ ہو جائے بلـکہ مزید بڑھ
اُنہیںجائے۔ نہیںحقیر سمجھا جائے گا بلـکہ مَیں اُن کی
عزت بہت بڑھا دوں گا۔ 20 اُن کے بچے قدیم زمانے
کی طرح محفوظ زندگی گزاریں گے، اور اُن کی جماعت
مضبوطی میرےسے حضور قائم رہے لیکنگی۔ جتنوں
نے اُن پر ظلم کیا اُنہیںہے مَیں سزا دوں گا۔

21 اُن حکمرانکا اُن کا اپنا وطنہم ہو گا، وہ دوبارہ
میںاُن اُٹھسے نشینتختکر ہو مَیںگا۔جائے اُسےخود
قریباپنے لاؤں گا تو قریبمیرےوہ آئے ‘گا۔ کیونکہ
رب فرماتا ہے، اپنیوہیصرف’ ڈالمیںخطرےجان
میرےکر قریب آنے جرأتکی کر سکتا ہے جسے مَیں
خود اپنے قریب لایا ہوں۔ وقتاُس22 تم میری قوم ہو
گے اور مَیں تمہارا خدا ہوں “۔‘گا

23 دیکھو، رب کا زبردستغضب آندھی کی طرح
نازل ہو رہا ہے۔ تیز بگولے بےدینوںجھونکےکے کے
سروں پر اُتر رباور24ہیں۔رہے وقتاُسقہرشدیدکا
تک ٹھنڈا نہیں ہو گا تکجب اُس نے اپنے دل کے
منصوبوں کو تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ آنے والے دنوں
میں تمہیں اِس صافکی سمجھ آئے گی۔

31
جلاوطنوں واپسیکی

1 رب فرماتا ہے، اُس” وقت مَیں تمام اسرائیلی
گھرانوں کا خدا ہوں گا، اور وہ میری قوم ہوں “گے۔
2 رب فرماتا ہے، تلوار” سے بچے ہوئے لوگوں کو
یگستان ر میں ہی حاصلفضلمیرا ہوا اسرائیلاورہے،
اپنی آرام گاہ پاسکے پہنچ رہا “ہے۔

رب3 نے دُور سے اسرائیل پر ظاہر ہو کر مَیں”فرمایا، نے تجھے ہمیشہ ہی پیار کیا ہے، اِس لئے مَیں
شفقتبڑیتجھے سے پاساپنے کھینچ لایا ہوں۔ اے4

* 30:14 :عاشق عاشق سے مراد اسرائیل اتحادیکے ہیں۔
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کنواری اسرائیل، تیری سرےنئے سے تعمیر ہو جائے
گی، کیونکہ مَیں خود تجھے تعمیر کروں گا۔ تُو دوبارہ
اپنے دفوں سے آراستہ ہو کر خوشی منانے والوں کے
لوک ناچ کے لئے نکلے گی۔ 5 تُو دوبارہ سامریہ کی
یوں پہاڑ پر انگور کے باغ لگائے گی۔ اور جو پودوں کو
لگائیں خودوہگے اُن پھلکے لطفسے گے۔ہوںاندوز
6 کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جب افرائیم کے پہاڑی
علاقے کے پہرے دار آواز دے کر کہیں گے، آؤ’
ہم صیون پاسکے جائیں تاکہ رب اپنے خدا کو سجدہ
“۔‘کریں

7 کیونکہ رب فرماتا ہے، یعقوب” کو دیکھ کر
خوشی !مناؤ قوموں کے سربراہ کو دیکھ کر شادمانی کا
نعرہ !مارو بلند آواز سے الله کی حمد و ثنا کر کے اے’کہو، رب، اپنی قوم کو بچا، اسرائیل کے بچے ہوئے
حصے کو چھٹکارا ‘دے۔ 8 کیونکہ مَیں اُنہیں شمالی
ملـک سے واپس لاؤں گا، اُنہیں دنیا کی انتہا سے جمع
کروں گا۔ اندھے اور لنگڑے اُن میں شامل ہوں گے،
حاملہ اور جنم دینے والی عورتیں بھی ساتھ چلیں گی۔ اُن
کا بڑا ہجوم واپس آئے گا۔ 9 اور جب مَیں اُنہیں واپس
لاؤں گا تو وہ روتے ہوئے اور التجائیں کرتے ہوئے
میرے پیچھے چلیں گے۔ مَیں اُنہیں ندیوں کے کنارے
کنارے اور ایسے ہموار راستوں پر واپس لے چلوں گا،
جہاں ٹھوکر کھانے کا خطرہ نہیں ہو گا۔ کیونکہ مَیں
اسرائیل باپکا ہوں، اور *افرائیم میرا پہلوٹھا ہے۔

اے10 قومو، رب کا کلام !سنو دُوردراز جزیروں
تک اعلان کرو، جس’ نے اسرائیل کو منتشر کر دیا
ہے وہ اُسے دوبارہ کرےجمع گا اور چرواہے کی سی
فکر رکھ کر اُس کی گلہ ‘گا۔کرےبانی 11 ربکیونکہ
نے دےفدیہ یعقوبکر کو بچایا اُسہے، نے عوضانہ
دے کر اُسے زورآور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ تب12
وہ آ صیونکر بلندیکی پر خوشی نعرےکے لگائیں گے،
اُن برکتوںکیربچہرےکے دیکھکو اُٹھیںچمککر
اُنہیںوہوقتاُسکیونکہگے۔ اناج، نئی زیتونَمے، کے
تیل اور جوان یوں بھیڑبکر اور گائےبَیلوں کثرتکی سے
نوازے گا۔ اُن کی سیرابجان باغ کی طرح سرسبز ہو

گی، اور اُن کی نڈھال حالت سنبھل جائے گی۔ 13 پھر
یاں خوشیکنوار لوکمارےکے ناچ ناچیں گی، جوان
بزرگاور آدمی بھی اُس میں حصہ لیں گے۔ یوں مَیں اُن
کا دوںبدلمیںخوشیماتم مَیںگا، اُن دلوںکے غمسے
نکال کر اُنہیں اپنی تسلی اور شادمانی سے بھر دوں “گا۔
رب14 فرماتا ہے، مَیں” اماموں کی جان کو تر و تازہ
کروں گا، اور میری میریقوم برکتوں سے سیر ہو جائے
“گی۔

رب15 فرماتا ہے، رامہ” میں شور مچ گیا ہے، رونے
پیٹنے اور شدید ماتم کی آوازیں۔ راخل اپنے بچوں کے
لئے رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کر رہی، کیونکہ وہ
ہلاک ہو گئے “ہیں۔

ربلیکن16 فرماتا ہے، رونے” اور آنسو بہانے سے
باز آ، کیونکہ تجھے اپنی محنت کا اجر ملے گا۔ ربیہ کا
وعدہ ہے کہ وہ دشمن ملـککے سے لوٹ آئیں گے۔
17 تیرا مستقبل پُراُمید ہو گا، کیونکہ تیرے بچے اپنے
وطن واپسمیں آئیں “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

18 †اسرائیل” کی یہ گر و زاری مجھ تک پہنچ گئی
ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے، ہائے،’ تُو نے میری سخت
تادیب کی میریہے۔ یوں تربیت ہوئی طرحجسہے
بچھڑے کی ہوتی اُسجبہے کی گردن پر پہلی بار جوا
رکھا جاتا اےہے۔ واپسمجھےرب، لا تاکہ واپسمَیں
آؤں، کیونکہ تُو ربہی میرا خدا ہے۔ واپسمیرے19
آنے پر محسوسندامتمجھے ہوئی، اور سمجھ آنے پر مَیں
اپنا سینہ پیٹنے لگا۔ مجھے شرمندگی اور رُسوائی کا شدید
احساس ہو رہا ہے، کیونکہ اب مَیں اپنی جوانی کے
ناکشرم پھل کی کاٹفصل رہا ‘ہوں۔ ربلیکن20
فرماتا اسرائیلکہہے میرا قیمتی بیٹا، میرا لاڈلا گوہے۔
مَیں بار بار اُس خلافکے باتیں کرتا ہوں توبھی اُسے یاد
کرتا رہتا ہوں۔ اِس لئے میرا دل اُس کے لئے تڑپتا ہے،
اور لازم ہے کہ مَیں اُس ترسپر کھاؤں۔

اے21 میری قوم، ایسے نشان کھڑے کر جن سے
لوگوں کو صحیح راستے کا پتا !چلے اُس پکی سڑک پر
جسدےدھیان پر تُو نے سفر کیا اےہے۔ کنواری
اسرائیل، واپس آ، اپنے اِن شہروں میں لوٹ !آ اے22

* 31:9 :افرائیم یہاں افرائیم اسرائیل کا دوسرا نام ہے۔ † 31:18 :اسرائیل لفظی :ترجمہ افرائیم۔
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بےوفا بیٹی، تُو تککب بھٹکتی پھرے گی؟ رب نے
ملـک ایکمیں نئی چیز پیدا کی یہہے، کہ عورتآئندہ
آدمی کے گرد رہے “گی۔

اسرائیل اور یہوداہ دوبارہ آباد ہو جائیں گے
رب23 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا مَیںجب”ہے، اسرائیلیوں کو بحال کروں گا تو ملـِک یہوداہ

اور اُس کے شہروں کے باشندے دوبارہ کہیں اے’گے، راستی کے گھر، اے مُقّدس پہاڑ، رب تجھے
برکت ‘!دے تب24 یہوداہ اور اُس کے شہر دوبارہ
آباد ہوں گے۔ کسان ملـکبھی میں بسیں گے، اور وہ
بھی جو اپنے یوڑوں ر کے ساتھ اِدھر اُدھر پھرتے ہیں۔
25 کیونکہ مَیں تھکے ماندوں کو نئی طاقت دوں گا اور
غش کھانے والوں کو تر و تازہ کروں “گا۔

اُٹھاجاگمَیںتب26 میریدیکھا۔طرفچاروںاور
نیند کتنی میٹھی رہی !تھی

رب27 فرماتا ہے، وقتوہ” آنے والا مَیںجبہے
اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کا بیج بو
کر انسان و حیوان کی تعداد بڑھا دوں گا۔ 28 پہلے مَیں
بڑےنے دھیان سے اُنہیں جڑ سے اُکھاڑ دیا، گرا دیا،
ڈھا دیا، ہاں تباہ کر میںخاککے ملا دیا۔ لیکن آئندہ
مَیں اُتنے دھیانہی اُنہیںسے تعمیر کروں پنیریاُنہیںگا،
کی طرح لگا دوں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔ اُس”29
لوگوقت یہ کہنے سے باز آئیں گے کہ والدین نے کھٹے
انگور دانتلیکنکھائے، اُن بچوںکے ہوکھٹےکے گئے
ہیں۔ 30 ابکیونکہ سے کھٹے انگور کھانے والے کے
اپنے دانتہی کھٹے ہوں ابگے۔ اُسیسے کو سزائے
دیموت جائے گی جو قصوروار “ہے۔

نیا عہد
رب31 فرماتا ہے، ایسے” دن آ رہے ہیں جب مَیں

اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کے ساتھ
ایک نیا باندھوںعہد نہیںمانندکیعہداُسیہ32گا۔ ہو
گا جو مَیں نے اُن باپکے دادا ساتھکے اُس دن باندھا
مَیںجبتھا اُن کا ہاتھ پکڑ کر اُنہیں مصر نکالسے لایا۔
کیونکہ اُنہوں نے وہ عہد توڑ دیا، گو مَیں اُن مالـککا
“تھا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

33 جو” نیا عہد مَیں اُن دنوں کے بعد اسرائیل کے
گھرانے کے ساتھ باندھوں گا اُس کے تحت مَیں اپنی

شریعت اُن کے اندر ڈال کر اُن کے دلوں پر کندہ کروں
گا۔ تب مَیں ہی اُن کا خدا ہوں گا، اور وہ میری قوم
ہوں گے۔ وقتاُس34 سے اِس ضرورتکی نہیں رہے
گی کوئیکہ پڑوسیاپنے یا بھائی کو دےتعلیم کر رب’کہے، کو جان ‘لو۔ کیونکہ چھوٹے سے لے کر بڑے
تک سب مجھے جانیں گے۔ کیونکہ مَیں اُن کا قصور
معاف کروں گا اور آئندہ اُن کے گناہوں کو یاد نہیں
کروں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

رب35 فرماتا مَیں”ہے، ہی مقررنے کیا ہے دنکہ
وقتکے سورج چمکے راتاور وقتکے چاند ستاروں
سمیت روشنی دے۔ مَیں ہی سمندر کو یوں اُچھال دیتا
ہوں کہ اُس کی موجیں گرجنے لـگتی الافواجربہیں۔
ہی میرا نام “ہے۔ رب36 فرماتا ہے، تکجب” یہ
قدرتی میرےاصول منے سا قائم رہیں گے تکوقتاُس
اسرائیل قوم میرے منے سا قائم رہے گی۔ 37 کیا انسان
آسمان پیمائشکی کر سکتا ہے؟ یا کیا وہ زمین کی بنیادوں
تفتیشکی کر سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں اِسی طرح یہ ممکن
ہی نہیں کہ مَیں اسرائیل کی پوری قوم کو اُس کے
گناہوں “کروں۔ردسےسببکے ربیہ فرمانکا ہے۔

یروشلم کو سرےنئے سے تعمیر کیا جائے گا
رب38 فرماتا ہے، وہ” وقت آنے والا ہے جب

یروشلم ربکو کے لئے سرےنئے سے تعمیر کیا جائے
گا۔ تب اُس کی فصیل حنن ایل کے بُرج سے لے کر
کونے تکدروازےکے تیار ہو جائے گی۔ وہاں39
پہنچےتکپہاڑیجریبسیدھیسرحدکیشہرسے گی،
پھر جوعہ مُڑےطرفکی گی۔ اُس40 وقت وادیجو
لاشوں اور بھسم ہوئی چربی کی راکھ ناپاکسے ہوئی
ہے پورےوہ طور پر رب کے لئے مخصوص و مُقّدس
ہو گی۔ اُس کی ڈھلانوں پر کے تمام کھیت بھی وادٔی
تکقدرون شامل ہوں گے، بلـکہ مشرق گھوڑےمیں
دروازےکے کے مُقّدسکچھسبتککونے ہو گا۔
آئندہ شہر کو نہ کبھی دوبارہ جڑ سے اُکھاڑا جائے گا،
نہ تباہ کیا جائے “گا۔

32
محاصرےیرمیاہ کھیتدورانکے خریدتا ہے
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1 یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ حکومتکی کے دسویں

سال میں رب یرمیاہ سے ہم کلام ہوا۔ اُس وقت
نبوکدنضر جو 18 سال بابلسے کا بادشاہ تھا 2 اپنی فوج
ساتھکے یروشلم محاصرہکا کر تھا۔رہا یرمیاہ میںدنوںاُن
شاہی محل محافظوںکے صحنکے میں قید تھا۔ 3 ِصدقیاہ
یہنے کہہ اُسےکر گرفتار کیا تُو”تھا، قسماِسکیوں کی
پیش گوئی سناتا ہے؟ تُو کہتا ہے، رب’ فرماتا ہے کہ
مَیں اِس شہر کو شاہِ بابل کے ہاتھ میں دینے والا ہوں۔
جب وہ اُس پر کرےقبضہ گا 4 تو ِصدقیاہ بابل کی فوج
اُسےگا۔بچےنہیںسے بابلشاہِ حوالےکے کر دیا جائے
گا، اور وہ اُس کے برُو رُو اُس کرےباتسے گا، اپنی
آنکھوں سے اُسے دیکھے گا۔ 5 ِ شاہ بابل ِصدقیاہ بابلکو
لے جائے گا، اور وہاں وہ تکوقتاُس رہے جبگا
تک مَیں اُسے دوبارہ قبول نہ ربکروں۔ فرماتا ہے کہ
اگر تم بابل کی فوج سے لڑو تو ناکام رہو “۔‘گے

ربجب6 کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا تو یرمیاہ نے
کہا، رب” مجھ سے ہم کلام ہوا، 7 تیرا’ چچا زاد بھائی
ایلحنم بن پاستیرےسلّوم آ کہےکر گا میںعنتوتکہ
قریبیسےسبآپلیں۔خریدکھیتمیرا رشتے دار ہیں،
اِس لئے اُسے آپخریدنا بھیفرضبلـکہحقکا تاکہہے
8*‘رہے۔ملـکیتکیخاندانہمارےزمین ایسا ہی ہوا
ربطرحجس نے فرمایا تھا۔ میرا چچا زاد بھائی ایلحنم
محافظوںشاہی میںصحنکے آیا کہا،سےمجھاور یمینبن’
کے قبیلے کے عنتوتشہر میں میرا کھیت خرید لیں۔ یہ
کھیت خریدنا آپ کا موروثی حق بلـکہ فرض بھی ہے
تاکہ ہمارےزمین خاندان ملـکیتکی رہے۔ آئیں، خریداُسے ‘!لیں
مَیںتب جاننے لیا کہ یہ باتوہی ہے ربجو نے

فرمائی تھی۔ 9 چنانچہ مَیں نے اپنے چچا زاد بھائی حنم
ایل عنتوتسے کھیتکا خرید کر چاندیاُسے 17کے
دےِسکے دیئے۔ 10 مَیں نے انتقال نامہ لـکھ کر اُس
پر مُہر لگائی، پھر چاندی کے ِسکے تول کر اپنے بھائی کو
مَیںدیئے۔دے نے بھیگواہ بُلائے تھے تاکہ پوریوہ
کارروائی کی تصدیق کریں۔ اِس11-12 کے بعد مَیں نے
انتقالمُہرشدہ نامہ شرائطتمام اور باروکسمیتقواعد بن

یاہ بننیر محسیاہ سپردکے مَیںساتھساتھدیا۔کر اُسےنے
ایک نقل بھی جسدی پر مُہر نہیں لـگی تھی۔ حنم ایل،
انتقال نامے پر دست خط کرنے والے گواہ اور صحن
میں حاضر باقی ہم سبوطن اِس کے گواہ تھے۔ 13 اُن
کے دیکھتے دیکھتے مَیں باروکنے ہدایتکو دی،

14 رب’ الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے
کہ مُہرشدہ انتقال نامہ اور اُس کی نقل لے کر مٹی کے
برتن میں دےڈال تاکہ لمبے تکعرصے محفوظ رہیں۔
15 کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا
ہے ایککہ وقت آئے جبگا ملـکاِس میں دوبارہ
کھیتگھر، اور انگور کے خریدےباغ جائیں ‘گے۔

یرمیاہ الله کی تمجید کرتا ہے
باروک16 بن یاہ نیر کو انتقال نامہ دینے کے بعد مَیں

ربنے سے دعا کی،
17 رباے’ قادرِ مطلق، تُو نے اپنا ہاتھ بڑھا بڑیکر

قدرت سے آسمان و زمین کو تیرےبنایا، لئے کوئی بھی
کام ناممکن نہیں۔ 18 تُو ہزاروں پر شفقت کرتا اور ساتھ
ساتھ بچوں کو اُن کے والدین کے گناہوں کی سزا دیتا
اےہے۔ عظیم اور قادر جسخدا کا نام رب الافواج
ہے، تیرے19 مقاصد عظیم اور تیرے کام زبردست
تیریہیں، آنکھیں انسان کی تمام راہوں کو دیکھتی رہتی
ہیں۔ تُو ہر ایک کو اُس کے چال چلن اور اعمال کا
مناسب اجر دیتا ہے۔

میںمصر20 تُو الٰہینے نشان معجزےاور دکھائے،
اور تیرا یہ سلسلہ آج تک جاری رہا ہے، اسرائیل میں
بھی اور باقی قوموں میں بھی۔ تیرےیوں نام کو عزتوہ
و جلال ملا جو تجھے آج تک حاصل ہے۔ 21 تُو الٰہی
نشان اور معجزے دکھا کر اپنی قوم اسرائیل کو مصر
سے نکال لایا۔ تُو نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی قدرتعظیم
مصریوں پر ظاہر کی تو اُن پر طاریدہشتشدید ہوئی۔
تب22 تُو نے اپنی قوم کو بخشملـکیہ جسدیا میں
دودھ اور شہد کثرتکی تھی جساور کا وعدہ تُو نے
قَسم کھا کر اُن باپکے دادا سے کیا تھا۔

باپہمارےجبلیکن23 دادا داخلمیںملـکنے
ہو کر اُس پر قبضہ کیا تو اُنہوں نے نہ تیری سنی، نہ تیری

* 32:7 اُسے ملـکیت…خریدنا :رہے لفظی :ترجمہ دےعوضانہ کر اُسے چھڑانا خاندانتاکہ) کا حصہ آپ(رہے ہی کا حق ہے۔
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شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ جو کچھ بھی تُو نے
اُنہیں کرنے کو کہا تھا اُس پر اُنہوں نے عمل نہ کیا۔
نتیجے میں تُو اُن پر یہ آفت لایا۔ دشمن24 مٹی کے پُشتے بنا
کر فصیل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ہم تلوار، کال اور
مہلـک یوں بیمار سے اِتنے کمزور ہو ہیںگئے بابلجبکہ
کی فوج شہر پر کرےحملہ گی تو وہ اُس کے قبضے میں
آئے گا۔ بھیکچھجو تُو نے فرمایا تھا پیشوہ آیا ہے۔ تُو
خود اِس کا گواہ ہے۔ رباےلیکن25 قادرِ مطلق،
کمال ہے کہ گو شہر کو بابل کی فوج کے حوالے کیا
جائے گا توبھی تُو مجھ سے ہم کلام ہوا ہے چاندیکہ
دے خریدکھیتکر اورلے گواہوں کارروائیسے کی
تصدیق “۔‘کروا

رب جوابکا
تب26 رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا، 27 دیکھ،”

مَیں رب اور تمام انسانوں کا خدا ہوں۔ تو پھر کیا کوئی
کام نہیںسےمجھجوہے فرماتاربچنانچہ28“سکتا؟ہو
مَیں”ہے، اِس شہر بابلکو اور اُس بادشاہکے نبوکدنضر
کے حوالے کر دوں گا۔ وہ ضرور اُس پر قبضہ کرے
گا۔ بابل29 کے جو فوجی اِس شہر پر حملہ کر رہے ہیں
اِس گھسمیں دیںجلاکچھسبکر کچھسبگے، نذرِ
آتش تبگے۔کریں وہ تمام راکھگھر جائیںہو جنگے
کی چھتوں پر لوگوں نے بعل دیوتا کے لئے بخور جلا کر
اور اجنبی معبودوں کو َمے پیشنذریںکی کر مجھےکے
طیش “دلایا۔

رب30 فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ کے قبیلے
جوانی سے لے تکآجکر وہی کچھ کرتے آئے ہیں جو
مجھے ناپسند ہے۔ اپنے ہاتھوں کے کام سے وہ مجھے بار
بار غصہ دلاتے رہے ہیں۔ 31 یروشلم کی بنیادیں لنے ڈا
سے لے کر آج تک اِس شہر نے مجھے حد سے یادہ ز
مشتعل کر دیا ابہے۔ لازم ہے کہ مَیں اُسے نظروں
سے دُور کر دوں۔ 32 کیونکہ اسرائیل اور یہوداہ کے
باشندوں نے اپنی بُری حرکتوں سے مجھے طیش دلایا
خواہہے، بادشاہ ہو یا ملازم، خواہ امام ہو یا نبی، خواہ
یہوداہ ہو یا یروشلم۔ 33 اُنہوں نے اپنا منہ مجھ سے پھیر
طرفمیریکر رجوع کرنے سے انکار کیا ہے۔ مَیںگو
اُنہیں بار بار تعلیم دیتا رہا توبھی وہ سننے یا میری تربیت

قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ 34 صرفنہ یہ بلـکہ
گھرجس میرےپر نام کا ٹھپا لگا اُسہے میں اُنہوں نے
اپنے گھنونے بُتوں کو رکھ کر اُس کی بےحرمتی کی
ہے۔ 35 وادٔی بن ہنوم کی اونچی جگہوں پر اُنہوں نے
بعل دیوتا کی قربان گاہیں تعمیر کیں تاکہ وہاں اپنے بیٹے
بیٹیوں ـِککو مَل دیوتا لئےکے مَیںکریں۔قربان اُنہیںنے
ایسی قابِل گھن حرکتیں کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلـکہ
مجھے اِس نہیںتکخیالکا آیا۔ یوں اُنہوں یہوداہنے کو
گناہ کرنے پر اُکسایا ہے۔

وقتاِس36 تم کہہ رہے ہو، یہ’ شہر ضرور بابلشاہِ
قبضےکے میں آ جائے گا، کیونکہ تلوار، کال مہلـکاور
یوں بیمار نے ہمیں کمزور کر دیا ابلیکن‘ہے۔ شہر کے
بارے ربمیں کا فرمان سنو، اسرائیلجو کا خدا !ہے

37 بےشک مَیں بڑے طیش میں آ کر شہر کے
باشندوں ممالـکمختلفکو میں منتشر کر دوں گا، لیکن
مَیں اُنہیں اُن جگہوں سے پھر جمع کر کے واپس بھی
لاؤں گا تاکہ وہ یہاںدوبارہ سکون ساتھکے رہ سکیں۔
تب38 وہ میری قوم ہوں گے، اور مَیں اُن کا خدا ہوں
گا۔ مَیں39 دوںہونے گا میںچلنچالاورسوچوہکہ
ایک ہو کر وقتہر مانیںخوفمیرا گے۔ کیونکہ اُنہیں
معلوم ہو گا کہ ایسا ہمیںسےکرنے ہماریاور اولاد کو
برکت ملے گی۔

مَیں40 اُن کے ساتھ ابدی عہد باندھ کر وعدہ کروں
گا کہ اُن پر شفقت کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ساتھ
مَیںساتھ اُنخوفاپنا دوںڈالمیںدلوںکے گا تاکہ وہ
مجھ دُورسے نہ ہو جائیں۔ برکتاُنہیں41 میرےدینا لئے
خوشی باعثکا ہو گا، اور مَیں وفاداری پورےاور دل
و جان سے اُنہیں پنیری کی طرح ملـکاِس میں دوبارہ
لگا دوں “گا۔ 42 ربکیونکہ فرماتا ہے، مَیں” ہی نے
یہ بڑی آفت اِس قوم پر نازل کی، اور مَیں ہی اُنہیں اُن
تمام برکتوں نوازوںسے جنگا کا وعدہ مَیں نے کیا ہے۔
بےشک43 تم وقتاِس کہتے ہو، ہائے،’ ملـکہمارا
ویران و سنسان ہے، اُس میں نہ انسان اور نہ حیوان رہ
گیا ہے، کیونکہ سب کچھ بابل کے حوالے کر دیا گیا
لیکن‘ہے۔ مَیں فرماتا ہوں ملـکپورےکہ میں دوبارہ
خریدےکھیت 44 اور فروخت کئے جائیں لوگگے۔
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معمول کے مطابق انتقال نامے لـکھ کر اُن پر مُہر لگائیں
گے اور کارروائی کی تصدیق کے لئے گواہ بُلائیں گے۔
تمام علاقے یعنی بن یمین کے قبائلی علاقے میں، یروشلم
کے دیہات میں، یہوداہ اور پہاڑی علاقے کے شہروں
مغربمیں، پہاڑینشیبیکے علاقے شہروںکے میں اور
دشِت نجب کے شہروں میں ایسا ہی کیا جائے گا۔ مَیں
خود اُن کی بدنصیبی ختم کروں “گا۔ یہ رب کا فرمان
ہے۔

33
یروشلم میں دوبارہ خوشی ہو گی

1 تکابیرمیاہ شاہی محافظوں صحنکے میں گرفتار
تھا کہ ایکرب بار پھر اُس سے ہم کلام ہوا، 2 جو”
سب کچھ خلق کرتا، تشکیل دیتا اور قائم رکھتا ہے اُس
کا نام رب ہے۔ یہی رب فرماتا ہے، 3 مجھے پکار تو
مَیں ایسیمیںجوابتجھے عظیم اور ناقابِل فہم باتیں بیان
کروں گا جو تُو نہیں جانتا۔

4 ربکیونکہ جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ
تم اِسنے شہر مکانوںکے بلـکہ ایکچند مکانوںشاہی
کو بھی ڈھا دیا ہے تاکہ اُن کے پتھروں اور لـکڑی سے
فصیل مضبوطکو کرو اور شہر کو دشمن پُشتوںکے اور
تلوار سے بچائے رکھو۔ 5 گو تم بابل کی فوج سے لڑنا
ہتے چا ہو، لیکن شہر کے اسرائیلیوںگھر کی لاشوں سے
بھر جائیں گے۔ کیونکہ اُن ہی پر مَیں اپنا غضب نازل
کروں گا۔ یروشلم کی تمام بےدینی باعثکے مَیں نے اپنا
منہ اُس سے چھپا لیا ہے۔

لیکن6 مَیںمیںبعد اُسے بخشوںتندرستیکردےشفا
گا، مَیں اُس کے باشندوں کو صحت عطا کروں گا اور
اُن پر پا دیر سلامتی اور وفاداری کا اظہار کروں گا۔
7 کیونکہ مَیں یہوداہ اور اسرائیل کو بحال کر کے اُنہیں
ویسے تعمیر کروں پہلےجیسےگا تھے۔ مَیں8 اُنہیں اُن کی
تمام صافپاکسےبےدینی کر کے اُن کی سرکشیتمام
اور تمام گناہوں معافکو گا۔دوںکر تب9 پورییروشلم
دنیا میرےمیں لئے مسرت، یفشہرت، تعر اور جلال
باعثکا گا۔بنے دنیا اُسمیریممالـکتمامکے پر مہربانی
دیکھ کر متاثر ہو جائیں گے۔ وہ گھبرا کر کانپ اُٹھیں

گے جب اُنہیں پتا چلے گا کہ مَیں نے یروشلم کو کتنی
برکت اور سکون مہیا کیا ہے۔

10 تم کہتے ہو، ہمارا’ شہر ویران و سنسان ہے۔ اُس
میں نہ انسان، نہ حیوان ہتے ر ربلیکن‘ہیں۔ فرماتا ہے
کہ یروشلم اور یہوداہ کے دیگر شہروں کی جو گلیاں اِس
وقت ویران اور انسان و حیوان سے خالی ہیں، 11 اُن میں
دوبارہ خوشی و شادمانی، دُولھے دُلھن کی آواز رباور
کے گھر میں شکرگزاری کی قربانیاں پہنچانے والوں کے
گیت سنائی دیں گے۔ اُس وقت وہ گائیں گے، رب’
الافواج کا شکر کرو، ربکیونکہ بھلا ہے، اور اُس کی
شفقت ابدی ‘ہے۔ کیونکہ مَیں ملـکاِس کو پہلے کی
طرح بحال کر دوں گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

الافواجرب12 فرماتا ہے کہ فی الحال یہ مقام ویران
اور انسان و حیوان سے خالی ہے۔ لیکن آئندہ یہاں اور
باقی تمام شہروں میں دوبارہ ایسی چراگاہیں ہوں گی
جہاں گلہ بان اپنے یوڑوں ر کو چَرائیں گے۔ 13 تب
پورے ملـک میں چرواہے اپنے یوڑوں ر کو گنتے اور
لتے سنبھا ہوئے نظر آئیں گے، خواہ پہاڑی علاقے کے
شہروں یا مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں دیکھو،
خواہ نجبدشِت یا بن یمین کے قبائلی علاقے میں معلوم
کرو، خواہ یروشلم کے دیہات یا یہوداہ کے باقی شہروں
یافتمیں در کرو۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

ابدی عہد کا وعدہ
رب14 فرماتا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب

مَیں وہ اچھا وعدہ پورا کروں گا مَیںجو اسرائیلنے کے
گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے سے کیا ہے۔ 15 اُس
وقت مَیں داؤد کی نسل سے ایک راست باز کونپل
پھوٹنے دوں گا، اور ملـکوہی میں انصاف اور راستی
کرےقائم گا۔ 16 اُن دنوں میں یہوداہ کو چھٹکارا ملے
گا اور یروشلم پُرامن گزارےزندگی تبگا۔ یروشلم رب’
ہماری ‘راستی کہلائے گا۔ 17 کیونکہ رب فرماتا ہے
کہ اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والا ہمیشہ ہی داؤد کی
نسل کا ہو گا۔ اِسی18 ربطرح کے گھر میں خدمت
گزار امام ہمیشہ لاویہی قبیلےکے ہوںکے وہیگے۔
میرےمتواتر بھسمحضور قربانیاںوالیہونے اور غلہ اور
ذبح کی پیشقربانیاں کریں “گے۔
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فرماتا ہے کہ مَیں نے دن اور رات سے عہد باندھا ہے
کہ وہ مقررہ وقت پر اور ترتیب وار گزریں۔ کوئی اِس
عہد کو توڑ نہیں سکتا۔ اِسی21 طرح مَیں نے اپنے خادم
داؤد سے بھی عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ اسرائیل کا
بادشاہ اُسیہمیشہ نسلکی کا ہو گا۔ نیز، مَیں لاوینے
اماموںکے بھیسے عہد باندھ کر وعدہ کیا ربکہ کے
گھر میں خدمت گزار امام ہمیشہ لاوی کے قبیلے کے
ہی ہوں راتگے۔ اور دن سے بندھے ہوئے عہد کی
طرح اِن عہدوں کو بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ مَیں22 اپنے
خادم داؤد کی اولاد اور اپنے خدمت گزار یوں لاو کو
ستاروں اور سمندر ریتکی جیسا بےشمار بنا دوں “گا۔

رب23 یرمیاہ ایکسے بار پھر ہم کلام ہوا، کیا”24
تجھے لوگوں کی باتیں معلوم نہیں ہوئیں؟ یہ کہہ رہے
ہیں، گو’ رب نے اسرائیل اور یہوداہ کو چن کر اپنی
قوم بنا لیا تھا، لیکن اب اُس نے دونوں کو رد کر دیا
‘ہے۔ یوں وہ میری قوم کو حقیر جانتے ہیں بلـکہ اِسے
اب قومسے نہیںہی “سمجھتے۔ ربلیکن25 فرماتا جو”ہے، عہد مَیں نے دن اور رات سے باندھا ہے وہ مَیں
نہیں توڑوں گا، نہ کبھی آسمان و زمین کے مقررہ اصول
منسوخ کروں گا۔ اِسی26 طرح یہ ممکن ہی نہیں کہ
یعقوبمَیں اور اپنے خادم داؤد کی اولاد کو کبھی رد
کروں۔ نہیں، مَیں ہمیشہ داؤدہی میںنسلکی کسیسے
تختکو پر بٹھاؤں گا تاکہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب
کی اولاد پر حکومت کرے، کیونکہ مَیں اُنہیں بحال کر
کے اُن ترسپر کھاؤں “گا۔

34
ِصدقیاہ بابل کی قید میں مر جائے گا

یرمیاہوقتاُسرب1 کلامہمسے بابلشاہِجبہوا
نبوکدنضر فوجپوریاپنی کرلے یروشلم اور یہوداہ تمامکے
شہروں پر حملہ کر رہا تھا۔ اُس کے ساتھ دنیا کے اُن تمام
ممالـک اور قوموں کی فوجیں تھیں جنہیں اُس نے اپنے
تابع کر لیا تھا۔

رب”2 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا ہے کہ یہوداہ
کے بادشاہ ِصدقیاہ پاسکے جا کر اُسے بتا، رب’ فرماتا
ہے کہ مَیں اِس شہر یروشلم کو شاہِ بابل کے حوالے

کرنے کو ہوں، اور وہ اِسے نذرِ آتش دےکر گا۔ 3 تُو
بھی اُس ہاتھکے نہیںسے بچے گا بلـکہ ضرور پکڑا جائے
گا۔ تجھے اُس کے حوالے کیا جائے گا، اور تُو شاہِ بابل
کو اپنی آنکھوں دیکھےسے گا، تیرےوہ برُو رُو تجھ سے
بات کرے گا۔ پھر تجھے بابل جانا پڑے گا۔ 4 لیکن
اے ِصدقیاہ بادشاہ، رب کا یہ فرمان بھی !سن رب
بارےتیرے میں فرماتا ہے کہ تُو تلوار سے نہیں 5 بلـکہ
طبعی موت مرے گا، اور لوگ اُسی طرح تیری تعظیم
میں لـکڑی کا بڑا ڈھیر بنا آگکر لگائیں طرحجسگے
باپتیرے دادا کے لئے کرتے آئے ہیں۔ وہ تجھ پر بھی
ماتم کریں اورگے کہیں میرےہائے،گے، ‘!آقا ربیہ
کا فرمان “ہے۔

6 یرمیاہ نبی نے ِصدقیاہ بادشاہ کو یروشلم میں یہ
پیغام سنایا۔ بابلوقتاُس7 فوجکی لـکیسیروشلم، اور
عزیقہ سے لڑ رہی تھی۔ یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہروں
میں سے یہی تکابتین قائم رہے تھے۔

غلاموں کے ساتھ بےوفائی
رب8 کا ایککلام بار پھر یرمیاہ پر نازل ہوا۔ اُس

وقت ِصدقیاہ بادشاہ نے یروشلم کے باشندوں کے ساتھ
عہد باندھا تھا کہ ہم اپنے ہم وطن غلاموں کو آزاد
کر دیں گے۔ 9 ایکہر نے اپنے ہم وطن غلاموں اور
لونڈیوں کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ سب
متفق ہوئے تھے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو غلامی میں
نہیں رکھیں گے۔ 10 تمام بزرگ اور باقی تمام لوگ یہ
کرنے پر راضی ہوئے تھے۔ یہ عہد کرنے پر اُنہوں نے
اپنے غلاموں کو واقعی آزاد کر دیا تھا۔ لیکن11 بعد میں
وہ اپنا ارادہ بدل کر اپنے آزاد کئے ہوئے غلاموں کو
واپس لائے اور اُنہیں دوبارہ اپنے غلام بنا لیا تھا۔ تب12
رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا۔

13 رب” جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، جب’
باپتمہارےمَیں دادا کو مصر کی غلامی نکالسے لایا
تو مَیں نے اُن سے عہد باندھا۔ اُس کی ایک شرط یہ
تھی 14 کہ جب کسی ہم وطن نے اپنے آپ کو بیچ
کر چھ تکسال تیری خدمت کی ہے تو لازم ہے کہ
ساتویں سال تُو اُسے آزاد کر دے۔ یہ شرط تم سب پر
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صادق آتی ہے۔ لیکن تمہارےافسوس، باپ دادا نے
نہ میری سنی، نہ باتمیری پر دھیان دیا۔ اب15 تم نے
پچھتا کر کچھوہ کیا پسندمجھےجو تھا۔ ایکہر اعلاننے
کیا کہ ہم اپنے ہم وطن غلاموں کو آزاد کر دیں گے۔
تم اُس گھر میں جسآئے میرےپر نام کا ٹھپا لگا ہے
اور باندھعہد میرےکر وعدےاُسحضور تصدیقکی
کی۔ ابلیکن16 تم نے اپنا ارادہ بدل میرےکر نام کی
ہے۔کیبےحرمتی اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر
دینے کے بعد ہر ایک اُنہیں اپنے پاس واپس لایا ہے۔
پہلے تم نے اُنہیں بتایا کہ جہاں جی چاہو چلے جاؤ، اور
اب تم نے اُنہیں دوبارہ غلام بننے پر مجبور کیا ‘ہے۔

17 چنانچہ سنو جو کچھ رب فرماتا !ہے تم’ نے
میری نہیں سنی، کیونکہ تم نے اپنے ہم وطن غلاموں
کو آزاد نہیں چھوڑا۔ اِس لئے اب رب تمہیں تلوار،
مہلـک یوں بیمار اور کال کے لئے آزاد چھوڑ دے گا۔
تمہیں دیکھ کر دنیا کے ممالـکتمام کے کھڑےرونگٹے
ہو جائیں ‘گے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 18-19 دیکھو،’
یہوداہ اور یروشلم کے بزرگوں، یوں، دربار اماموں اور
عوام باندھا۔عہدساتھمیرےنے اِس تصدیقکی کرنے
کے لئے وہ ایک بچھڑے کو دو حصوں میں تقسیم کر
کے اُن کے درمیان سے گزر گئے۔ توبھی اُنہوں نے عہد
توڑ کر اُس کی شرائط پوری نہ کیں۔ چنانچہ مَیں ہونے
دوں گا کہ وہ بچھڑےاُس کی مانند ہو کےجسجائیں
دو حصوں میں سے وہ گزر گئے ہیں۔ 20 مَیں اُنہیں اُن
دشمنوںکے کے حوالے دوںکر گا، اُن ہی کے حوالے
اُنہیںجو جان سے مارنے کے درپَے ہیں۔ اُن لاشیںکی
پرندوں اور جنگلی جانوروں خوراککی بن جائیں گی۔

مَیں21 یہوداہ بادشاہکے ِصدقیاہ اور اُس افسروںکے
کو اُن کے دشمن کے حوالے کر دوں گا، اُن ہی کے
حوالے جو اُنہیں جان سے مارنے پر ُلے ت ہوئے ہیں۔ وہ
ً یقینا شاہِ بابل نبوکدنضر کی فوج کے قبضے میں آ جائیں
گے۔ کیونکہ گو فوجی اِس وقت پیچھے ہٹ گئے ہیں،
میرےلیکن22 حکم پر واپسوہ آ کر یروشلم پر حملہ کریں
اورگے۔ اِس مرتبہ وہ اُس پر قبضہ کر اُسےکے آتشنذرِ
کر دیں گے۔ مَیں یہوداہ کے شہروں کو بھی خاکیوں
میں ملا دوں گا کوئیکہ اُن میں نہیں رہ سکے “۔‘گا یہ

رب کا فرمان ہے۔
35

یرمیاہ یکابیوں ر کو آزماتا ہے
جب1 یقیم یہو بن یوسیاہ ابھی یہوداہ کا بادشاہ تھا تو

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، یکابی”2 ر خاندان پاسکے
جا کر اُنہیں رب کے گھر کے صحن کے کمرےکسی
میں آنے دعوتکی جبدے۔ وہ آئیں تو اُنہیں َمے پلا
“دے۔

3 چنانچہ مَیں یازنیاہ بن یرمیاہ بن نیاہ حبّصِ کے پاس
گیا اور اُسے اُس کے بھائیوں اور تمام بیٹوں یعنی یکابیوں ر
کے پورے گھرانے سمیت رب4 کے گھر میں لایا۔
ہم حنان کے بیٹوں کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ حنان
مردِ خدا ِیجدلیاہ کا بیٹا تھا۔ یہ کمرا بزرگوں کمرےکے
سے ملحق اور رب کے گھر کے دربان معسیاہ بن سلّوم
کمرےکے کے اوپر تھا۔ وہاں5 مَیں نے َمے کے جام
اور پیالے یکابی ر آدمیوں پیشکو کر کے اُن سے آئیں،”کہا، کچھ َمے پی “لیں۔

لیکن6 اُنہوں نے انکار کر کے کہا، ہم” َمے نہیں
پیتے، یکاببنیوندبباپہمارےکیونکہ ر اورہمیںنے
اولادہماری کو َمے پینے منعسے اُس7ہے۔کیا ہمیںنے
بھیہدایتیہ دی، نہ’ مکان تعمیر کرنا، نہ بیج بونا اور نہ
انگور کا باغ لگانا۔ یہ چیزیں کبھی بھی تمہاری ملـکیت
شاملمیں نہ ہوں، لازمکیونکہ کہہے تم خیموںہمیشہ
میں زندگی گزارو۔ پھر تم لمبے تکعرصے ملـکاُس میں
رہو میںجسگے تم مہمان ‘ہو۔ 8 چنانچہ ہم باپاپنے
یکاببنیوندب کیر اِن ہدایاتتمام تابعکے ہتے ہیں۔ر
نہ ہم اور نہ ہماری یاں بیو یا بچے کبھی َمے پیتے ہیں۔
ہم9 رہائشاپنی کے لئے مکان نہیں بناتے، اور نہ انگور
کے باغ، نہ کھیت یا فصلیں ہماری ملـکیت میں ہوتی
ہیں۔ 10 اِس کے بجائے ہم تکآج خیموں میں ہتے ر
ہیں۔ جو بھی یوندبباپہمارےہدایت نے ہمیں دی
اُس پر اُترےپورےہم ہیں۔ عارضیصرفہم11 طور
پر شہر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیونکہ جب شاہِ بابل
نبوکدنضر اِس ملـک میں گھس آیا تو ہم بولے، آئیں،’
ہم یروشلم شہر میں جائیں تاکہ بابل اور شام کی فوجوں
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سے بچ ‘جائیں۔ صرفہم اِسی لئے یروشلم ٹھہرےمیں
ہوئے “ہیں۔

12 تب رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 13 رب”
الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ یہوداہ
اور یروشلم کے باشندوں پاسکے جا کر کہہ، تم’ میری
نہیںقبولکیوںتربیت کرتے؟ نہیںکیوںمیریتم سنتے؟
یوندب14 یکاببن ر پر غور اُسکرو۔ اپنینے اولاد کو
َمے پینے سے منع کیا، اِس لئے اُس کا تکآجگھرانا َمے
نہیں پیتا۔ یہ لوگ اپنے باپ کی ہدایات کے تابع ہتے ر
ہیں۔ اِس کے مقابلے میں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ گو
مَیں بار بار تم سے ہم کلام ہوا توبھی تم نے میری سنی۔نہیں

15 بار بار مَیں اپنے نبیوں پاستمہارےکو بھیجتا رہا
تاکہ میرے خادم تمہیں آگاہ کرتے رہیں کہ ایکہر
اپنی بُری راہ ترک کر کے واپس !آئے اپنا چال چلن
درست کرو اور اجنبی معبودوں پیرویکی کر کے اُن کی
متخدمت !کرو پھر تم ملـکاُس میں رہو گے مَیںجو
تمہیںنے باپتمہارےاور دادا بخشکو دیا تھا۔ لیکن
تم نے نہ توجہ دی، میرینہ سنی۔ یوندب16 یکاببن ر
کی اولاد باپاپنے ہدایاتکی اُتریپوریپر لیکنہے،
اِس قوم میرینے نہیں ‘سنی۔

17 اِس لئے رب جو لشکروں کا اور اسرائیل کا خدا
ہے فرماتا ہے، !سنو’ مَیں یہوداہ پر اور یروشلم کے ہر
باشندے پر وہ تمام آفت نازل کروں گا جس کا اعلان
مَیں نے کیا ہے۔ گو مَیں اُن سے ہم کلام ہوا توبھی
اُنہوں نے نہ سنی۔ مَیں نے اُنہیں بُلایا، لیکن اُنہوں نے
جواب نہ “۔‘دیا

لیکن18 یکابیوں ر سے یرمیاہ نے کہا، الافواجرب”
جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، تم’ یوندبباپاپنے
کے حکم پورےپر اُتر کر اُس کی ہدایتہر اور ہر حکم پر
عمل اِس19‘ہو۔کرتے لئے الافواجرب اسرائیلجو کا
خدا فرماتاہے ہے، یکاببنیوندب’ سےمیںاولادکیر
ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہو گا میرےجو حضور خدمت
کرے “۔‘گا

36
رب کے گھر میں یرمیاہ کتابکی تلاوتکی

1 یہوداہ کے بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ کی حکومت
کے چوتھے سال میں رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا،
2 طومار” لے کر اُس میں اسرائیل، یہوداہ اور باقی تمام
قوموں بارےکے میں وہ پیغاماتتمام قلم بند کر جو مَیں
نے یوسیاہ حکومتکی سے لے کر تکآج تجھ پر نازل
کئے ہیں۔ 3 شاید یہوداہ کے گھرانے میں ایکہر اپنی
بُری راہ سے باز آ کر واپس آئے اگر اُس آفت کی پوری
خبر اُن تک پہنچے جو مَیں اِس قوم پر نازل کرنے کو
ہوں۔ پھر مَیں اُن کی بےدینی اور گناہ معافکو کروں
“گا۔

4 چنانچہ یرمیاہ باروکنے بن یاہ نیر کو بُلا کر اُس
سے وہ تمام پیغامات طومار میں لـکھوائے جو رب نے
اُس پر نازل کئے تھے۔ 5 پھر یرمیاہ باروکنے سے مجھے”کہا، نظربند کیا گیا ہے، اِس لئے مَیں رب کے گھر
میں نہیں جا سکتا۔ آپلیکن6 تو جا سکتے روزےہیں۔
کے دن یہ طومار اپنے ساتھ لے کر رب کے گھر میں
جائیں۔ حاضرین کے منے سا رب کی اُن تمام باتوں کو
پڑھ کر سنائیں جو مَیں آپنے سے لـکھوائی ہیں۔ سب
کو طومار کی باتیں سنائیں، اُنہیں بھی جو یہوداہ کی دیگر
آبادیوں سے یہاں پہنچے ہیں۔ 7 شاید وہ التجا یں کر کہ
رب اُن پر رحم کرے۔ شاید ایکہر اپنی بُری راہ سے
باز آ واپسکر آئے۔ کیونکہ غضبجو اِس قوم پر نازل
ہونے والا ہے جساور کا اعلان رب کر چکا ہے سختبہتوہ “ہے۔

باروک8 بن یاہ نیر نے ایسا ہی کیا۔ یرمیاہ نبی کی
ہدایت مطابقکے اُس ربنے کے میںگھر طومار میں
درج رب کے کلام کی تلاوت کی۔ 9 اُس لوگوقت
روزہ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ
حکومتکی کے پانچویں سال اور نویں *مہینے میں اعلان
کیا گیا تھا کہ یروشلم کے باشندے اور یہوداہ کے دیگر
شہروں سے آئے ہوئے لوگتمام رب کے حضور روزہ
باروکجب10رکھیں۔ تلاوتکیطومارنے کی تو تمام
لوگ حاضر تھے۔ وقتاُس ربوہ کے گھر میں شاہی
محرّر یاہ جمر بن سافن کمرےکے میں بیٹھا تھا۔ یہ کمرا
رب کے گھر کے اوپر والے صحن میں تھا، اور صحن کا
نیا دروازہ وہاں سے دُور نہیں تھا۔

* 36:9 نویں :مہینے نومبر تا دسمبر۔
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11 طومار میں درج رب کے تمام پیغامات سن کر

یاہ سافنبنجمر کا بیٹا میکایاہ میرمنشیمیںمحلشاہی12
کے دفتر میں چلا گیا۔ وہاں تمام سرکاری افسر بیٹھے
تھے یعنی اِلی سمع میرمنشی، دِلایاہ بن سمعیاہ، اِلناتن بن
عکبور، یاہ جمر بن سافن، ِصدقیاہ بن حننیاہ اور باقی تمام
ملازم۔ 13 میکایاہ نے اُنہیں سب کچھ سنایا باروکجو
نے طومار تلاوتکی کر پیشکے کیا تھا۔ تب14 تمام
بزرگوں نے یہودی بن نتنیاہ بن سلمیاہ بن کوشی کو
باروک بھیجپاسکے اطلاعاُسےکر طومارجس”دی،
کی تلاوت آپ نے لوگوں کے منے سا کی اُسے لے کر
ہمارے پاس “آئیں۔ باروکچنانچہ بن یاہ نیر ہاتھ میں
طومار کو تھامے ہوئے اُن پاسکے آیا۔

افسروں15 نے کہا، ذرا” بیٹھ ہمارےکر لئے بھی
تلاوتکیطومار “کریں۔ باروکچنانچہ سباُنہیںنے
کچھ پڑھ کر سنا دیا۔ 16 یرمیاہ کی پیشتمام گوئیاں سنتے
ہی وہ گھبرا گئے اور ڈر دوسرےایکمارےکے کو
دیکھنے لـگے۔ پھر اُنہوں نے باروک سے کہا، لازم”
ہے کہ ہم بادشاہ کو اِن تمام باتوں سے آگاہ کریں۔
ہمیں17 ذرا آپبتائیں، یہنے تمام طرحکسباتیں قلم بند
کیں؟ کیا یرمیاہ سبنے کچھ زبانی آپ پیشکو “کیا؟
باروک18 نے جواب دیا، جی،” وہ مجھے یہ تمام باتیں
سناتا گیا، اور مَیں سب کچھ سیاہی سے اِس طومار میں
درج کرتا “گیا۔

سنیہ19 افسروںکر باروکنے چلےاب”کہا،سے
آپجائیں، اور یرمیاہ کسی!جائیںچھپدونوں بھیکو
پتا نہ چلے آپکہ کہاں “ہیں۔

یقیم یہو طومار کو جلا دیتا ہے
افسروں20 طومارنے میرمنشیشاہیکو اِلی سمع کے

دفتر میں محفوظ رکھ دیا، پھر دربار میں داخل ہو کر
بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ 21 بادشاہ نے یہودی کو
طومار لے آنے کا حکم دیا۔ یہودی، اِلی سمع میرمنشی
کے دفتر سے طومار کو لے کر بادشاہ اور تمام افسروں
کی موجودگی میں اُس تلاوتکی کرنے لگا۔

22 نواںچونکہ †مہینہ تھا اِس لئے بادشاہ محل اُسکے
حصے میں بیٹھا تھا جو سردیوں کے موسم کے لئے بنایا
گیا تھا۔ اُس کے منے سا پڑی انگیٹھی آگمیں جل رہی
تھی۔ بھیجب23 یہودی تین یا چار کالم ھنے پڑ سے فارغ

ہوا تو بادشاہ نے منشی کی چھری لے کر اُنہیں طومار
کاٹسے لیا آگاور پھینکمیں دیا۔ یہودی پڑھتا اور
بادشاہ کاٹتا گیا۔ آخرکار پورا طومار راکھ ہو گیا تھا۔

24 گو بادشاہ اور اُس کے تمام ملازموں نے یہ تمام
باتیں سنیں توبھی نہ وہ گھبرائے، نہ اُنہوں نے پریشان
ہو کر اپنے کپڑے پھاڑے۔ 25 اور گو اِلناتن، دِلایاہ
اور یاہ جمر نے بادشاہ سے منت کی کہ وہ طومار کو
نہ جلائے توبھی اُس نے اُن کی نہ مانی 26 بلـکہ بعد
میں یرحمئیل شاہزادہ، سرایاہ ایلعزریبن اور سلمیاہ بن
عبدئیل کو بھیجا تاکہ منشیباروکوہ اور یرمیاہ نبی کو
گرفتار کریں۔ ربلیکن اُنہیںنے چھپائے رکھا تھا۔

الله کا کلام دوبارہ قلم بند کیا جاتا ہے
27 بادشاہ کے طومار کو جلانے کے بعد رب یرمیاہ

سے دوبارہ ہم کلام ہوا،
28 نیا” طومار لے کر اُس میں وہی تمام پیغامات قلم

بند کر اُسجو تھےدرجمیںطومار شاہِجسے یہوداہ نے
جلا دیا تھا۔ ساتھ29 ساتھ یقیم یہو بارےکے میں اعلان
کر ربکہ فرماتا ہے، تُو’ نے طومار کو جلا کر یرمیاہ
کیشکایتسے کہ تُو کتاباِسنے کیوںمیں لـکھا ہے
بابلشاہِکہ ضرور آ ملـکاِسکر کو گا،کرےتباہ اور
اِس میں نہ انسان، نہ حیوان رہے ‘گا؟ 30 چنانچہ یہوداہ
کے بادشاہ بارےکے ربمیں کا فیصلہ !سن
آئندہ اُس خاندانکے بھیکوئیکا فرد داؤد تختکے

پر نہیں بیٹھے گا۔ یقیم یہو کی لاش باہر پھینکی جائے
گی، اور وہاں وہ کھلے میدان پڑیمیں رہے گی۔ کوئی
بھی اُسے دن کی تپتی گرمی راتیا کی سردیشدید سے
بچائے نہیں رکھے گا۔ 31 مَیں اُسے اُس کے بچوں اور
سمیتملازموں اُن کی بےدینی مناسبکا اجر دوں گا۔
کیونکہ مَیں اُن پر اور یروشلم اور یہوداہ کے باشندوں پر
وہ تمام آفت نازل کروں جسگا کا اعلان مَیں کر چکا
ہوں۔ افسوس، اُنہوں میرینے نہیں “سنی۔

چنانچہ32 یرمیاہ نے نیا طومار لے کر باروکاُسے بن
یاہ نیر دیا۔دےکو پھر اُس منشیباروکنے تماموہسے
پیغامات دوبارہ لـکھوائے جو اُس طومار میں درج تھے

† 36:22 نواں :مہینہ ً تقریبا دسمبر۔
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جسے شاہِ یہوداہ یقیم یہو نے جلا دیا تھا۔ اُن کے علاوہ
بہتمزید پیغاماتسے کا اضافہ ہوا۔

37
مصر ِصدقیاہ کی مدد نہیں کر سکتا

1 یہوداہ کے بادشاہ یاکین *یہو بن یقیم یہو کو تخت
سے اُتارنے کے بعد شاہِ بابل نبوکدنضر نے ِصدقیاہ بن
یوسیاہ تختکو پر بٹھا دیا۔ لیکن2 نہ ِصدقیاہ، نہ اُس کے
افسروں یا عوام نے پیغاماتاُن پر دھیان دیا ربجو نے
یرمیاہ نبی معرفتکی فرمائے تھے۔

ایک3 دن ِصدقیاہ بادشاہ نے یہوکل بن سلمیاہ اور
امام صفنیاہ بن معسیاہ کو یرمیاہ پاسکے بھیجا تاکہ وہ
گزارش کریں، مہربانی” کر کے ہمارےرب خدا سے
شفاعتہماری “کریں۔

یرمیاہ4 قیدتکابکو میں ڈالا نہیں گیا تھا، اِس لئے
وہ آزادی سے لوگوں میں چل پھر سکتا تھا۔ 5 اُس وقت
فرعون کی فوج مصر سے نکل کر اسرائیل طرفکی بڑھ
رہی تھی۔ جب یروشلم کا محاصرہ کرنے والی بابل کی
فوج یہکو ملیخبر تو وہاںوہ گئی۔ہٹپیچھےسے تب6
رب یرمیاہ نبی سے ہم کلام ہوا،

7 رب” اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ شاہِ یہوداہ
نے تمہیں میری یافتمرضی در کرنے بھیجا ہے۔ اُسے
دوجواب فرعونکہ کی تمہاریفوججو مدد کےکرنے
لئے نکل آئی ہے وہ اپنے ملـک واپس لوٹنے کو ہے۔
8 پھر بابل کے واپسفوجی آ کر یروشلم پر حملہ کریں گے۔
وہ اِسے اپنے قبضے میں لے کر نذرِ آتش کر دیں گے۔
9 ربکیونکہ فرماتا ہے کہ یہ سوچ کر متدھوکا کھاؤ
کہ بابل کی فوج ضرور ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔
نہیںکبھیایسا ہو !گا خواہ10 تم حملہ پوریآور فوجبابلی
کو شکست کیوں نہ دیتے اور صرف زخمی آدمی بچے
ہتے توبھیر تم ناکام ہتے، توبھیر ایکبعضیہ آدمی اپنے
خیموں میں نکلسے کر یروشلم کو آتشنذرِ “کرتے۔

یرمیاہ کو قید میں ڈالا جاتا ہے
فرعونجب11 فوجکی اسرائیل طرفکی ھنے بڑ لـگی

تو بابل کے فوجی یروشلم کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔

12 اُن دنوں میں یرمیاہ بن یمین کے قبائلی علاقے کے لئے
روانہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ کوئی
ملـکیتموروثی تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ جبلیکن وہ شہر
سے نکلتے ہوئے 13 بن یمین دروازےکے تک پہنچ گیا
پہرےتو داروں ایککا افسر اُسے پکڑ کر کہنے لگا، تم”
بھگوڑے !ہو تم بابل فوجکی پاسکے جانا ہتے چا “!ہو
افسر کا نام یاہ اِر بن سلمیاہ بن حننیاہ تھا۔ 14 یرمیاہ نے
اعتراض مَیںہے،جھوٹیہ”کیا، !ہوںنہیںبھگوڑا مَیں
بابل کی فوج پاسکے نہیں جا “رہا۔ لیکن یاہ اِر نہ مانا
بلـکہ اُسے گرفتار کر سرکاریکے افسروں پاسکے لے
گیا۔ اُسے15 دیکھ کر اُنہیں یرمیاہ پر غصہ آیا، اور وہ اُس
پٹائیکی کرا کر اُسے شاہی یونتنمحرّر کے میںگھر لائے
جسے اُنہوں نے قیدخانہ بنایا تھا۔ 16 وہاں اُسے ایک
زمین کمرےدوز میں ڈال دیا گیا جو حوضپہلے تھا اور
جس محرابچھتکی دار تھی۔ وہ متعدد دن اُس میں
بند رہا۔

ایک17 دن ِصدقیاہ نے اُسے محل میں بُلایا۔ وہاں
علیٰحدگی میں اُس سے پوچھا، کیا” رب کی طرف سے
میرے لئے کوئی پیغام “ہے؟ یرمیاہ نے جواب آپہاں۔جی”دیا، بابلشاہِکو حوالےکے کیا “گا۔جائے
تب18 یرمیاہ نے ِصدقیاہ بادشاہ سے اپنی بات جاری
رکھ کر کہا، مجھ” سے کیا جرم ہوا ہے؟ مَیں آپنے
افسروںکے اور عوام کا کیا قصور کیا ہے مجھےکہ جیل
میں ڈلوا آپنےجنہوںہیںکہاںنبیوہکےآپ19دیا؟
سنائیگوئیپیشکو بابلشاہِکہ آپنہ پر، نہ ملـکاِس
پر حملہ کرے گا؟ اے20 میرے مالـک اور بادشاہ،
مہربانی کر کے میری بات سنیں، میری گزارش پوری
!کریں مجھے یونتن محرّر کے گھر میں واپس نہ بھیجیں،
ورنہ مَیں مر جاؤں “گا۔

ِصدقیاہتب21 بادشاہ نے حکم دیا یرمیاہکہ شاہیکو
محافظوں کے صحن میں رکھا جائے۔ اُس نے یہ ہدایت
بھی دی کہ جب تک شہر میں روٹی دست یاب ہو
یرمیاہ نانکو بائی گلی سے ہر ایکروز روٹی ملتی رہے۔
چنانچہ یرمیاہ محافظوں صحنکے میں ہنے ر لگا۔

38
یرمیاہ کو موتسزائے دینے کا ارادہ

* 37:1 یاکین :یہو عبرانی میں یاکین یہو مترادفکا کونیاہ مستعمل ہے۔
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1 سفطیاہ بن متان، ِجدلیاہ بن فشحور، یوکل بن سلمیاہ

اور فشحور بن ملکیاہ کو معلوم ہوا کہ یرمیاہ تمام لوگوں
کو بتا رہا ہے 2 ربکہ فرماتا اگر”ہے، تم تلوار، کال یا وبا سے مرنا چاہو تو اِس شہر میں
لیکنرہو۔ اگر تم اپنی جان کو بچانا چاہو تو شہر نکلسے
کر آپاپنے بابلکو فوجکی کرو۔حوالےکے کوئیجو
یہ کرے اُس کی جان چھوٹ جائے *گی۔ 3 کیونکہ
رب فرماتا کہہے یروشلم کو بابلشاہِضرور فوجکی کے
حوالے کیا جائے گا۔ ًوہ یقینا اُس پر کرےقبضہ “گا۔

تب4 مذکورہ افسروں نے بادشاہ سے کہا، اِس”
آدمی کو سزائے موت دینی ہئے، چا کیونکہ یہ شہر میں
بچے ہوئے فوجیوں اور باقی تمام لوگوں کو ایسی باتیں بتا
رہا جنہے سے ہمتوہ ہار گئے ہیں۔ یہ آدمی قوم کی
بہبودی نہیں چاہتا بلـکہ اُسے مصیبت میں لنے ڈا پر تُلا
رہتا “ہے۔

ِصدقیاہ5 بادشاہ ٹھیک”دیا،جوابنے آپوہہے،
ہاتھکے میں آپمَیںہے۔ نہیںروککو “سکتا۔ تب6
اُنہوں یرمیاہنے کو پکڑ ملکیاہکر میںحوضکےشاہزادہ
ڈال دیا۔ یہ حوض شاہی محافظوں کے صحن میں تھا۔
رّسوں کے یعے ذر اُنہوں نے یرمیاہ کو اُتار حوضدیا۔
میں پانی نہیں تھا صرفبلـکہ کیچڑ، اور یرمیاہ میںکیچڑ
دھنس گیا۔

لیکن7 ایتھوپیا ایککے درباری بنام ـِک عبدمَل کو
پتا چلا کہ یرمیاہ کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا جبہے۔
بادشاہ شہر دروازےکے بنام بن یمین کچہریمیں لگائے
بیٹھا تھا 8 تو ـِک عبدمَل شاہی محل سے نکل کر اُس کے
پاس گیا اور کہا، 9 میرے” آقا اور بادشاہ، سلوکجو
اِن آدمیوں نے یرمیاہ کے ساتھ کیا ہے نہایتوہ بُرا ہے۔
اُنہوں پھینکمیںحوضایکاُسےنے دیا وہجہاںہے
بھوک گا۔مرےسے کیونکہ شہر میں روٹی ختم ہو گئی
“ہے۔

سنیہ10 کر بادشاہ ـِکنے عبدمَل کو حکم اِس”دیا،
پہلےسے یرمیاہکہ مر یہاںجائے آدمیوں30سے لےکو
کر نبی نکالسےحوضکو “دیں۔ ـِک11 آدمیوںعبدمَل
کو اپنے ساتھ لے کر شاہی محل کے گودام کے نیچے
کمرےایککے میں گیا۔ وہاں سے اُس کچھنے پرانے
چیتھڑے اور گھسے پھٹے کپڑے چن کر اُنہیں رّسوں

یعےکے میںحوضذر تکیرمیاہ اُتار دیا۔ ـِک12 عبدمَل
بولا، رسّے” ھنے باند سے پہلے یہ پرانے چیتھڑے اور
گھسے بغلکپڑےپھٹے میں “رکھیں۔ یرمیاہ نے ایسا ہی
کیا، 13 تو وہ اُسے رّسوں کھینچسے حوضکر نکالسے
لائے۔ اِس کے بعد یرمیاہ شاہی محافظوں کے صحن میں
رہا۔

ِصدقیاہ آخریکو مرتبہ آگاہ کیا جاتا ہے
ایک14 دن ِصدقیاہ بادشاہ نے یرمیاہ کو رب کے

گھر کے تیسرے دروازے کے پاس بُلا کر اُس سے
کہا، آپمَیں” یافتباتایکسے در کرنا چاہتا ہوں۔
مجھے اِس جوابصافکا دیں، کوئی باتبھی مجھ سے
“چھپائیں۔مت یرمیاہ15 اعتراضنے اگر”کیا، آپمَیں
اورگے۔ڈالیںمارمجھےآپتودوںجوابصافکو اگر
آپمَیں کو مشورہ دوں بھی آپتو اُسے قبول نہیں کریں
“گے۔ تب16 ِصدقیاہ بادشاہ نے علیٰحدگی میں قَسم کھا
کر یرمیاہ سے وعدہ کیا، رب” حیاتکی کی جسقَسم
نے ہمیں دیجان ہے، نہ آپمَیں کو مار ڈالوں گا، نہ
آپ کے جانی دشمنوں کے حوالے کروں “گا۔

تب17 یرمیاہ بولا، رب” جو لشکروں کا اور اسرائیل
کا خدا ہے فرماتا ہے، اپنے’ آپ کو شاہِ بابل کے
افسران گیجائےچھوٹجانتیریپھرکر۔حوالےکے
اور یہ شہر آتشنذرِ نہیں ہو جائے گا۔ تُو اور تیرا خاندان
جیتا رہے گا۔ صورتدوسری18 میں اِس شہر بابلکو
کے حوالے کیا جائے گا اور فوجی اِسے نذرِ آتش کریں
گے۔ تُو بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں بچے “۔‘گا

لیکن19 ِصدقیاہ بادشاہ اعتراضنے کیا، مجھے” اُن
ہم وطنوں سے ڈر لگتا ہے جو غداری کر کے بابل کی
فوج کے پاس بھاگ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بابل
فوجیکے مجھے اُن کے کریںحوالے اور میرےوہ ساتھ
بدسلوکی “کریں۔ 20 یرمیاہ جوابنے دیا، آپوہ” کو
اُن کے حوالے نہیں کریں ربگے۔ کی سن کر وہ کچھ
کریں جو مَیں آپنے کو بتایا ہے۔ پھر آپ کی سلامتی
ہو گی آپاور کی چھوٹجان جائے گی۔ لیکن21 اگر
آپ شہر سے نکل کر ہتھیار لنے ڈا کے لئے تیار نہیں ہیں
تو پھر یہ پیغام سنیں جو رب نے مجھ پر ظاہر کیا !ہے

* 38:2 اُس کی چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ غنیمتوہ کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔
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شاہی22 محل میں جتنی خواتین بچ گئی ہیں اُن سب کو
شاہِ بابل کے افسروں کے پاس پہنچایا جائے گا۔ تب
یہ خواتین آپ بارےکے میں کہیں گی، ہائے،’ جن
آدمیوں پر تُو پورا اعتماد رکھتا تھا دےفریبوہ تجھکر پر
غالب آ گئے تیرےہیں۔ پاؤں دلدل دھنسمیں گئے ہیں،
لیکن یہ لوگ غائب ہو گئے ‘ہیں۔ 23 ہاں، تیرے تمام
بال بچوں کو باہر بابل کی فوج پاسکے لایا جائے گا۔
تُو خود بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں بچے گا بلـکہ شاہِ بابل
تجھے پکڑ لے گا۔ یہ شہر آتشنذرِ ہو جائے “گا۔

24 پھر ِصدقیاہ نے یرمیاہ سے کہا، !خبردار” کسی
کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا باتیں کی ہیں،
ورنہ آپ مر جائیں گے۔ میرےجب25 افسروں کو پتا
چلے کہ میری آپ سے گفتگو ہوئی ہے تو وہ آپ کے
پاس آ کر پوچھیں گے، تم’ نے بادشاہ سے کیا بات کی،
اور بادشاہ نے تم سے کیا دوجوابصافہمیںکہا؟ اور
نہجھوٹ بولو، تمہیںہمورنہ وہجب26‘گے۔ڈالیںمار
باتیںکیطرحاِس یں کر گے تو صرفاُنہیں اِتنا سا مَیں’بتائیں، بادشاہ سے منت کر رہا تھا کہ وہ مجھے یونتن کے
گھر واپسمیں نہ بھیجیں، ورنہ مَیں مر جاؤں “۔‘گا

27 ایسا ہی ہوا۔ تمام سرکاری افسر یرمیاہ کے پاس
آئے اور اُس سوالسے لیکنلـگے۔کرنے اُس اُنہیںنے
کچھوہصرف بتایا جو بادشاہ اُسےنے کہنے کو تھا۔کہا
تب خاموشوہ ہو گئے، کیونکہ کسی نے بھی اُس کی
بادشاہ سے گفتگو نہیں سنی تھی۔

اِس28 کے بعد یرمیاہ یروشلم تکشکستکی شاہی
محافظوں صحنکے قیدیمیں رہا۔

39
یروشلم شکستکی

1 یروشلم یوں دشمن کے ہاتھ میں :آیا یہوداہ کے
بادشاہ کے نویں سال اور ویں10 *مہینے میں شاہِ بابل
نبوکدنضر اپنی تمام فوج لے کر یروشلم پہنچا اور شہر کا
محاصرہ کرنے لگا۔ 2 ِصدقیاہ کے ویں11 سال کے
چوتھے مہینے اور نویں †دن دشمن نے فصیل میں رخنہ
ڈال دیا۔ تب3 نبوکدنضر کے تمام اعلٰی افسر شہر میں آ کر

اُس کے دروازےدرمیانی میں بیٹھ گئے۔ اُن میں نیرگل
سراضر جو رب ماگ تھا، سمگرنبو، سرسکیم جو رب
ساریس تھا اور شاہِ بابل کے بزرگباقی شامل تھے۔

4 اُنہیں دیکھ کر یہوداہ کا بادشاہ ِصدقیاہ اور اُس
تمامکے بھاگفوجی راتگئے۔ وقتکے فصیلوہ کے
اُس دروازے سے نکلے جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق
دو دیواروں کے بیچ میں تھا۔ وہ وادٔی یردن کی طرف
دوڑنے لـگے، لیکن5 بابل فوجیوںکے نے اُن تعاقبکا
کر کے ِصدقیاہ کو یریحو کے میدانی علاقے میں پکڑ لیا۔
پھر اُسے حماتملـِک شہرکے بلہ رِ میں بابلشاہِ نبوکدنضر
کے پاس لایا گیا، اور وہیں اُس نے ِصدقیاہ پر فیصلہ
صادر کیا۔ 6 ِصدقیاہ کے دیکھتے دیکھتے شاہِ بابل نے
بلہ رِ میں اُس کے بیٹوں کو قتل کیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے
یہوداہ بزرگوںتمامکے موتبھیکو اُتارگھاٹکے دیا۔
7 پھر اُس نے ِصدقیاہ کی آنکھیں نکلوا کر اُسے پیتل کی
زنجـیروں میں جکڑ لیا اور بابل کو لے جانے کے لئے
محفوظ رکھا۔

بابل8 فوجیوںکے محلشاہینے اور دیگر لوگوں کے
جلاکوگھروں کر یروشلم فصیلکی کو شاہی9دیا۔گرا
محافظوں کے افسر نبوزرادان نے سب کو جلاوطن کر
دیا جو یروشلم اور یہوداہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی
اُن میں شامل تھے جنگجو کے دوران غداری کر کے
بابلشاہِ لـگپیچھےکے نبوزرادانلیکن10تھے۔گئے نے
سب سے نچلے طبقے بعضکے لوگوں کو ملـِک یہوداہ
میں چھوڑ دیا، ایسے لوگ جن پاسکے کچھ نہیں تھا۔
اُنہیں اُس وقتاُسنے انگور باغکے دیئے۔کھیتاور

نبوکدنضر11-12 بادشاہ نے شاہی محافظوں کے افسر
نبوزرادان کو حکم دیا، یرمیاہ” کو اپنے پاس رکھیں۔
اُس کا خیال رکھیں۔ اُسے نقصان نہ پہنچائیں بلـکہ جو
درخواستبھی کرےوہ اُسے پورا “کریں۔

13 چنانچہ شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان نے
کسی کو یرمیاہ پاسکے بھیجا۔ اُس وقت نبوشزبان جو
ساریسرب نیرگلتھا، سراضر ماگربجو تھا اور شاہِ
بابل باقیکے افسر نبوزرادان پاسکے تھے۔ ابیرمیاہ14
تک شاہی محافظوں کے صحن میں گرفتار تھا۔ اُنہوں نے

* 39:1 ویں10 :مہینے دسمبر تا جنوری۔ † 39:2 چوتھے مہینے اور نویں :دن 18 جولائی۔
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حکم دیا کہ اُسے وہاں سے نکال کر ِجدلیاہ بن اخی قام
بن سافن کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اُسے اُس کے
اپنے گھر پہنچا یوںدے۔ یرمیاہ اپنے لوگوں درمیانکے
بسنے لگا۔

ـِکعبد مَل کے لئے خبریخوش
15 جب یرمیاہ ابھی شاہی محافظوں کے صحن میں

گرفتار تھا ربتو اُس سے ہم کلام ہوا،
16 جا” کر ایتھوپیا کے ـِک عبدمَل کو بتا، رب’

الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ دیکھ،
مَیں اِس شہر ساتھکے کچھسبوہ کرنے جسہوںکو
کا اعلان مَیں نے کیا تھا۔ مَیں اُس پر مہربانی نہیں کروں
گا بلـکہ اُسے نقصان پہنچاؤں گا۔ تُو اپنی آنکھوں سے یہ
ربلیکن17گا۔دیکھے فرماتا دناُسمَیںتجھےکہہے
دوںچھٹکارا تجھےگا، اُن نہیںحوالےکے کیا جائے گا
سےجن تُو مَیں18ہے۔ڈرتا گا۔بچاؤںتجھےخود چونکہ
تُو نے مجھ پر بھروسا کیا اِس لئے تُو تلوار کی زد میں نہیں
آئے گا بلـکہ تیری چھوٹجان جائے ‡گی۔ یہ رب فرمانکا “۔‘ہے

40
یرمیاہ کو آزاد کیا جاتا ہے

آزاد1 ہونے کے بعد رببھی کا کلام یرمیاہ پر نازل
ہوا۔ شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان نے اُسے رامہ
میں رِہا کیا تھا۔ کیونکہ جب یروشلم اور باقی یہوداہ کے
قیدیوں کو ملـِک بابل میں لے جانے کے لئے جمع کیا
گیا تو معلوم ہوا کہ یرمیاہ بھی زنجـیروں میں جکڑا ہوا اُن
نبوزرادانتب2ہے۔شاملمیں یرمیاہنے بُلاکو اُسکر
سے کہا، آپرب” کے خدا نے اعلان کیا تھا کہ اِس
جگہ آفتپر آئے گی۔ اباور3 وہ اُسیآفتیہ طرح ہی
لایا جس طرح اُس نے فرمایا تھا۔ سب کچھ اِس لئے
ہوا کہ آپ کی قوم رب کا گناہ کرتی رہی اور اُس کی
نہ سنی۔ لیکن4 آج مَیں وہ زنجـیریں کھول دیتا ہوں جن
سے آپ کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ آپ آزاد ہیں۔
اگر چاہیں میرےتو ساتھ بابل جائیں۔ تب مَیں ہی آپ
کی نگرانی کروں گا۔ باقی آپ کی مرضی۔ اگر یہیں رہنا

پسند کریں گے تو یہیں رہیں۔ پورے ملـک میں جہاں
بھی جانا چاہیں جائیں۔ آپکوئی کو نہیں روکے “گا۔

جھجکتکابیرمیاہ5 رہا تھا، اِس لئے نبوزرادان
نے پھر”کہا، ِجدلیاہ بن اخی قام بن سافن پاسکے چلے
!جائیں ِ بابلشاہ اُسےنے یہوداہصوبہ شہروںکے پر مقرر
کیا اُسہے۔ ساتھکے رہیں۔ یا پھر بھیجہاں رہنا پسند
کریں وہیں “رہیں۔
نبوزرادان نے یرمیاہ کو خوراککچھ ایکاور تحفہ

رُخصتاُسےکردے دیا۔کر ِجدلیاہ6 میںمِصفاہ ٹھہرا
ہوا تھا۔ یرمیاہ اُس پاسکے جا ملـککر بچےکے ہوئے
لوگوں بیچکے میں بسنے لگا۔

ِجدلیاہ قتلکو کرنے کی سازشیں
تکابمیںدیہات7 یہوداہ افسرفوجیکچھکے اپنے

سمیتدستوں ہتےچھپے اُنہیںجبتھے۔ر ملیخبر شاہِکہ
بابل نے ِجدلیاہ بن اخی قام کو یہوداہ کا گورنر بنا کر اُن
غریب آدمیوں اور بال بچوں پر مقرر کیا ہے جلاوطنجو
نہیں ہیںہوئے تو8 وہ میںمِصفاہ ِجدلیاہ پاسکے آئے۔
افسروں نامکے اسمٰعیل بن نتنیاہ، قریح کے بیٹے یوحنان اور
یونتن، بنسرایاہ تنحومت، نطوفاتیعیفی بیٹےکے اور یازنیاہ
بن معکاتی تھے۔ اُن کے فوجی بھی ساتھ آئے۔ 9 ِجدلیاہ
بن اخی قام بن سافن نے قَسم کھا کر اُن سے وعدہ کیا،
بابل” تابعکے ہو متسےجانے میںملـک!ڈرنا آباد ہو
کر شاہِ بابل کریںخدمتکی آپتو کی سلامتی ہو گی۔
مَیں10 خود مِصفاہ میں ٹھہر آپکر سفارشکی کروں
گا جب بابل کے نمائندے آئیں گے۔ اِتنے میں انگور،
موسِم گرما پھلکا اور زیتون کی فصلیں جمع کر کے اپنے
برتنوں میں محفوظ رکھیں۔ اُن شہروں میں آباد رہیں جن
آپپر نے قبضہ کر لیا “ہے۔

11 یہوداہ کے متعدد باشندے موآب، عمون، ادوم
اور ممالـکپڑوسیدیگر ہجرتمیں کر گئے جبابتھے۔
اُنہیں اطلاع ملی کہ شاہِ بابل نے کچھ بچے ہوئے لوگوں
کو یہوداہ میں چھوڑ کر ِجدلیاہ بن اخی قام بن سافن کو
گورنر بنا دیا ہے 12 تو وہ سب یہوداہ میں واپس آئے۔
ممالـکجن میں بھی وہ منتشر ہوئے تھے وہاں سے وہ

‡ 39:18 تیری چھوٹجان جائے :گی لفظی :ترجمہ تُو غنیمت کے طور پر اپنی جان کو بچائے گا۔
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مِصفاہ آئے تاکہ ِجدلیاہ سے ملیں۔ اُس موسِم گرما میں
وہ انگور اور باقی پھل بڑیکی فصل جمع کر سکے۔

یوحناندنایک13 بن قریح اور وہ تمام فوجی افسر جو
دیہاتتکاب ٹھہرےمیں ہوئے تھے ِجدلیاہ سے ملنے
آئے۔ 14 مِصفاہ میں پہنچ کر وہ ِجدلیاہ سے کہنے آپکیا”لـگے، کو نہیں معلوم کہ عمون کے بعلیسبادشاہ نے
اسمٰعیل بن نتنیاہ کو آپ کو قتل کرنے کے لئے بھیجا
“ہے؟ لیکن ِجدلیاہ بن اخی قام نے اُن باتکی کا یقین
نہ کیا۔ یوحنانتب15 بن قریح مِصفاہ آیا اور علیٰحدگی میں
ِجدلیاہ سے ملا۔ وہ بولا، مجھے” اسمٰعیل بن نتنیاہ کے
پاس جا کر اُسے مار دینے کی اجازت دیں۔ کسی کو
بھی پتا نہیں چلے گا۔ کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو
قتل کرے؟ اگر وہ اِس میں کامیاب ہو جائے تو آپ
کے پاس جمع شدہ ہم وطن سب کے سب منتشر ہو
جائیں گے اور یہوداہ کا بچا ہوا ہلاکحصہ ہو جائے
“گا۔ 16 ِجدلیاہ نے یوحنان کو ڈانٹ کر کہا، ایسا”
مت !کرنا جو کچھ آپ اسمٰعیل بارےکے میں بتا رہے
ہیں جھوٹوہ “ہے۔

41
اسمٰعیل ِجدلیاہ گورنر قتلکو کرتا ہے

1 اسمٰعیل بن نتنیاہ بن اِلی سمع شاہی نسل کا تھا اور
پہلے شاہِ یہوداہ کا اعلٰی افسر تھا۔ ساتویں *مہینے میں وہ
آدمیوںدس کو ساتھاپنے میںمِصفاہکرلے ِجدلیاہ سے
ملنے آیا۔ جب وہ مل کر کھانا کھا رہے تھے 2 تو اسمٰعیل
اور اُس اچانکآدمیدسکے اُٹھے اور اپنی تلواروں کو
کھینچ ِجدلیاہکر اسمٰعیلیوںڈالا۔مارکو آدمیاُسنے
کو قتل کیا جسے بابل کے بادشاہ نے صوبہ یہوداہ پر
مقرر کیا تھا۔ اُس3 میںمِصفاہنے ِجدلیاہ ساتھکے ہنے ر
والے تمام ہم وطنوں کو بھی قتل کیا اور وہاں ٹھہرنے
والے بابل کے فوجیوں کو بھی۔

اگلے4 دن کسیجب کو معلوم نہیں تھا کہ ِجدلیاہ
کو قتل کیا گیا ہے 5 تو 80 آدمی وہاں پہنچے جو ِسکم،
َسیلا اور سامریہ سے آ کر رب کے تباہ شدہ گھر میں
اُس کی پرستش کرنے جا رہے تھے۔ اُن کے پاس غلہ

اور بخور کی قربانیاں تھیں، اور اُنہوں نے غم مارےکے
اپنی داڑھیاں منڈوا کر پھاڑکپڑےاپنے لئے اور اپنی ِجلد
کو زخمی کر دیا تھا۔ اسمٰعیل6 روتے روتے مِصفاہ سے
نکل کر اُن سے ملنے وہجبآیا۔ اُن پاسکے پہنچا تو کہنے
بنِجدلیاہ”لگا، قاماخی پاسکے آؤ اور دیکھو کہ کیا ہوا
“!ہے

7 جوں ہی وہ شہر میں داخل ہوئے تو اسمٰعیل اور
اُس ساتھیوںکے اُنہیںنے قتل کر میںحوضایککے
پھینک دیا۔ دسصرف8 آدمی بچ گئے جب اُنہوں نے
اسمٰعیل سے کہا، ہمیں” مت قتل کرنا، ہمارےکیونکہ
پاس گندم، َجو اور شہد ذخیرےکے ہیں جو ہم نے
کہیںمیںمیدانکھلے “ہیں۔رکھےچھپا سنیہ اُسکر
نے اُنہیں دوسروں طرحکی نہ مارا بلـکہ زندہ چھوڑا۔

حوضجس9 میں اسمٰعیل نے مذکورہ آدمیوں کی
پھینکلاشیں دیں بہتوہ بڑا تھا۔ یہوداہ کے بادشاہ آسا
اُسےنے وقتاُس بنوایا اسرائیلیجبتھا بادشاہ بعشا سے
تھیجنگ اور وہ مِصفاہ مضبوطکو بنا رہا تھا۔ اسمٰعیل
نے حوضاِسی کو مقتولوں سے بھر دیا تھا۔ 10 مِصفاہ
کے باقی لوگوں کو اُس نے قیدی بنا لیا۔ اُن میں یہوداہ
کے بادشاہ کی بیٹیاں اور باقی وہ تمام لوگ شامل تھے
جن پر شاہی محافظوں کے سردار نبوزرادان نے ِجدلیاہ
بن اخی قام کو مقرر کیا تھا۔ پھر اسمٰعیل سباُن کو اپنے
ساتھ لے کر ملـِک عمون کے لئے روانہ ہوا۔

لیکن11 یوحنان بن قریح اور اُس کے ساتھی افسروں
کو اطلاع دی گئی کہ اسمٰعیل سے کیا جرم ہوا ہے۔
تب12 وہ اپنے تمام فوجیوں کو جمع کر کے اسمٰعیل سے
لڑنے کے لئے نکلے اور اُس تعاقبکا کرتے کرتے اُسے
ِجبعون کے جوہڑ پاسکے جا لیا۔ جوں13 ہی اسمٰعیل
کے قیدیوں نے یوحنان اور اُس کے افسروں کو دیکھا
تو وہ خوش ہوئے۔ سب14 نے اسمٰعیل کو چھوڑ دیا
اور مُڑ کر یوحنان بھاگپاسکے آئے۔ اسمٰعیل15 آٹھ
ساتھیوں سمیت فرار ہوا اور یوحنان کے ہاتھ سے بچ کر
ملـِک عمون میں چلا گیا۔

یوں16 مِصفاہ کے بچے ہوئے تمام لوگ ِجبعون میں
* 41:1 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔
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یوحنان اور اُس ساتھیکے افسروں کے زیرِ نگرانی آئے۔
میںاُن تماموہ فوجی، تھےشاملدرباریاوربچےخواتین،
جنہیں اسمٰعیل نے ِجدلیاہ کو قتل کرنے کے بعد قیدی
بنایا تھا۔ لیکن17 وہ واپسمِصفاہ نہ گئے بلـکہ آگے چلتے
لحمبیتچلتے قریبکے بنامگاؤںکے میںکِمہامسرائے
وہاںگئے۔رُک مصروہ لئےکے روانہ یاںکیہونے تیار
کرنے لـگے، 18 کیونکہ وہ بابل کے انتقام سے ڈرتے
تھے، اِس لئے کہ ِجدلیاہ بن اخی قام کو قتل کرنے سے
اسمٰعیل بن نتنیاہ نے اُس آدمی موتکو گھاٹکے اُتارا
تھا جسے شاہِ بابل نے یہوداہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔

42
یرمیاہ مصر نہ جانے کا مشورہ دیتا ہے

1 یوحنان بن قریح، یزنیاہ بن ہوسعیاہ اور دیگر فوجی
افسر باقی تمام لوگوں کے ساتھ چھوٹے سے لے بڑےکر
تک 2 یرمیاہ نبی پاسکے آئے اور کہنے لـگے، ہماری”
منت قبول کریں رباور اپنے خدا ہمارےسے لئے دعا
آپکریں۔ خود دیکھ سکتے ہیں کہ گو ہم پہلے متعدد
لوگ تھے، لیکن اب تھوڑے ہی رہ گئے ہیں۔ 3 دعا
کریں کہ آپرب کا خدا ہمیں دکھائے کہ ہم کہاں
جائیں اور کیا کچھ “کریں۔

4 یرمیاہ نے جواب دیا، ٹھیک” ہے، مَیں دعا میں
آپربضرور کے خدا آپکو پیشگزارشکی کروں
اورگا۔ لفظمَیںوہدےربجواببھیجو آپلفظبہ
کو بتا دوں گا۔ مَیں آپ کو کسی بھی بات سے محروم
نہیں رکھوں “گا۔ اُنہوں5 نے کہا، رب” ہمارا وفادار
اور قابِل اعتماد باتہرہماگرہے۔گواہ کریںنہعملپر
آپربجو کا آپخدا معرفتکی ہم پر کرےنازل گا
تو ہمارےوہی خلاف گواہی دے۔ 6 خواہ اُس کی
ہدایت ہمیں اچھی لـگے یا بُری، ہم رب اپنے خدا کی
سنیں گے۔ ہمکیونکہ ہیںجانتے ربہمجبکہ اپنے
خدا کی سنیں تب ہی ہماری سلامتی ہو گی۔ اِسی لئے
آپہم کو اُس پاسکے بھیج رہے “ہیں۔

دس7 دن گزرنے کے بعد رب کا کلام یرمیاہ پر
نازل ہوا۔ اُس8 یوحنان،نے اُس افسروںساتھیکے اور
باقی تمام لوگوں کو چھوٹے سے لے تکبڑےکر اپنے

پاس بُلا کر آپ”کہا،9 اسرائیلربمجھےنے کے خدا
پاسکے بھیجا تاکہ آپمَیں گزارشکی اُس کے منے سا
لاؤں۔ اب اُس کا فرمان !سنیں 10 اگر’ تم اِس ملـک
میں رہو تو مَیں تمہیں نہیں گراؤں گا بلـکہ تعمیر کروں گا،
تمہیں جڑ سے نہیں اُکھاڑوں گا بلـکہ پنیری کی طرح لگا
دوں گا۔ مجھےکیونکہ مصیبتاُس افسوسپر جسہے
میں مَیں نے تمہیں مبتلا کیا ہے۔ 11 اِس وقت تم شاہِ
بابل سے ڈرتے ہو، لیکن اُس سے خوف مت ‘!کھانا
رب فرماتا ہے، اُس’ دہشتسے نہ کھاؤ، کیونکہ مَیں
تمہارے ہوںساتھ تمہاریاور مدد کر اُسکے ہاتھکے
سے چھٹکارا دوں گا۔ مَیں12 تم پر رحم کروں گا، اِس
لئے وہ بھی تم پر رحم کر کے ملـکتمہارےتمہیں میں
واپس دےآنے گا۔

لیکن13 اگر تم رب اپنے خدا کی سننے کے لئے تیار
نہ ہو بلـکہ کہو کہ ہم اِس ملـک میں نہیں رہیں گے
14 بلـکہ مصر جائیں جہاںگے جنگنہ دیکھیں گے، نہ
نرسنگےجنگی کی آواز سنیں گے اور نہ بھوکے رہیں گے
15 تو رب کا جواب !سنو اے یہوداہ کے بچے ہوئے
اسرائیلربلوگو، کا خدا فرماتا ہے کہ اگر تم مصر میں
جا کر وہاں پناہ لینے پر ُلے ت ہوئے ہو 16 تو یقین جانو کہ
جس تلوار اور کال سے تم ڈرتے ہو وہ وہیں مصر میں
تمہارا پیچھا کرتا رہے گا۔ وہاں جا کر ًتم یقینا مرو گے۔
17 جتنے بھی مصر جا کر وہاں ہنے ر پر ُلے ت ہوئے ہوں وہ
سب تلوار، کال اور مہلـک یوں بیمار کی زد میں آ کر مر
دوںڈالاُنہیںمَیںمیںمصیبتجسگے۔جائیں اُسگا
سے کوئی نہیں بچے ‘گا۔

18 الافواجربکیونکہ اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا
ہے، پہلے’ میرا غضبسخت یروشلم کے باشندوں پر نازل
ہوا۔ اگر تم مصر جاؤ تو غضبمیرا تم پر بھی نازل ہو گا۔
تمہیں دیکھ لوگوںکر کے جائیںہوکھڑےرونگٹے گے،
اور تم اُن کی لعن طعن اور حقارت کا نشانہ بنو گے۔
لعنت کرنے والا اپنے دشمنوں کے لئے تمہارے جیسا
انجام تمہارےتکجہاںگا۔چاہے وطن تعلقکا ہے،
تم اُسے آئندہ کبھی نہیں دیکھو ‘گے۔

یہوداہاے19 بچےکے ہوئے آپربابلوگو، سے
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ہم کلام ہوا ہے۔ اُس صافجوابکا مصرہے۔ کو
مت !جانا لیںجانخوبباتیہ آجکہ مَیں آپنے کو
آگاہ کر دیا ہے۔ آپ20 خودنے اپنی جان خطرےکو
میں ڈال دیا آپجب نے ربمجھے اپنے خدا پاسکے
بھیج کر کہا، ہمارےرب’ خدا ہمارےسے لئے دعا
کریں۔ اُس کا پورا جواب ہمیں سنائیں، کیونکہ ہم اُس
کی تمام باتوں پر عمل کریں ‘گے۔ آج21 مَیں نے یہ کیا
ربآپلیکنہے، اپنے خدا کی سننے کے لئے تیار نہیں
ہیں۔ بھیکچھجو اُس آپمجھےنے کو سنانے کو کہا
اُسہے نہیںعملآپپر ہتے۔کرنا چا جانابچنانچہ22
لیں کہ جہاں آپ جا کر پناہ لینا ہتے چا ہیں وہاں آپ
تلوار، کال مہلـکاور یوں بیمار کی زد میں آ ہلاککر ہو
جائیں “گے۔

43
یرمیاہ کی آگاہی کو نظرانداز کیا جاتا ہے

1 یرمیاہ خاموش ہوا۔ جو کچھ بھی رب اُن کے خدا
نے یرمیاہ کو اُنہیں سنانے کو کہا تھا اُسے اُس نے اُن
تکسب پہنچایا تھا۔ 2 پھر یاہ عزر بن ہوسعیاہ، یوحنان
بن اخی قام اور تمام بدتمیز آدمی بول اُٹھے، تم” جھوٹ
بول رہے ہمارےرب!ہو خدا نے تمہیں یہ سنانے کو
نہیں بھیجا کہ مصر کو نہ جاؤ، نہ وہاں آباد ہو جاؤ۔
اِس3 بنباروکپیچھےکے یاہ نیر تمہیںوہیہے۔ہاتھکا
خلافہمارے اُکسا رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ
بابلیوںہم ہاتھکے میں آ جائیں تاکہ وہ ہمیں قتل کریں یا
جلاوطن کر ملـِککے بابل لے “جائیں۔

ایسی4 باتیں کرتے یوحنانکرتے بن قریح، دیگر فوجی
افسروں اور باقی تمام لوگوں ربنے کا حکم رد کیا۔ وہ
ملـِک یہوداہ میں نہ رہے 5 یوحنانسببلـکہ اور باقی تمام
فوجی افسروں کی راہنمائی میں مصر چلے گئے۔ اُن میں
یہوداہ کے وہ بچے لوگسبہوئے شامل تھے جو پہلے
مختلف ممالـک میں منتشر ہوئے تھے، لیکن اب یہوداہ
میں دوبارہ آباد ہونے کے لئے واپس آئے تھے۔ وہ6 تمام
مرد، عورتیں اور بچے بادشاہ بھیسمیتبیٹیوںکی اُن میں
شامل تھے جنہیں شاہی محافظوں کے سردار نبوزرادان
نے ِجدلیاہ بن اخی قام کے سپرد کیا تھا۔ یرمیاہ نبی اور
باروک بن یاہ نیر کو بھی ساتھ جانا پڑا۔ 7 یوں وہ رب

ہدایتکی رد کر کے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے مصری
سرحد کے شہر تکحیستحفن پہنچے۔

ِ شاہ بابل کے مصر گھسمیں آنے پیشکی گوئی
8 تحفن حیس میں رب کا کلام یرمیاہ پر نازل ہوا،

9 اپنے” ہم وطنوں کی موجودگی میں چند ایک بڑے
پتھر فرعون محلکے دروازےکے قریبکے لے جا کر
فرش کی کچی اینٹوں کے نیچے دبا دے۔ 10 پھر اُنہیں بتا
دے، رب’ الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے
کہ مَیں اپنے خادم شاہِ بابل نبوکدنضر کو بُلا کر یہاں
لاؤں گا اور اُس تختکا اُن پتھروں کے اوپر کروںکھڑا
گا جو مَیں نے یرمیاہ کے یعے ذر دبائے ہیں۔ نبوکدنضر
اُن ہی کے اوپر اپنا شاہی تنبو لگائے گا۔ 11 کیونکہ وہ
آئے گا اور مصر پر حملہ کر کے ایکہر ساتھکے وہ کچھ
کرے گا جو اُس نصیبکے میں ایکہے۔ مر جائے
گا، دوسرا قید میں جائے گا اور تیسرا تلوار کی زد میں
آئے گا۔ 12-13 نبوکدنضر مصری دیوتاؤں کے مندروں
کو جلا راکھکر دےکر گا اور اُن بُتوںکے پر قبضہ کر
کے اُنہیں اپنے ساتھ لے جائے جسگا۔ طرح چرواہا
کپڑےاپنے نکالجوئیںسے نکال کر صافاُسے کر لیتا
ہے اُسی طرح شاہِ بابل مصر کو مال و متاع صافسے
کرے گا۔ مصر وقتآتے وہ سورج دیوتا کے مندر میں
جا کر اُس کے ستونوں کو دےڈھا گا اور باقی مصری
دیوتاؤں کے مندر بھی نذرِ کرےآتش گا۔ پھر شاہِ بابل
سلامتصحیح وہاں واپسسے چلا جائے “۔‘گا

44
تم بُت پرستی سے باز کیوں نہیں آتے؟

ایککلامکارب1 بار پھر یرمیاہ نازلپر میںاُسہوا۔
وہ اُن تمام کلامہمسےوطنوںہم ہوا کےمصرشمالیجو
شہروں مجدال، حیستحفن اور میمفِس اور جنوبی مصر
پتروسبنام میں ہتے ر تھے۔

2 رب” الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا تم’ہے، نے خود وہ بڑی آفت دیکھی جو مَیں یروشلم اور
یہوداہ کے دیگر تمام شہروں پر لایا۔ آج وہ ویران و سنسان
ہیں، اور اُن میں کوئی نہیں بستا۔ یوں3 اُنہیں اُن بُریکی
حرکتوں کا اجر ملا۔ کیونکہ اجنبی معبودوں کے لئے
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بخور جلا کر اُن کی خدمت کرنے سے اُنہوں نے دلایا۔طیشمجھے اور یہ ایسے دیوتا تھے پہلےسےجن نہ وہ، نہ
تم اور باپتمہارےنہ بار4تھے۔واقفدادا بار نبیوںمَیں
کو اُن پاسکے بھیجتا رہا، اور بار میرےبار خادم کہتے
رہے کہ ایسی گھنونی حرکتیں مت کرنا، کیونکہ مجھے
اِن نفرتسے !ہے لیکن5 اُنہوں نے نہ سنی، نہ دھیان
دیا۔ نہ وہ اپنی بےدینی سے باز آئے، نہ اجنبی معبودوں
کو بخور جلانے کا سلسلہ بند کیا۔

تب6 میرا شدید غضب اُن پر نازل ہوا۔ میرے قہر
آگزبردستکی نے یہوداہ کے شہروں اور یروشلم کی
گلیوں میں پھیلتے پھیلتے اُنہیں ویران و سنسان کر دیا۔ آج
تک اُن کا یہی حال ‘ہے۔

الافواجرباب7 اسرائیلجو کا خدا فرماتاہے تم’ہے، کیوںستیاناساپنا کر ایسےہو؟رہے قدم اُٹھانے سے
تم یہوداہ سے آئے ہوئے مردوں اور عورتوں کو بچوں
اور شیرخواروں سمیت ہلاکت کی طرف لا رہے ہو۔
اِس صورت میں ایک بھی نہیں بچے گا۔ 8 مجھے اپنے
ہاتھوں کے کام طیشسے کیوں دلاتے ہو؟ یہاں مصر
میں پناہ لے کر تم اجنبی معبودوں کے لئے بخور کیوں
جلاتے ہو؟ اِس سے تم اپنے آپ کو نیست و نابود کر
رہے ہو، تم دنیا کی تمام قوموں کے لئے لعنت اور مذاق
کا نشانہ بنو گے۔ 9 کیا تم اپنی قوم کے سنگین گناہوں کو
بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں وہ کچھ یاد نہیں باپتمہارےجو
دادا، یہوداہ کے راجے رانیوں اور تم تمہاریسے یوں بیو
سمیت ملـِک یہوداہ اور یروشلم کی گلیوں میں سرزد ہوا
ہے؟ 10 آج تک تم نے نہ انکساری کا اظہار کیا، نہ
میرا خوف مانا، اور نہ میری شریعت کے مطابق زندگی
گزاری۔ تم ہدایاتاُن تابعکے نہ مَیںجورہے تمہیںنے
باپتمہارےاور دادا کو عطا کی ‘تھیں۔

الافواجربچنانچہ11 اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا
ہے، مَیں’ تم پر آفت لانے کا اٹل ارادہ رکھتا ہوں۔
تمام یہوداہ ختم ہو جائے گا۔ 12 مَیں یہوداہ کے اُس
بچے ہوئے حصے کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا جو
مصر میں جا کر پناہ لینے پر تُلا ہوا تھا۔ سب مصر میں
ہلاک ہو جائیں گے، خواہ تلوار سے، خواہ کال سے۔
تلوارسبکےسبتکبڑےکرلےسےچھوٹے یا کال

کی زد میں آ کر مر جائیں گے۔ اُنہیں دیکھ کر لوگوں
کے کھڑےرونگٹے ہو جائیں گے، اور وہ دوسروں کی
لعن طعن اور حقارت کا نشانہ بنیں گے۔ لعنت کرنے
والا اپنے دشمنوں کے لئے اُن ہی کا سا انجام چاہے گا۔
مَیںطرحجس13 نے یروشلم کو اُسیعیندیسزا طرح
مَیں مصر میں آنے والے ہم وطنوں کو تلوار، کال اور
مہلـک یوں بیمار سے دوںسزا گا۔ یہوداہ14 کے بچےجتنے
لوگہوئے یہاں مصر میں پناہ لینے کے لئے آئے ہیں وہ
سب ہلاکیہیں ہو جائیں گے۔ کوئی بھی بچ کر ملـِک
یہوداہ میں نہیں لوٹے گا، گو تم سب وہاں دوبارہ آباد
ہونے کی شدید آرزو رکھتے ہو۔ صرف ایکچند اِس
کامیابمیں ہو جائیں “۔‘گے

آسمانی ملـکہ کی پوجا پر ضد
15 اُس وقت شمالی اور جنوبی مصر میں ہنے ر والے

یہوداہ کے تمام مرد اور بڑےایکعورتیں اجتماع کے
لئے جمع ہوئے تھے۔ مردوں کو خوب معلوم تھا کہ
ہماری یاں بیو اجنبی معبودوں کو بخور کی پیشقربانیاں
کرتی ابہیں۔ اُنہوں نے یرمیاہ سے کہا، باتجو”16
آپ ربنے کا نام لے کر ہم سے کی ہے وہ ہم نہیں
مانتے۔ 17 ہم اُن تمام باتوں پر ضرور عمل کریں گے جو
ہم نے کہی ہیں۔ ہم آسمانی ملـکہ دیوی کے لئے بخور
جلائیں گے اور اُسے َمے کی پیشنذریں کریں ہمگے۔
وہی کچھ کریں گے جو باپہمارےہم، ہمارےدادا،
بادشاہ اور ہمارے بزرگ ملـِک یہوداہ اور یروشلم کی
گلیوں میں کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اُس وقت روٹی کی
کثرت تھی اور ہمارا اچھا حال تھا۔ وقتاُس کسیہم
دوچارسےمصیبتبھی نہ ہوئے۔ ہمسےجبلیکن18
آسمانی ملـکہ کو بخور اور َمے کی پیشنذریں کرنے سے
باز مندحاجتسےلحاظہرسےوقتاُسہیںآئے رہے
ہیں۔ اُسی وقت سے ہم تلوار اور کال کی زد میں آ کر
نیست ہو رہے “ہیں۔ عورتوں19 باتنے جاری رکھ
کر کہا، کیا” آپ سمجھتے ہیں ہمارےکہ شوہروں کو
اِس کا علم نہیں تھا کہ ہم آسمانی ملـکہ کو بخور اور َمے
ہیں،کرتیپیشنذریںکی ٹکیاںکیشکلکیاُسہمکہ
بنا کر اُس کی پوجا کرتی “ہیں؟
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ایکچند کے بچنے پیشکی گوئی
20 یرمیاہ اعتراض کرنے والے تمام مردوں اور

عورتوں سے دوبارہ مخاطب ہوا، 21 دیکھو،” رب نے
اُس بخور پر دھیان دیا جو تم تمہارےاور باپ دادا نے
بادشاہوں، بزرگوں اور عوام سمیت یہوداہ کے شہروں
اور یروشلم کی گلیوں میں جلایا ہے۔ باتیہ خوباُسے
یاد ہے۔ 22 آخرکار ایک وقت آیا جب تمہاری شریر
اور گھنونی حرکتیں قابِل برداشت نہ رہیں، اور رب کو
تمہیں سزا دینی پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملـکتمہارا
ویران سنسانو اُسےکہہے، دیکھ لوگوںکر رونگٹےکے
لعنتہیں۔جاتےہوکھڑے والاکرنے کےدشمناپنے
لئے ایسا ہی انجام چاہتا ہے۔ آفت23 اِسی لئے تم پر آئی
کہ تم بُتوںنے کے لئے بخور جلا ربکر کی نہ سنی۔ نہ
تم اُسنے شریعتکی مطابقکے زندگی گزاری، نہ اُس
ہدایاتکی اور احکام پر عمل کیا۔ ملـکتکآج کا یہی
حال رہا “ہے۔

24 پھر یرمیاہ نے تمام لوگوں سے سمیتعورتوں اے”کہا، مصر میں ہنے ر والے یہوداہ کے تمام ہم وطنو،
رب کا کلام !سنو الافواجرب25 جو اسرائیل کا خدا
ہے فرماتا ہے کہ تم اور تمہاری یوں بیو نے اصرار کیا
ہے، ہم’ ضرور اپنی اُن مَنتوں کو پورا کریں گے جو ہم
نے مانی ہیں، ہم ضرور آسمانی ملـکہ کو بخور اور َمے
کی نذریں پیش کریں ‘گے۔ اور تم نے اپنے الفاظ اور
اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ تم سنجیدگی سے
اپنے اِس اعلان پر عمل کرنا ہتے چا ہو۔ ٹھیکتو ہے، اپنا
وعدہ اور اپنی مَنتیں پوری !کرو

میںمصراےلیکن26 ہنے ر تماموالے ہم ربوطنو،
کے کلام پر دھیان !دو رب فرماتا ہے میرےکہ عظیم
نام کی قَسم، آئندہ مصر میں تم میں سے کوئی میرا نام لے
قَسمکر نہیں کھائے گا، نہیںکوئی کہے گا، رب’ قادرِ
مطلق ‘!قَسمکیحیاتکی 27 تمہاریمَیںکیونکہ نگرانی
کر رہا ہوں، لیکن تم پر مہربانی کرنے کے لئے نہیں بلـکہ
تمہیں نقصان پہنچانے کے لئے۔ مصر میں ہنے ر والے
یہوداہ کے تمام لوگ تلوار اور کال کی زد میں آ جائیں

گے اور پِستے ہلاکپِستے ہو جائیں گے۔ صرف28 چند
ایک دشمن کی تلوار سے بچ کر ملـِک یہوداہ واپس آئیں
تبگے۔ یہوداہ کے جتنے بچے لوگہوئے مصر میں پناہ
لینے کے لئے آئے ہیں جانسبوہ لیں گے کیکسکہ
بات درست نکلی ہے، میری یا اُن کی۔ رب29 فرماتا
ہے کہ مَیں تمہیں نشان بھی دیتا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو
جائے کہ مَیں تمہارے خلاف خالی باتیں نہیں کر رہا
بلـکہ ًتمہیں یقینا مصر میں سزا دوں گا۔ نشان30 یہ ہو گا
کہ جس طرح مَیں نے یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کو
اُس کے جانی دشمن نبوکدنضر کے حوالے کر دیا اُسی
طرح مَیں ُحفرع فرعون کو بھی اُس کے جانی دشمنوں
کے حوالے کر دوں گا۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔

45
باروک کے لئے تسلی کا پیغام

یہوداہ1 بادشاہکے یقیم بنیہو یوسیاہ کےحکومتکی
چوتھے سال میں یرمیاہ نبی باروککو بن یاہ نیر کے لئے
رب کا پیغام ملا۔ اُس وقت یرمیاہ باروک سے وہ تمام
باتیں لـکھوا رہا تھا جو اُس پر نازل ہوئی تھیں۔ یرمیاہ نے
اسرائیلربباروک،اے”2کہا، کا بارےتیرےخدا
میں فرماتا ہے کہ3 تُو کہتا ہے، مجھہائے،’ !افسوسپر
میرےنےرب میںدرد اضافہ کر دیا مجھےابہے، رنج
و بھیالم سہنا پڑتا مَیںہے۔ ہتے کرا ہتے تھککرا ہوں۔گیا
کہیں بھی آرام و سکون نہیں ‘ملتا۔

میںجوابربباروک،اے4 فرماتا کچھجوکہہے
مَیں نے خود تعمیر کیا اُسے مَیں گرا دوں گا، جو پودا
مَیں نے خود لگایا اُسے جڑ سے اُکھاڑ دوں پورےگا۔
ملـک ساتھکے ایسا گا۔کروںسلوکہی تو5 پھر تُو اپنے
لئے کیوں بڑی کامیابی حاصل کرنے کا آرزومند ہے؟
ایسا خیال چھوڑ دے، کیونکہ مَیں تمام انسانوں پر آفت
لا رہا ہوں۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ لیکن جہاں بھی تُو
جائے وہاں مَیں ہونے دوں گا کہ تیری جان چھوٹ
*“جائے۔

46
مصر شکستکی پیشکی گوئی

* 45:5 مَیں ہونے دوں گا تیریکہ چھوٹجان :جائے لفظی :ترجمہ مَیں تیریتجھے غنیمتجان کے طور بخشپر دوں گا۔
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1 یرمیاہ پر مختلف قوموں بارےکے میں بھی پیغامات

نازل ہوئے۔ یہ ذیل میں درج ہیں۔
2 پہلا پیغام مصر کے بارے میں ہے۔ یہوداہ کے

بادشاہ یقیم یہو بن یوسیاہ کے چوتھے سال میں شاہِ بابل
نبوکدنضر نے یائے در فرات پر واقع شہر کرکِمیس کے
پاس مصری فوج کو شکست دی تھی۔ اُن دنوں میں
مصری بادشاہ نکوہ فرعون کی فوج بارےکے ربمیں
کا کلام نازل ہوا،

بڑیاپنی”3 اور ڈھالیںچھوٹی تیار کر کےجنگکے
لئے !نکلو گھوڑوں4 رتھوںکو میں !جوتو دیگر گھوڑوں
پر سوار ہو !جاؤ خود پہن کر کھڑے ہو !جاؤ اپنے
نیزوں کو روغن سے چمکا کر زرہ بکتر پہن !لو لیکن5
مجھے کیا نظر آ رہا فوجیوںمصریہے؟ طاریدہشتپر
ہوئی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اُن کے سورماؤں
نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ بھاگبھاگوہ کر فرار ہو
رہے ہیں اور پیچھے بھی نہیں دیکھتے۔ رب فرماتا ہے
کہ چاروں طرف دہشت ہی دہشت پھیل گئی ہے۔
بھیکوکسی6 بچنے نہ دو، خواہ وہ تیزیکتنی کیوںسے
نہ بھاگ رہا ہو یا کتنا زبردست فوجی کیوں نہ ہو۔
شمال میں یائے فراتدر کنارےکے ہی وہ ٹھو کر کھا
کر گر گئے ہیں۔

7 یہ کیا ہے جو یائے در نیل کی طرح چڑھ رہا ہے،
جو سیلاب بن کر سب کچھ غرق کر رہا ہے؟ 8 مصر
یائے در نیل چڑھطرحکی رہا سیلابوہیہے، بن کر
سب کچھ غرق کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، مَیں’ چڑھ
کر پوری زمین کو غرق کر دوں گا۔ مَیں شہروں کو
اُن کے باشندوں سمیت تباہ کروں ‘گا۔ اے9 گھوڑو،
دشمن پر ٹوٹ !پڑو اے رتھو، دیوانوں کی طرح !دوڑو
فوجیو،اے لڑنے کے لئے اے!نکلو ایتھوپیا اور لبیا کے
سپاہیو، اپنی ڈھالیں پکڑ کر لُدیہاےچلو، کے تیر چلانے
والو، اپنے کمان تان کر آگے !بڑھو

آجلیکن10 قادرِ الافواجربمطلق، ہے۔دنہیکا
انتقام کے اِس دن وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے گا۔ اُس
کی تلوار اُنہیں کھا کھا کر سیر ہو جائے گی، اور اُن کا
خون پی پی کر اُس کی پیاس بجھے گی۔ کیونکہ شمال
میں یائے در فرات کنارےکے اُنہیں قادرِ مطلق، رب
الافواج کو قربان کیا جائے گا۔

کنواریاے11 مصر بیٹی، ملـِک ِجلعاد میں جا کر
اپنے زخموں کے لئے بلسان خرید لے۔ لیکن کیا فائدہ؟
خواہ تُو تیریکرےاستعمالنہکیوںدوائیکتنی چوٹیں
بھر نہیںہی !سکتیں تیری12 شرمندگی کی خبر دیگر اقوام
میں پھیل گئی ہے، تیری چیخیں پوری دنیا میں گونج
ہیں۔رہی تیرےکیونکہ دوسرےایکسورمے ٹھوسے
کر کھا کر گر گئے “ہیں۔

ِ شاہ بابل کے مصر گھسمیں آنے پیشکی گوئی
جب13 شاہِ بابل نبوکدنضر مصر پر حملہ کرنے آیا تو

رب اِس بارےکے میں یرمیاہ سے ہم کلام ہوا،
مصری”14 شہروں مجدال، میمفِس اور حیستحفن

اعلانمیں کرو، یاںکیجنگ’ تیار لڑنےکےکر لئےکے
کھڑے ہو !جاؤ کیونکہ تلوار تمہارے آس پاس سب
کچھ کھا رہی ‘ہے۔

اے15 تیرےمصر، سورماؤں خاککو میں کیوں
ملایا گیا ہے؟ وہ کھڑے نہیں رہ سکتے، کیونکہ رب
نے اُنہیں دبا دیا ہے۔ 16 اُس نے متعدد افراد کو ٹھوکر
کھانے دیا، اور دوسرےایکوہ پر گر گئے۔ اُنہوں نے
کہا، آؤ،’ ہم اپنی ہی قوم اور اپنے وطن واپسمیں چلے
جائیں جہاں ظالم کی تلوار ہم تک نہیں پہنچ ‘سکتی۔
وہاں17 وہ پکار اُٹھے، مصر’ کا بادشاہ شور تو بہت مچاتا
ہے لیکن اِس کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ جو سنہرا موقع
اُسے ملا وہ جاتا رہا “۔‘ہے

18 دنیا کا جسبادشاہ کا الافواجربنام ہے فرماتا
ہے، میری” حیات کی قَسم، جو تم پر حملہ کرنے آ رہا
ہے وہ دوسروں سے اُتنا بڑا ہے جتنا تبور دیگر پہاڑوں
سے اور کرمل سمندر سے اونچا ہے۔ اے19 مصر کے
باشندو، اپنا مال و اسباب باندھ کر جلاوطن ہونے کی
یاں تیار کرو۔ کیونکہ میمفِس مسمار ہو کر آتشنذرِ ہو
جائے گا۔ اُس میں کوئی نہیں رہے گا۔

20 مصر خوب صورت سی جوان گائے ہے، لیکن
شمال مہلـکسے مکھی آ کر اُس پر دھاوا بول رہی ہے۔
ہاں، وہ آ رہی ہے۔ مصری21 فوج کے بھاڑے کے
فوجی لیکنہیں،بچھڑےتازےموٹے بھیوہ مُڑ فرارکر
ہو جائیں ایکگے۔ بھی قائم نہیں رہے گا۔ آفتکیونکہ
کا دن اُن پر آنے والا ہے، اُنہیںجبوقتوہ پوری سزا
ملے گی۔ سانپمصر22 طرحکی پھنکارتے پیچھےہوئے
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ہٹ جائے گا جب دشمن کے فوجی پورے زور سے
اُس پر حملہ کریں جبگے، وہ لـکڑہاروں کی طرح اپنی
یاں پکڑےکلہاڑ ہوئے اُس پر ٹوٹ پڑیں “گے۔ رب23
فرماتا ہے، تب” وہ مصر کا کاٹجنگل ڈالیں گے، گو
وہ کتنا ہو۔نہکیوںگھنا کیونکہ اُن ٹڈیوںتعدادکی سے
یادہ ز ہو گی بلـکہ وہ گے۔ہوںگنتاَن مصر24 بیٹی کی
بےعزتی کی جائے گی، اُسے شمالی قوم کے حوالے کیا
جائے “گا۔

رب25 الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا تھیبسمَیں”ہے، شہر کے دیوتا فرعونآمون، اور تمام مصر کو
اُس دیوتاؤںکے اور سمیتبادشاہوں دوںسزا گا۔ ہاں،
مَیں فرعون اور اُس پر اعتماد رکھنے والے تمام لوگوں کی
فرماتارب26“گا۔کروںعدالت اُنہیںمَیں”ہے، اُن کے
جانی دشمنوں کے حوالے کر دوں گا، اور وہ شاہِ بابل
نبوکدنضر اور اُس افسروںکے کے قابو میں آ جائیں گے۔
لیکن بعد میں مصر پہلے کی طرح دوبارہ آباد ہو جائے
گا۔

27 جہاں تک تیرا تعلق ہے، اے یعقوب میرے
متخوفخادم، اسرائیل،اے!کھا !ہارمتحوصلہ
دیکھ، مَیں تجھے ملـکدُوردراز سے چھٹکارا دوں گا۔
تیری اولاد کو مَیں ملـکاُس نجاتسے دوں گا جہاں
اُسے جلاوطن کیا گیا ہے۔ پھر یعقوب واپس آ کر آرام و
سکون کی گزارےزندگی گا۔ کوئی نہیں ہو گا جو اُسے
ہیبت زدہ “کرے۔ رب28 فرماتا ہے، یعقوباے”
میرے خادم، خوف نہ کھا، کیونکہ مَیں تیرے ساتھ
مَیںہوں۔ اُن قوموںتمام نیستکو و نابود دوںکر جنگا
میں مَیں تجھےنے منتشر کر دیا لیکنہے، تجھے مَیں اِس
طرح صفحہ ہستی سے نہیں مٹاؤں گا۔ البتہ مَیں مناسب
تیریتکحد تنبیہ کروں گا، تجھےمَیںکیونکہ سزا دیئے
بغیر نہیں چھوڑ “سکتا۔

47
فلستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا

1 فرعون کے غزہ شہر پر حملہ کرنے سے پہلے یرمیاہ
نبی پر فلستیوں بارےکے ربمیں کا کلام نازل ہوا،

2 رب” فرماتا ہے کہ شمال سے پانی آ رہا ہے جو
سیلاب بن ملـکپورےکر کو غرق دےکر گا۔ پورا
ملـک شہروں اور باشندوں سمیت اُس میں ڈوب جائے

لوگگا۔ چیخ اُٹھیں گے، ملـکاور کے باشندےتمام
آہ و زاری کریں گے۔ 3 کیونکہ سرپٹ دوڑتے ہوئے
گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں گی، دشمن کے رتھوں کا
شور اور پہیوں کی گڑگڑاہٹ اُن کے کانوں تک پہنچے
گی۔ باپ خوف زدہ ہو کر یوں ساکت ہو جائیں گے
وہکہ مددکیبچوںاپنے کرنے لئےکے پیچھے بھی دیکھ
نہیں گے۔سکیں 4 کیونکہ دنوہ آنے والا تمامجبہے
فلستیوں کو نیست و نابود کیا جائے گا تاکہ صور اور
صیدا کے آخری مدد کرنے والے بھی ختم ہو جائیں۔
کیونکہ رب فلستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا
ہے، جزیرۂ کریتے کے اُن بچے ہوؤں کو جو یہاں آ کر
آباد ہوئے ہیں۔

5 غزہ بیٹی ماتم کے عالم میں اپنا سر منڈوائے گی،
اسقلون شہر مسمار ہو جائے گا۔ اے میدانی علاقے
کے بچے ہوئے لوگو، تم تککب اپنی ِجلد کو زخمی
کرتے رہو گے؟ 6 ہائے،’ اے رب کی تلوار، کیا تُو
کبھی نہیں کرےآرام گی؟ دوبارہ اپنے میان چھپمیں
خاموش!جا ہو کر آرام ‘!کر لیکن7 طرحکسوہ آرام
کر سکتی ربجبہے نے خود اُسے چلایا جبہے،
اُسی نے اُسے اسقلون اور ساحلی علاقے پر دھاوا لنے بو
کا حکم دیا “ہے؟

48
موآب کے انجام پیشکی گوئی

موآب1 بارےکے میں رب الافواج جو اسرائیل کا
خدا ہے فرماتا نبو”ہے، شہر پر افسوس، کیونکہ وہ تباہ ہو گیا دشمنہے۔
نے یَتائم قِر کی بےحرمتی کر اُسکے پر قبضہ کر لیا ہے۔
چٹان کے قلعے کی رُسوائی ہو گئی، وہ پاش پاش ہو
گیا ہے۔ اب2 سے موآبکوئی تعریفکی کرےنہیں
گا۔ حسبون میں آدمی اُس کی شکست کی سازشیں کر
کے کہہ رہے ہیں، آؤ،’ ہم موآبی قوم کو نیست و
نابود اے‘کریں۔ مدمین، تُو بھی تباہ ہو جائے گا، تلوار
تیرے بھی پیچھے پڑ جائے گی۔

3 !سنو حورونائم چیخیںسے بلند ہو رہی ہیں۔ تباہی
اور بڑی شکست کا شور مچ رہا ہے۔ 4 موآب ُچور
ُچور ہو گیا ہے، اُس کے بچے زور سے چلّا رہے ہیں۔
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لوگ5 روتے لوحیتروتے چڑھطرفکی رہے ہیں۔
حورونائم کی طرف اُترتے راستے پر شکست کی آہ و
زاری رہیدےسنائی ہے۔ بھاگ6 کر اپنی جان !بچاؤ
یگستان ر جھاڑیمیں کی مانند بن جاؤ۔

7 چونکہ تم موآبیوں نے اپنی کامیابیوں اور دولت
پر بھروسا رکھا، اِس لئے تم بھی قید میں جاؤ گے۔
تمہارا دیوتا کموس بھی اپنے یوں پجار اور بزرگوں سمیت
جلاوطن ہو جائے گا۔ 8 تباہ کرنے والا ہر شہر پر حملہ
کرے ایکگا، بھی نہیں بچے ربطرحجسگا۔ نے
فرمایا وادیہے، بھی تباہ ہو جائے گی اور میداِن مرتفع
بھی۔ موآب9 پر نمک ڈال دو، کیونکہ وہ مسمار ہو
جائے گا۔ اُس کے شہر ویران و سنسان ہو جائیں گے،
اور اُن میں کوئی نہیں بسے گا۔

10 اُس پر لعنت جو ُسستی سے رب کا کام !کرے
اُس لعنتپر اپنیجو تلوار بہانےخونکو !لےروکسے
11 اپنی جوانی سے لے کر تکآج موآب آرام و سکون
کی زندگی گزارتا آیا ہے، اُس َمے کی مانند جو کبھی
چھیڑینہیں گئی اور ایککبھی برتن میںدوسرےسے
ُنڈیلی ا اِسگئی۔نہیں لئے اُس مزہکا قائم اور بہترینذائقہ
رہا “ہے۔ لیکن12 رب فرماتا ہے، وہ” دن آنے والا
مَیںجبہے ایسے آدمیوں کو اُس پاسکے بھیجوں گا
جو َمے کو برتنوں سے نکال کر ضائع کر دیں گے، اور
برتنوں کو خالی کرنے کے بعد پاش پاش کر دیں گے۔
موآبتب13 کو اپنے دیوتا کموس پر یوں شرم آئے گی
طرحجس اسرائیل بیتکو ایل کے اُس بُت پر شرم آئی
جس پر وہ بھروسا رکھتا تھا۔

14 ہائے، تم اپنے آپ پر کتنا فخر کرتے ہو کہ ہم
سورمے اور زبردست جنگجو ہیں۔ 15 لیکن دنیا کا
جسبادشاہ الافواجربنامکا ہے فرماتا موآبکہہے
تباہ ہو جائے گا، اور دشمن اُس کے شہروں گھسمیں
آئے گا۔ اُس بہترینکے قتلجوان غارتو کی زد میں آ
ہلاککر ہو جائیں گے۔

موآب ٹوٹطاقتکی گئی ہے
موآب16 کا انجام قریب ہی ہے، آفت اُس پر نازل

ہونے والی ہے۔ پڑوساے17 میں بسنے والو، اُس پر ماتم
!کرو شہرتکیاُسجتنے آہہوجانتے بولو،کرو۔زاریو

ہائے،’ موآب کا زوردار عصائے ٹوٹشاہی گیا ہے،
اُس شانکی میںخاکعلامتکیشوکتو ملائی ‘ہے۔گئی

اے18 دیبون بیٹی، اپنے شاندار تخت پر سے اُتر کر
پیاسی زمین پر بیٹھ جا۔ کیونکہ موآب کو تباہ کرنے
خلافتیرےوالا بھی چڑھ آئے گا، تیرےوہ قلعہ بند
شہروں کو بھی مسمار کرے گا۔ اے19 عروعیرکی
ہنے ر والی، سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر گزرنے
والوں پر غور !کر اپنی جان بچانے والوں سے پوچھ لے
کہ کیا ہوا ہے۔ تب20 تجھے جواب ملے گا، موآب’
رُسوا ہوا ہے، وہ پاش پاش ہو گیا ہے۔ بلند آواز سے
یلا واو !کرو یائے در ارنون کنارےکے اعلان کرو کہ
موآب ختم ‘ہے۔

21 میداِن مرتفع پر الله کی عدالت نازل ہوئی ہے۔
َحولون، یہض، مِفعت، 22 دیبون، نبو، بیت دِبلاتائم،
یَتائم،23 بیتقِر بیتجمول، معون، یوت24 قر اور بُصرہ،
موآبغرض ہوئیعدالتکیشہروںتمامکے خواہہے،
وہ دُور ہوں یا “قریب۔

رب25 فرماتا موآب”ہے، ٹوٹطاقتکی گئی ہے،
اُس کا پاشپاشبازو ہو گیا ہے۔ اُسے26 َمے پلا پلا کر
متوالا کرو، وہ اپنی قَے میں لوٹ پوٹ ہو کر سب کے
لئے مذاق کا نشانہ بن جائے۔ کیونکہ وہ مغرور ہو کر
رب خلافکے کھڑا ہو گیا ہے۔

27 تم موآبیوں اسرائیلنے کو مذاقاپنے کا نشانہ بنایا
تھا۔ تم یوں اُسے گالیاں دیتے رہے جیسے اُسے چوری
کرتے وقت پکڑا گیا ہو۔ 28 لیکن اب تمہاری باری آ
گئی ہے۔ اپنے شہروں کو چھوڑ چٹانوںکر میں جا !بسو
بنکبوتر چٹانوںکر دراڑوںکی میں اپنے بناؤ۔گھونسلے

29 ہم موآبنے کے تکبر بارےکے میں سنا ہے،
کیونکہ وہ حد سے یادہ ز متکبر، مغرور، خودپسندگھمنڈی، اناپرستاور “ہے۔

رب30 فرماتا ہے، مَیں” اُس کے تکبر سے واقف
ہوں۔ لیکن اُس کی ڈینگیں عبث ہیں، اُن کے پیچھے
کچھ نہیں ہے۔ 31 اِس لئے مَیں موآب پر آہ و زاری کر
رہا، موآبتمام سےسببکے چلّا رہا قیرحراستہوں۔
کے باشندوں کا انجام دیکھ کر مَیں آہیں بھر رہا ہوں۔
اے32 ِسبماہ کی انگور کی بیل، یعزیر کی نسبت مَیں
کہیں یادہ ز تجھ پر ماتم کر رہا ہوں۔ تیری کونپلیں
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یعزیر تک پھیلی ہوئی تھیں بلـکہ سمندر کو پار بھی کرتی
تھیں۔ ابلیکن تباہ کرنے والا تیرےدشمن پکے ہوئے
انگوروں اور موسِم گرما پھلکے ٹوٹپر پڑا ہے۔ اب33
موآبشادمانیوخوشی باغوںکے اور جاتیسےکھیتوں
رہی ہے۔ مَیں نے انگور کا رس لنے نکا کا روککام
دیا ہے۔ کوئی خوشی نعرےکے لگا لگا کر انگور کو
پاؤں تلے نہیں روندتا۔ شور تو مچ رہا ہے، لیکن خوشی
نعرےکے بلند نہیں ہو رہے جنگبلـکہ کے۔

لوگمیںحسبون34 مدد کے لئے پکار رہے ہیں، اُن
کی آواز اِلی عالی اور یہض تک دےسنائی رہی ہے۔
اِسی طرح ُضغر کی چیخیں حورونائم اور عجلت شلیشیاہ
پہنچتک گئی ہیں۔ کیونکہ نِمریم کا پانی خشکبھی ہو
جائے “گا۔ رب35 فرماتا ہے، موآب” میں جو اونچی
جگہوں پر چڑھ کر دیوتاؤںاپنے کو بخور اور باقی قربانیاں
پیش کرتے ہیں اُن کا مَیں خاتمہ کر دوں گا۔

36 اِس لئے میرا دل بانسری کے ماتمی سُر نکال کر
موآب قیرحراستاور کے لئے نوحہ کر رہا ہے۔ کیونکہ
اُن کی حاصل شدہ دولت جاتی رہی ہے۔ 37 ہر سر
گنجا، ہر داڑھی منڈوائی گئی ہے۔ ہر ہاتھ کی ِجلد
کو زخمی کر دیا گیا ہے، ہر کمر ٹاٹ سے ملبّس ہے۔
موآب38 کی تمام چھتوں پر اور اُس میںچوکوںکے آہ و
زاری بلند ہو رہی “ہے۔
ربکیونکہ فرماتا ہے، مَیں” موآبنے کو بےکار

مٹی کے برتن کی طرح توڑ ڈالا ہے۔ 39 ہائے، موآب
پاش پاش ہو گیا !ہے لوگ زار و قطار رو رہے ہیں،
اور موآب نے شرم مارےکے اپنا منہ ڈھانپ لیا ہے۔
مذاقوہ کا نشانہ بن گیا اُسےہے، دیکھ کر تمام پڑوسیوں
کے کھڑےرونگٹے ہو گئے “ہیں۔

ربموآب خلافکے اُٹھ کھڑا ہوا ہے
رب40 فرماتا ہے، وہ” !دیکھو دشمن عقاب کی

موآبطرح پر جھپٹا مارتا ہے۔ اپنے پَروں کو پھیلا کر وہ
ملـکپورے پر سایہ ڈالتا ہے۔ یوت41 قر قلعوں سمیت
اُس قبضےکے میں آ گیا اُسہے۔ دن موآبی سورماؤں کا
دل دردِ میںزہ پیچطرحکیعورتمبتلا تابو کھائے
گا۔ 42 کیونکہ موآبی قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے
اِسگی، لئے وہکہ مغرور ہو کھڑیخلافکےربکر
ہو گئی ہے۔

اے43 موآبی قوم، دہشت، گڑھا اور پھندا تیرے
نصیب میں “ہیں۔ 44 کیونکہ رب فرماتا ہے، جو”
دہشت بھاگسے کر بچ جائے وہ میںگڑھے گر جائے
گا، اور جو نکلسےگڑھے جائے پھندےوہ پھنسمیں
جائے گا۔ کیونکہ موآبمَیں پر اُس عدالتکی کا سال
لاؤں گا۔

45 پناہ ین گز تھکے ہارے حسبون کے سائے میں
رُک جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، حسبون آگسے نکل
آئی ہے اور سیحون بادشاہ کے شہر میں سے بھڑکشعلہ
اُٹھا ہے موآبجو کی پیشانی کو اور شور مچانے والوں
چاندوںکے کو گا۔کرےآتشنذرِ موآب،اے46 تجھ
پر !افسوس کموس دیوتا کے پرستار نیست و نابود ہیں،
تیرے بیٹے بیٹیاں قیدی بن کر جلاوطن ہو گئے ہیں۔

47 لیکن آنے والے دنوں میں مَیں موآب کو بحال
کروں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔
موآبیہاں عدالتپر کا فیصلہ اختتام پر پہنچ گیا ہے۔

49
عمونیوں عدالتکی

عمونیوں1 بارےکے ربمیں فرماتا کیا”ہے، اسرائیل کی کوئی اولاد نہیں، وارثکوئی نہیں
جو جد کے قبائلی علاقے میں رہ ـِکسکے؟ مَل دیوتا کے
پرستاروں اُسنے قبضہکیوںپر کیا کیاہے؟ وجہ کہہے
لوگیہ جد شہروںکے میں آباد ہو گئے “ہیں؟ 2 چنانچہ
رب فرماتا ہے، وقتوہ” آنے والا ہے میرےکہ حکم
پر عمونی الحکومتدار ربّہ نعرےکےجنگخلافکے
لگائے جائیں گے۔ تب وہ ملبے کا ڈھیر بن جائے گا،
اور گرد و نواح کی آبادیاں نذرِ آتش ہو جائیں گی۔ تب
اسرائیل ملـکاُنہیں کرےبدر جنہوںگا ملـکاُسےنے
بدر کیا “تھا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

یلاحسبون،اے”3 واو کر، کیونکہ عَی شہر برباد ہوا
اےہے۔ ربّہ کی بیٹیو، مدد کے لئے ٹاٹ!چلّاؤ اوڑھ
کر ماتم !کرو فصیل کے اندر بےچینی سے اِدھر اُدھر
!پھرو ـِککیونکہ مَل دیوتا یوںاپنے پجار سمیتبزرگوںاور
جلاوطن ہو بیٹی،بےوفااے4گا۔جائے تُو اپنی زرخیز
وادیوں پر اِتنا فخر کیوں کرتی ہے؟ تُو اپنے مال و دولت
پر بھروسا کر کے شیخی مارتی ہے ابکہ مجھ پر کوئی
حملہ نہیں کرے “گا۔ 5 قادرِ مطلق رب الافواج فرماتا
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ہے، مَیں” تمام پڑوسیوں کی طرف سے تجھ پر دہشت
چھا دوںجانے گا۔ سبتم منتشرطرفچاروںکو کر
دیا جائے گا، تیرےاور پناہ گزینوں کو کوئی جمع نہیں
کرے گا۔

لیکن6 بعد میں مَیں عمونیوں کو بحال کروں “گا۔ یہ
رب کا فرمان ہے۔

ادوم عدالتکی
رب7 الافواج ادوم بارےکے میں فرماتا ہے، کیا”

تیمان میں حکمت کا نام و نشان نہیں رہا؟ کیا دانش مند
صحیح مشورہ دےنہیں سکتے؟ کیا اُن کی دانائی بےکار
ہو گئی ہے؟

دداناے8 کے بھاگباشندو، ہجرتکر زمینکرو،
کے اندر چھپ جاؤ۔ کیونکہ مَیں عیسَو کی اولاد پر آفت
نازل کرتا میریہوں، سزا کا قریبدن آ گیا ہے۔ اے9
ادوم، اگر تُو انگور کا باغ ہوتا اور مزدور فصل چننے کے
لئے آتے تو تھوڑا بہت اُن کے پیچھے رہ جاتا۔ اگر ڈاکو
رات وقتکے لُوٹتجھے لیتے تو صرفوہ اُتنا ہی چھین
لیتے جتنا اُٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ لیکن تیرا انجام اِس
سے کہیں یادہ ز بُرا ہو گا۔ 10 کیونکہ مَیں نے عیسَو کو
ننگا کر کے اُس کی تمام چھپنے کی جگہیں ڈھونڈ نکالی
ہیں۔ وہ نہیںچھپبھیکہیں اُسگا۔سکے کی اولاد،
بھائی اور ہم ہلاکسائے ہو جائیں ایکگے، بھی باقی
نہیں رہے گا۔ 11 اپنے یتیموں کو پیچھے چھوڑ دے،
کیونکہ مَیں اُن کی جان کو بچائے رکھوں گا۔ تمہاری
بیوائیں بھی مجھ پر بھروسا “رکھیں۔

رب12 فرماتا غضبمیرےجنہیں”ہے، کا پیالہ پینے
کا فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا اُنہیں بھی پینا پڑا۔ تو پھر تیری
جان کس طرح بچے گی؟ نہیں، تُو ً یقینا سزا کا پیالہ پی
“گا۔لے رب13 فرماتا میرے”ہے، نام کی قَسم، بُصرہ
شہر گرد و نواح کے تمام شہروں سمیت ابدی کھنڈرات
بن جائے گا۔ اُسے دیکھ کر لوگوں کے کھڑےرونگٹے
ہو جائیں گے، اور وہ اُسے لعن طعن کریں گے۔ لعنت
کرنے والا اپنے دشمن کے لئے بُصرہ ہی کا سا انجام
چاہے “گا۔

مَیں14 ربنے طرفکی سے پیغام سنا ہے، ایک”
قاصد کو اقوام کے پاس بھیجا گیا ہے جو اُنہیں حکم

دے، جمع’ ہو کر ادوم پر حملہ کرنے کے لئے !نکلو اُس
سے لڑنے کے لئے ‘!اُٹھو

15 اب مَیں تجھے چھوٹا بنا دوں گا، ایک ایسی
قوم جسے دیگر لوگ حقیر جانیں گے۔ 16 ماضی میں
دوسرے تجھ دہشتسے کھاتے تھے، لیکن اِس بات
نے تیرےاور غرور فریبتجھےنے دیا بےشکہے۔
تُو چٹانوں کی دراڑوں میں بسیرا کرتا ہے، اور پہاڑی
تیرےبلندیاں میںقبضے لیکنہیں۔ خواہ تُو اپنا گھونسلا
جگہوںاونچیسیکیعقاب پر نہکیوں بنائے توبھی مَیں
تجھے وہاں سے اُتار میںخاککر ملا دوں “گا۔ ربیہ
کا فرمان ہے۔

ملـِک”17 ادوم یوں باد بر ہو جائے گا کہ وہاں سے
گزرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اُس
کے زخموں کو دیکھ کر وہ توبہ’ ‘توبہ کہیں “گے۔
رب18 فرماتا ہے، اُس” کا انجام سدوم، عمورہ اور
اُن کے پڑوسی شہروں کی مانند ہو گا جنہیں الله نے
ُلٹا ا کر نیست و نابود کر دیا۔ وہاں کوئی نہیں بسے گا۔
19 جس طرح شیرببر یردن کے جنگل سے نکل کر
میںچراگاہوںشاداب یوںوالیچرنے بھیڑبکر ٹوٹپر پڑتا
اُسیہے طرح اچانکمَیں ادوم پر حملہ کر کے اُسے اُس
کے ملـکاپنے سے بھگا دوں تبگا۔ وہ مَیںجسے نے
مقرر کیا ہے ادوم پر کرےحکومت گا۔ کیونکہ کون
میری مانند ہے؟ کون مجھ سے جواب طلب کر سکتا
کونہے؟ سا گلہ بان میرا مقابلہ کر سکتا “ہے؟

20 چنانچہ ادوم پر رب کا فیصلہ !سنو تیمان کے
باشندوں کے لئے اُس کے منصوبے پر دھیان !دو دشمن
پورے یوڑ ر کو سب سے ننھے بچوں سے لے کر بڑوں
گھسیٹتک کر اُسگا۔جائےلے کی ویرانچراگاہ و
سنسان ہو گی۔جائے ادوم21 اِتنے دھڑام جائےگرسے
گا کہ زمین تھرتھرا اُٹھے گی۔ لوگوں کی چیخیں بحرِ ُلزم ق
دیںسنائیتک گی۔ وہ22 !دیکھو طرحکیعقابدشمن
اُڑ کر ادوم پر جھپٹا مارتا ہے۔ وہ اپنے پَروں کو پھیلا کر
بُصرہ پر سایہ ڈالتا ہے۔ اُس دن ادومی سورماؤں کا دل
دردِ پیچطرحکیعورتمبتلامیںزہ تابو گا۔کھائے

دمشق عدالتکی
دمشقرب23 بارےکے میں فرماتا ہے،
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حمات” اور ارفاد شرمندہ ہو گئے ہیں۔ بُری خبریں
سن کر وہ ہمت ہار گئے ہیں۔ پریشانی نے اُنہیں اُس
متلاطم سمندر جیسا بےچین کر دیا ہے جو تھم نہیں
سکتا۔ ہمتدمشق24 ہار کر بھاگنے کے لئے مُڑ گیا ہے۔
دہشت اُس پر چھا گئی ہے، اور وہ دردِ زہ میں مبتلا
عورت تڑپطرحکی رہا ہے۔

25 ہائے، دمشق ترککو کیا گیا !ہے جس مشہور
شہر سے میرا لطفدل اندوز ہوتا تھا وہ ویران و سنسان
“ہے۔ رب26 الافواج فرماتا ہے، اُس” دن اُس کے
جوان آدمی گلیوں میں گر کر رہ جائیں اُسگے، تمامکے
ہلاکفوجی گے۔جائیںہو فصیلکیدمشقمَیں27 کو
آگ لگا دوں گا جو پھیلتے پھیلتے بن ہدد بادشاہ محلوںکے
کو بھی لپیٹاپنی میں لے لے “گی۔

بَدُو قبیلوں عدالتکی
28 ذیل میں قیدار اور حصور کے بَدُو قبیلوں کے

بارے میں کلام درج ہے۔ بعد میں شاہِ بابل نبوکدنضر
نے اُنہیں شکست ربدی۔ فرماتا !اُٹھو”ہے، قیدار پر حملہ !کرو مشرق میں بسنے والے بَدُو
قبیلوں کو تباہ !کرو 29 تم اُن کے خیموں، یوں بھیڑبکر
اور اونٹوں کو چھین لو گے، اُن کے خیموں کے پردوں
اور باقی سامان لُوٹکو لو گے۔ چیخیں سنائی دیں ہائے،’گی، دہشتطرفچاروں “!‘دہشتہی

فرماتارب30 میںحصوراے”ہے، بسنے والے قبیلو،
جلدی سے بھاگ جاؤ، زمین کی دراڑوں میں چھپ
!جاؤ کیونکہ شاہِ بابل نے تم پر حملہ کرنے کا فیصلہ
کر خلافتمہارےکے منصوبہ باندھ لیا “ہے۔ رب31
فرماتا ہے، بابلاے” کے فوجیو، اُٹھ کر اُس قوم پر حملہ
کرو جو علیٰحدگی میں پُرسکون اور محفوظ زندگی گزارتی
ہے، جس کے نہ دروازے، نہ کنڈے ہیں۔ 32 اُن
کے اونٹ اور بڑے بڑے یوڑ ر لُوٹ کا مال بن جائیں
گے۔ کیونکہ مَیں یگستان ر کنارےکے پر ہنے ر والے
اِن قبیلوں کو چاروں طرف منتشر کر دوں گا۔ اُن پر
آفتسےطرفچاروں ربیہ“گی۔آئے ہے۔فرمانکا
ویرانتکہمیشہحصور”33 سنسانو میںاُسگا،رہے
کوئی نہیں بسے گا۔ گیدڑ ہی اُس میں اپنے گھر بنا لیں
ِ“گے۔

ملـک عیلام عدالتکی

34 ِ شاہ یہوداہ ِصدقیاہ حکومتکی کے ابتدائی دنوں
میں رب یرمیاہ نبی سے ہم کلام ہوا۔ پیغام عیلام کے
متعلق تھا۔

الافواجرب”35 فرماتا ہے، مَیں’ عیلام کی کمان کو
توڑ ڈالتا ہوں، اُس ہتھیار جسکو پر عیلام کی طاقت
مبنی ہے۔ آسمان36 کی چاروں سمتوں مَیںسے عیلامیوں
خلافکے تیز ہَوائیں چلاؤں گا جو اُنہیں اُڑا کر چاروں
طرف منتشر کر دیں گی۔ کوئی ایسا ملـک نہیں ہو گا
تکجس عیلامی جلاوطن نہیں پہنچیں ‘گے۔ رب37
فرماتا ہے، مَیں’ عیلام کو اُس کے جانی دشمنوں کے
منے سا پاش پاش کر دوں گا۔ مَیں اُن پر آفت لاؤں گا،
میرا سخت قہر اُن پر نازل ہو گا۔ تکجب وہ نیست نہ
ہوں مَیں تلوار کو اُن کے پیچھے چلاتا رہوں گا۔ تب38
مَیں عیلام میں تختاپنا کھڑا کر اُسکے کے بادشاہ اور
بزرگوں کو تباہ کر دوں ‘گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

ربلیکن39 یہ بھی فرماتا ہے، آنے’ دنوںوالے میں
مَیں عیلام کو بحال کروں “۔‘گا

50
بابل عدالتکی

1 ملـِک بابل اور اُس کے دار الحکومت بابل کے
بارے ربمیں کا کلام یرمیاہ نبی پر نازل ہوا،

2 اقوام” کے منے سا اعلان کرو، ہر جگہ اطلاع !دو
جھنڈا گاڑ کر کچھ نہ چھپاؤ بلـکہ سب کو صاف بابل’بتاؤ، شہر دشمن کے قبضے میں آ گیا !ہے بیل دیوتا کی
ہوئیبےحرمتی مردُکہے، پاشپاشدیوتا ہو گیا ہے۔
بابل کے تمام دیوتاؤں کی بےحرمتی ہوئی ہے، تمام بُت
ِچکنا ُچور ہو ‘!ہیںگئے شمالکیونکہ3 ایکسے بابلقوم
پر چڑھ آئی ہے ملـکپورےجو کو برباد دےکر گی۔
انسان اور حیوان ہجرتسب کر جائیں ملـکگے، میں
کوئی نہیں رہے “گا۔

رب4 فرماتا ہے، جب” یہ وقت آئے گا تو اسرائیل
اور یہوداہ کے لوگ مل کر اپنے وطن میں واپس آئیں
گے۔ تب وہ روتے ہوئے رب اپنے خدا کو تلاش
کرنے آئیں گے۔ 5 وہ صیون کا راستہ پوچھ پوچھ کر اپنا
رُخ اُس طرف کر لیں گے اور کہیں گے، آؤ،’ ہم رب
لپٹساتھکے جائیں، ہم اُس ابدیساتھکے عہد باندھ
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لیں کبھیجو نہ بُھلایا ‘جائے۔ میری6 قوم حالتکی گم
شدہ یوں بھیڑبکر کی مانند تھی۔ کیونکہ اُن کے گلہ بانوں
غلطاُنہیںنے راہ پر لا فریبکر پہاڑوںدہ پر آوارہ پھرنے
دیا تھا۔ یوں پہاڑوں پر اِدھر اُدھر متے گھو متے گھو وہ اپنی
آرام بھولگاہ بھیجو7تھے۔گئے اُن پاتےکو اُنہیںوہ پکڑ
کر کھا جاتے تھے۔ اُن مخالفکے کہتے تھے، اِس’ میں
ہمارا کیا قصور اُنہوںہے؟ نے ربتو کا گناہ کیا گوہے،
وہ اُن کی حقیقی چراگاہ اورہے اُن باپکے دادا اُس پر
اُمید رکھتے ‘تھے۔

بابل ہجرتسے !کرو
8 اے میری قوم، ملـِک بابل اور اُس کے دار

الحکومت بھاگسے !نکلو اُن بکروں کی مانند بن جاؤ
جو یوڑ ر کی راہنمائی کرتے ہیں۔ 9 کیونکہ مَیں شمالی
ملـک میں بڑی قوموں کے اتحاد بابلکو پر حملہ کرنے پر
اُبھاروں گا، جو اُس صفخلافکے آرا ہو کر اُس پر
کرےقبضہ گا۔ دشمن کے تیرانداز اِتنے ماہر ہوں گے
کہ ہر تیر نشانے لـگپر “گا۔جائے رب10 فرماتا بابل”ہے، کو لُوٹیوں لیا جائے گا کہ تمام لُوٹنے والے سیر
ہو جائیں گے۔

11 اے میرے موروثی حصے کو لُوٹنے والو،
بےشک تم اِس وقت شادیانہ بجا کر خوشی مناتے
بےشکہو۔ تم ہتے گا ہوئے بچھڑوں کی طرح اُچھلتے
کودتے اور گھوڑوں کی طرح ہنہناتے ہو۔ 12 لیکن
آئندہ تمہاری ماں بےحد شرمندہ ہو جائے جسگی،
تمہیںنے جنم دیا وہ رُسوا ہو گی۔جائے آئندہ سببابل
ذلیلسے قوم ہو گی، اورخشکوہ ویران یگستان ر ہی
ہو گی۔ ربجب13 غضبکا اُن پر نازل ہو گا تو وہاں
آبادکوئی نہیں رہے گا ویرانسراسرملـکبلـکہ سنسانو
بابلگا۔رہے سے والوںگزرنے کے کھڑےرونگٹے ہو
جائیں اُسگے، زخموںکے دیکھکو سبکر توبہ’ ‘توبہ
کہیں گے۔

اے14 تیراندازو، بابل شہر کو گھیر کر اُس پر تیر
!برساؤ تمام تیر استعمال کرو، ایک بھی باقی نہ رہے،
کیونکہ اُس ربنے کا گناہ کیا ہے۔ طرفچاروں15
اُس کے خلاف جنگ نعرےکے !لگاؤ دیکھو، اُس
نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ اُس کے بُرج گر گئے، اُس

کی دیواریں مسمار ہو گئی ہیں۔ رب انتقام لے رہا
بابلچنانچہہے، خوبسے بدلہ لو۔ سلوکجو اُس نے
دوسروں کے ساتھ کیا، وہی اُس کے ساتھ کرو۔ بابل16
میں جو بیج بوتے اور فصل کے وقت درانتی چلاتے
ہیں اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا دو۔ اُس وقت شہر کے
پردیسی مہلـک تلوار بھاگسے کر اپنے اپنے وطن میں
واپس چلے جائیں گے۔

17 اسرائیلی قوم ببروں شیر کے حملے سے بکھرے
ہوئے یوڑ ر کی مانند ہے۔ کیونکہ پہلے شاہِ اسور نے
آ کر اُسے ہڑپ کر لیا، پھر شاہِ بابل نبوکدنضر نے اُس
کی ہڈیوں کو چبا “لیا۔ 18 اِس لئے رب الافواج جو
اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، پہلے” مَیں نے شاہِ اسور
کو سزا دی، اور اب مَیں شاہِ بابل کو اُس ملـککے
سمیت وہی سزا دوں گا۔ لیکن19 اسرائیل کو مَیں اُس
کی اپنی لاؤںواپسمیںچراگاہ گا، اور وہ کرملدوبارہ
اور بسن کی ڈھلانوں چَرےپر گا، وہ دوبارہ افرائیم اور
ِجلعاد میںعلاقوںپہاڑیکے رب20“گا۔جائےہوسیر
فرماتا ہے، اُن” دنوں میں جو اسرائیل کا قصور ڈھونڈ
لنے نکا کرےکوششکی اُسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہی
یہوداہ کی حالت بھی ہو گی۔ اُس کے گناہ پائے نہیں
جائیں گے، لوگوںجنکیونکہ کو مَیں زندہ چھوڑوں گا
اُنہیں معافمَیں کر دوں “گا۔

الله اپنے گھر کا بدلہ لیتا ہے
21 رب فرماتا ہے، ملـِک” مراتائم اور فقود کے

باشندوں پر حملہ !کرو اُنہیں مارتے مارتے صفحہ ہستی
سے مٹا !دو جو بھی حکم مَیں نے دیا اُس پر عمل کرو۔

22 ملـِک بابل میں جنگ کا شور شرابہ !سنو بابل
کی ناکہول شکست !دیکھو 23 جو پہلے تمام دنیا کا
ہتھوڑا تھا اُسے توڑ ٹکڑےٹکڑےکر کر دیا گیا بابلہے۔
کو دیکھ کر لوگوں سختکو دھچکا لگتا ہے۔

اے24 بابل، مَیں تیرےنے لئے پھندا لگا دیا، اور
تجھے پتا نہ چلا بلـکہ تُو اُس پھنسمیں گیا۔ چونکہ تُو نے
رب کا مقابلہ کیا اِسی لئے تیرا کھوج لگایا گیا اور تجھے
پکڑا “گیا۔ 25 قادرِ مطلق الافواجربجو ہے فرماتا مَیں”ہے، اپنا اسلحہ خانہ کھول کر اپنا غضب نازل کرنے
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کے ہتھیار نکال لایا ہوں، کیونکہ ملـِک بابل میں اُن کی
ضرورتاشد ہے۔

چاروں26 طرف سے بابل پر چڑھ !آؤ اُس کے اناج
کے گوداموں کو کھول سارےکر مال کا ڈھیر !لگاؤ
نیستکچھسبپھر و نابود کچھکرو، بچا نہ رہے۔ اُس27
کے تمام بَیلوں کو ذبح قصائیسب!کرو کی زد میں !آئیں
اُن پر افسوس، کیونکہ اُن کا مقررہ دن، اُن کی سزا کا
وقت آ گیا ہے۔

28 !سنو ملـِک بابل سے بچے ہوئے پناہ گزیں صیون
میں بتا رہے ہیں کہ ہمارےرب خدا کسنے طرح
انتقام لیا۔ ابکیونکہ اُس نے اپنے گھر کا بدلہ لیا !ہے

29 تمام تیراندازوں کو بُلاؤ تاکہ بابل پر حملہ !کریں
اُسے گھیر لو تاکہ کوئی نہ بچے۔ اُسے اُس کی حرکتوں
کا مناسب اجر !دو جو بُرا سلوک اُس نے دوسروں
کے ساتھ کیا وہی اُس کے ساتھ کرو۔ کیونکہ اُس کا
یہ رو اسرائیلرب، قدوسکے ساتھکے گستاخانہ تھا۔
اِس30 لئے اُس کے نوجوان گلیوں میں گر کر مر جائیں
اُسگے، تمامکے فوجی اُس ہلاکدن جائیںہو “گے۔
ربیہ کا فرمان ہے۔

31 قادرِ الافواجربمطلق فرماتا گستاخاے”ہے،
شہر، مَیں تجھ سے نپٹنے والا ہوں۔ کیونکہ وہ دن آ گیا ہے
جب تجھے سزا ملنی ہے۔ تب32 گستاخ شہر ٹھوکر کھا
کر گر جائے گا، اور اُسےکوئی دوبارہ کرےنہیںکھڑا
اُسمَیںگا۔ آگمیںشہروںتمامکے دوںلگا گردجوگا
و نواح سبمیں کچھ راکھ دےکر “گی۔

رب اپنی قوم کو رِہا کرواتا ہے
رب33 الافواج فرماتا ہے، اسرائیل” اور یہوداہ کے

لوگوں پر ظلم ہوا ہے۔ جنہوں نے اُنہیں اسیر کر کے
جلاوطن کیا ہے وہ اُنہیں رِہا نہیں کرنا ہتے، چا اُنہیں
جانے نہیں دیتے۔ 34 لیکن اُن کا چھڑانے والا قوی
اُسہے، کا الافواجربنام ہے۔ خوبوہ لڑ کر اُن کا
کرےدرستمعاملہ ملـکتاکہگا آرامکو ملسکونو
جائے۔ لیکن بابل کے باشندوں کو وہ دےتھرتھرانے
“گا۔

رب35 فرماتا ہے، تلوار” بابل کی قوم پر !پڑےٹوٹ
وہ بابل کے باشندوں، اُس بزرگوںکے دانشاور مندوں

پر ٹوٹ !پڑے 36 تلوار اُس کے جھوٹے نبیوں پر ٹوٹ
پڑے ثابتبےوقوفتاکہ ہوں۔ تلوار اُس سورماؤںکے
پڑےٹوٹپر تاکہ اُن دہشتپر جائے۔چھا تلوار37 بابل
کے گھوڑوں، رتھوں اور پردیسی فوجیوں پر ٹوٹ پڑے
تاکہ بنمانندکیعورتوںوہ جائیں۔ تلوار اُس خزانوںکے
پر ٹوٹ پڑے تاکہ وہ چھین لئے جائیں۔ 38 تلوار اُس
کے پانی کے ذخیروں پر ٹوٹ پڑے تاکہ وہ خشک ہو
جائیں۔ کیونکہ ملـِک بابل بُتوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے
بُتوں سے جن کے باعث لوگ دیوانوں کی طرح پھرتے
ہیں۔ 39 آخر میں گلیوں صرفمیں یگستان ر کے جانور
اور جنگلی ُکتے پھریں وہاںگے، عقابی ُلّو ا بسیں گے۔ وہ
تکہمیشہ انسان کی بستیوں سے محروم اور نسل در نسل
غیرآباد رہے “گا۔ رب40 فرماتا ہے، اُس” کی حالت
سدوم اور عمورہ سیکی ہو مَیںجنہیںگی پڑوسنے کے
سمیتشہروں ُلٹا ا کر ہستیصفحہ سے مٹا دیا۔ آئندہ وہاں
کوئی نہیں بسے گا، کوئی نہیں آباد ہو “گا۔ یہ رب فرمانکا ہے۔

شمال دشمنسے آ رہا ہے
دیکھو،”41 شمال فوجسے آ رہی بڑیایکہے، قوم

اور متعدد بادشاہ دنیا کی انتہا سے روانہ ہوئے ہیں۔
42 اُس کے ظالم اور بےرحم فوجی کمان اور شمشیر سے
لیس وہجبہیں۔ گھوڑوںاپنے پر سوار ہو کر ہیںچلتے
تو گرجتے سمندر کا سا شور برپا ہوتا اےہے۔ بابل بیٹی،
وہ جنگسب کے لئے تیار ہو کر تجھ سے لڑنے آ رہے
ہیں۔ 43 اُن کی خبر سنتے ہی شاہِ بابل ہمت ہار گیا ہے۔
خوف زدہ ہو کر وہ دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح
تڑپنے لگا ہے۔

طرحجس44 شیرببر یردن کے جنگلوں سے نکل کر
شاداب چراگاہوں میں چرنے والی بھیڑوں پر ٹوٹ پڑتا
اُسیہے طرح مَیں بابل ایککو دم اُس ملـککے سے
بھگا دوں گا۔ پھر مَیں اپنے چنے ہوئے آدمی کو بابل پر
مقرر کروں گا۔ میرےکونکیونکہ برابر مجھکونہے؟
طلبجوابسے کر سکتا وہہے؟ گلہ بان کہاں جوہے
میرا مقابلہ کر “سکے؟ 45 چنانچہ بابل پر رب کا فیصلہ
سنو، ملـِک بابل کے لئے اُس کے منصوبے پر دھیان پورےدشمن”!دو یوڑ ر سبکو ننھےسے بچوں سے لے کر
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بڑوں تک گھسیٹ کر لے جائے گا۔ اُس کی چراگاہ
ویران و سنسان ہو جائے گی۔

جوں46 ہی نعرہ بلند ہو گا کہ بابل دشمن کے قبضے
میں آ گیا ہے تو زمین لرز اُٹھے تبگی۔ مدد کے لئے بابل
کی چیخیں تکممالـکدیگر گونجـیں “گی۔

51
بابل کا زمانہ ختم ہے

فرماتارب1 بابلمَیں”ہے، اور اُس باشندوںکے کے
مہلـکخلاف آندھی چلاؤں گا۔ مَیں2 ملـِک بابل میں
بھیجوںغیرملـکی گا تاکہ وہ اناجاُسے پھٹکطرحکی کر
تباہ کریں۔ آفت کے دن پورےوہ ملـک گھیرےکو
رکھیں گے۔ 3 تیرانداز کو تیر چلانے سے !روکو فوجی
کو زرہ بکتر پہن کر لڑنے کے لئے کھڑے ہونے نہ
!دو اُن کے نوجوانوں کو متزندہ چھوڑنا بلـکہ فوج کو
نیستسراسر و نابود کر !دینا

تب4 ملـِک بابل میں ہر طرف لاشیں نظر آئیں گی،
تلوار ِچرےکے ہوئے اُس کی گلیوں میں پڑے رہیں
گے۔ 5 ربکیونکہ الافواج نے اسرائیل اور یہوداہ کو
نہیں*اکیلا چھوڑا، اُن کے خدا ترکاُنہیںنے نہیں کیا۔
ملـِک بابل کا نہایتقصور سنگین اُسہے، اسرائیلنے
قدوسکے کا گناہ کیا ہے۔ بابل6 بھاگسے !نکلو دوڑ
کر اپنی جان بچاؤ، ورنہ تمہیں بھی بابل کے قصور کا اجر
ملے گا۔ ربکیونکہ انتقامکے وقتکا آ پہنچا ابہے،
بابل مناسبکو سزا ملے گی۔

رببابل7 ہاتھکے میں سونے کا پیالہ تھا جسے اُس
نے پوری دنیا کو پلا دیا۔ اقوام اُس کی َمے پی پی کر
متوالی ہو گئیں، اِس لئے وہ دیوانی ہو ہیں۔گئی لیکن8
اب یہ پیالہ اچانک گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ چنانچہ بابل پر
آہ و زاری !کرو اُس کے درد تکلیفاور کو دُور کرنے
کے لئے بلسان لے آؤ، شاید اُسے شفا ملے۔ لوگلیکن9
کہیں گے، بابلہم’ کی مدد کرنا ہتے چا تھے، لیکن اُس
زخمکے بھر نہیں اِسسکتے۔ لئے آؤ، ہم اُسے دیںچھوڑ
اور ایکہر اپنے ملـکاپنے میں جا بسے۔ کیونکہ اُس
کی سخت عدالت ہو رہی ہے، جتنا آسمان اور بادل بلند
ہیں اُتنی سختہی اُس کی سزا ‘ہے۔

رب10 کی قوم بولے، رب’ ہماری راستی روشنی
میں لایا ہے۔ آؤ، ہم صیون میں وہ کچھ سنائیں ربجو
ہمارے خدا نے کیا ‘ہے۔

تیروں11 کو تیز !کرو ترکشاپنا اُن سے بھر !لو رب
بادشاہوںمادی میںحرکتکو لایا کیونکہہے، بابلوہ
کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ربہے۔ انتقام لے گا،
اپنے گھر کی تباہی کا بدلہ لے گا۔ بابل12 کی فصیل
جنگخلافکے کا جھنڈا گاڑ !دو شہر کے ارد گرد
پہرا داری کا بندوبست مضبوط کرو، ہاں مزید سنتری
کھڑے کرو۔ کیونکہ رب نے بابل کے باشندوں کے
خلاف منصوبہ باندھ کر اُس کا اعلان کیا ہے، اباور
وہ اُسے کرےپورا گا۔

اے13 بابل بیٹی، تُو گہرے پانی پاسکے بستی اور
نہایت دولت مند ہو گئی ہے۔ لیکن !خبردار تیرا انجام
قریب ہی ہے، تیری زندگی کا دھاگا کٹ گیا ہے۔
رب14 الافواج نے اپنے نام کی قَسم کھا کر فرمایا ہے
کہ مَیں تجھے دشمنوں سے بھر دوں گا، اور وہ ٹڈیوں کے
غول کی پورےطرح شہر کو ڈھانپ لیں گے۔ ہر جگہ
وہ تجھ پر فتح نعرےکے لگائیں گے۔

15 دیکھو، الله ہی قدرتاپنینے زمینسے خلقکو
کیا، اُسی نے اپنی حکمت سے دنیا کی بنیاد رکھی، اور
اُسی اپنینے سمجھ مطابقکے آسمان طرحکیخیمےکو
تان لیا۔ 16 اُس کے حکم پر آسمان پر پانی کے ذخیرے
گرجنے لـگتے ہیں۔ وہ دنیا کی انتہا سے بادل ھنے چڑ دیتا،
بارش کے ساتھ بجلی کڑکنے دیتا اور اپنے گوداموں سے
ہَوا نکلنے دیتا ہے۔

تمام17 انسان احمق اور سمجھ سے خالی ہیں۔ ہر سنار
اپنے بُتوں باعثکے شرمندہ ہوا اُسہے۔ بُتکے دھوکا
ہی ہیں، اُن میں دم نہیں۔ 18 وہ فضول اور مضحکہ خیز
ہیں۔ عدالت وقتکے وہ نیست ہو جائیں گے۔ 19 الله
یعقوبجو کا موروثی حصہ ہے اِن کی مانند نہیں ہے۔
وہ سب کا خالق ہے، اور اسرائیلی قوم اُس کا موروثی
حصہ الافواجربہے۔ ہی اُس کا نام ہے۔

بابلرباب پر کرےحملہ گا
* 51:5 :اکیلا لفظی :ترجمہ رنڈوا۔
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اے20 بابل، تُو میرا ہتھوڑا، میرا جنگی ہتھیار تھا۔
تیرے ہی یعے ذر مَیں نے قوموں پاشکو پاش کر دیا،
سلطنتوں خاککو میں ملا دیا۔ تیرے21 ہی یعے ذر
مَیں نے گھوڑوں کو سواروں سمیت اور رتھوں کو رتھ
بانوں پاشسمیت پاش کر دیا۔ تیرے22 ہی یعے ذر مَیں
مردوںنے اور بزرگوںعورتوں، اور نوجوانوںبچوں، اور
یوں کنوار کو پارہ پارہ کر دیا۔ تیرے23 ہی یعے ذر مَیں
بانگلہنے اور اُس یوڑ،کے اورکسانر اُس بَیلوں،کے
گورنروں اور سرکاری ملازموں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔

بابلمَیںابلیکن24 اور اُس باشندوںتمامکے کو اُن
صیونکی ساتھکے بدسلوکی کا پورا اجر دوں گا۔ تم اپنی
آنکھوں سے اِس کے گواہ ہو “گے۔ یہ رب کا ہے۔فرمان

رب25 فرماتا ہے، اے” بابل، پہلے مہلـکتُو پہاڑ تھا
تمامنےجس دنیا ستیاناسکا مَیںابلیکندیا۔کر تجھ
سے نپٹ لیتا ہوں۔ مَیں اپنا ہاتھ تیرے خلاف بڑھا کر
تجھے اونچی اونچی چٹانوں پٹخسے دوں گا۔ آخرکار ملبے
کا ُجھلسا ہوا ڈھیر ہی باقی رہے گا۔ 26 تُو اِتنا تباہ ہو
جائے گا تیرےکہ پتھر نہ کسی مکان کے کونوں کے
لئے، نہ کسی بنیاد کے لئے استعمال ہو سکیں “گے۔ یہ
رب کا فرمان ہے۔

27 آؤ،” ملـک میں جنگ کا جھنڈا گاڑ !دو اقوام
میں نرسنگا پھونک پھونک کر اُنہیں بابل کے خلاف
لڑنے کے لئے مخصوص !کرو اُس سے لڑنے کے لئے
اراراط، مِنّی اور اشکناز کی سلطنتوں کو !بُلاؤ بابل سے
لڑنے کے لئے کمانڈر مقرر گھوڑےکرو۔ بھیج دو جو
ٹڈیوں کے ہول ناک غول کی طرح اُس پر ٹوٹ پڑیں۔
اقوام28 بابلکو لڑنےسے لئےکے مادی!کرومخصوص
بادشاہ اپنے گورنروں، افسروں اور تمام مطیع ممالـک
سمیت تیار ہو جائیں۔ 29 زمین لرزتی اور تھرتھراتی ہے،
ربکیونکہ کا منصوبہ اٹل ہے، وہ ملـِک بابل کو یوں
تباہ کرنا چاہتا ہے کہ آئندہ اُس میں کوئی نہ رہے۔

بابل30 جنگکے آزمودہ فوجی لڑنے سے باز آ کر
اپنے قلعوں چھپمیں گئے ہیں۔ اُن طاقتکی جاتی رہی
ہے، وہ عورتوں کی مانند ہو گئے ہیں۔ اب بابل کے
لـگآگکوگھروں دروازوںکےفصیلہے،گئی کے
ٹوٹکنڈے گئے ہیں۔ یکے31 دیگرےبعد قاصد دوڑ
کر شاہِ بابل کو اطلاع دیتے ہیں، شہر’ چاروں طرف

سے دشمن کے قبضے میں !ہے 32 یا در کو پار کرنے
کے تمام راستے اُس کے ہاتھ میں ہیں، سرکنڈے کا
دلدلی علاقہ جل رہا ہے، اور فوجی خوف مارےکے
بےحس حرکتو ہو گئے “۔‘ہیں

33 الافواجربکیونکہ اسرائیلجو کا خدا ہے فرماتا
ہے، فصل” کی کٹائی سے پہلے پہلے ہنے گا کی جگہ کے
فرش کو دبا دبا کر مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہی بابل بیٹی
کی حالت ہے۔ فصل کی کٹائی قریب آ گئی ہے، اور
تھوڑی دیر کے بعد بابل کو پاؤں تلے خوب دبایا جائے
گا۔

بابلرب سے یروشلم کا انتقام لے گا
بیٹیصیون34 روتی ہے، بابلشاہِ’ نبوکدنضر مجھےنے

ہڑپ کر لیا، چوس لیا، خالی برتن کی طرفایکطرح
رکھ دیا ہے۔ اُس نے اژدہے کی طرح مجھے نگل لیا،
پیٹاپنے میریکو لذیذ چیزوں سے بھر لیا ہے۔ پھر اُس
نے مجھے وطن سے نکال ‘دیا۔ لیکن35 اب صیون کی
ہنے ر والی کہے، جو’ یادتی میرےز ساتھ ہوئی وہ بابل
کے ساتھ کی جائے۔ جو قتل غارتو مجھ میں ہوئی وہ
بابل کے باشندوں میں مچ “!‘جائے

36 رب یروشلم سے فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں خود
تیرے حق میں لڑوں گا، مَیں خود تیرا بدلہ لوں گا۔ تب
اُس کا خشکسمندر ہو جائے گا، اُس کے چشمے بند
ہو جائیں گے۔ بابل37 ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔ گیدڑ
ہی اُس میں اپنا گھر بنا لیں گے۔ اُسے دیکھ کر گزرنے
والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ توبہ’
‘توبہ کہہ کر آگے نکلیں گے۔ کوئی بھی وہاں نہیں بسے
گا۔

بابلوقتاِس38 باشندےکے ببر شیر طرحکی دہاڑ
رہے ہیں، وہ شیر کے بچوں کی طرح غُرا رہے ہیں۔
لیکن39 رب فرماتا ہے کہ وہ ابھی مست ہوں گے کہ
مَیں اُن کے لئے تیارضیافت کروں ضیافتایسیایکگا،
جس میں وہ متوالے ہو کر خوشی کے نعرے ماریں
گے، ابدیپھر نیند سو جائیں اُسگے۔ نیند سے کبھیوہ
نہیں اُٹھیں گے۔ مَیں40 اُنہیں بھیڑ کے مینڈھوںبچوں، اور
بکروں کی طرح قصائی پاسکے جاؤںلے گا۔

41 ہائے، بابل دشمن کے قبضے میں آ گیا جس!ہے
تعریفکی پوری دنیا کرتی تھی وہ چھین لیا گیا اب!ہے
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دیکھاُسے قوموںکر ہوکھڑےرونگٹےکے ہیں۔جاتے
42 سمندر بابل پر چڑھ آیا اُسہے، کی گرجتی لہروں نے
اُسے ڈھانپ لیا ہے۔ 43 اُس کے شہر یگستان ر بن گئے
ابہیں، خشکطرفچاروں اور ویران بیابان ہی نظر
آتا ہے۔ نہ کوئی اُس میں رہتا، نہ اُس میں سے ہے۔گزرتا

44 مَیں بابل کے دیوتا بیل کو سزا دے کر اُس کے
منہ سے وہ کچھ نکال دوں گا جو اُس نے ہڑپ کر لیا
ابتھا۔ سے دیگر اقوام جوق اُسجوقدر پاسکے نہیں
آئیں گی، کیونکہ بابل کی فصیل بھی گر گئی ہے۔

میریاے45 قوم، بابل نکلسے !آ ایکہر اپنی جان
بچانے کے لئے وہاں بھاگسے جائے، ربکیونکہ کا
غضبشدید اُس پر نازل ہونے کو ہے۔

جب46 افواہیں ملـک میں پھیل جائیں تو ہمت مت
ہارنا، نہ خوف کھانا۔ کیونکہ ہر سال کوئی اَور افواہ
پھیلے گی، ظلم پر ظلم اور حکمران پر حکمران آتا رہے گا۔
47 کیونکہ قریبوقتوہ ہی بابلمَیںجبہے بُتوںکے
کو سزا دوں گا۔ تب پورے ملـک کی بےحرمتی ہو
جائے گی، اور اُس کے مقتول اُس کے بیچ میں گر کر
پڑے رہیں گے۔ تب48 آسمان و زمین اور جو کچھ اُن
میں بابلہے پر دشمنکنتباہکیونکہگے۔بجائیںشادیانہ
شمال اُسسے پر حملہ کرنے آ رہا “ہے۔ ربیہ ہے۔فرمانکا

49 بابل” نے پوری دنیا میں بےشمار لوگوں کو قتل
کیا ابلیکنہے، وہ ہلاکخود ہو جائے اِسگا، لئے
کہ اُس نے اِتنے اسرائیلیوں قتلکو کیا ہے۔

اے50 تلوار سے بچے ہوئے اسرائیلیو، رُکے نہ رہو
بلـکہ روانہ ہو !جاؤ دُوردراز ملـک میں رب کو یاد
کرو، یروشلم کا بھی خیال !کرو بےشک51 تم کہتے
ہو، ہم’ شرمندہ ہیں، ہماری سخت رُسوائی ہوئی ہے،
شرم مارےکے ہم نے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا ہے۔
کیونکہ پردیسی رب کے گھر کی مُقّدس ترین جگہوں
گھسمیں آئے ‘ہیں۔

52 لیکن رب فرماتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے
جب مَیں بابل کے بُتوں کو سزا دوں گا۔ تب اُس کے
آہیںکیوالوںاُترنےگھاٹکےموتمیںملـکپورے
دیںسنائی گی۔ بابلخواہ53 اونچیتکآسمانطاقتکی
کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنے بلند قلعے کو کتنا مضبوط

کیوں کرےنہ توبھی وہ گر جائے گا۔ مَیں تباہ کرنے
والے فوجی اُس پر چڑھا لاؤں “گا۔ یہ رب کا ہے۔فرمان

54 !سنو” بابل میں چیخیں بلند ہو رہی ہیں، ملـِک
بابل دھڑام سے گر پڑا ہے۔ 55 بابلربکیونکہ کو برباد
کر رہا، وہ اُس کا شور شرابہ بند کر رہا دشمنہے۔ کی
لہریں متلاطم سمندر کی طرح اُس پر چڑھ رہی ہیں، اُن
کی گرجتی آواز فضا میں گونج رہی ہے۔ 56 کیونکہ تباہ
کن دشمن بابل پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تب اُس کے
سورماؤں کو پکڑا جائے گا اور اُن کی ٹوٹکمانیں جائیں
گی۔ انتقامربکیونکہ کا خدا وہہے، انسانہر اُسکو
مناسبکا دےاجر “گا۔

57 دنیا کا جسبادشاہ کا الافواجربنام ہے فرماتا
ہے، مَیں” بابل کے بڑوں کو متوالا کروں گا، خواہ وہ
دانشبزرگ، مند، سرکاریگورنر، افسر یا فوجی کیوں
نہ تبہوں۔ ابدیوہ نیند جائیںسو اورگے کبھیدوبارہ
نہیں اُٹھیں “گے۔

رب58 فرماتا ہے، بابل” کی موٹی موٹی فصیل کو
خاک میں ملایا جائے گا، اور اُس کے اونچے اونچے
دروازے راکھ ہو جائیں گے۔ تب یہ کہاوت بابل پر
صادق آئے گی، اقوام’ مشقتمحنتکی بےفائدہ رہی،
اُنہوںکچھجو بڑینے مشکل سے بنایا وہ آتشنذرِ ہو گیا
“۔‘ہے

یرمیاہ اپنا پیغام بابل بھیجتا ہے
59 یہوداہ کے بادشاہ ِصدقیاہ کے چوتھے سال میں

یرمیاہ نبی یہنے کلام بنسرایاہ یاہ نیر بن محسیاہ سپردکے
کر دیا جو وقتاُس بادشاہ کے ساتھ بابل کے لئے روانہ
ہوا۔ سفر کا بندوبستپورا سرایاہ کے ہاتھ میں تھا۔

60 یرمیاہ نے طومار میں بابل پر نازل ہونے آفتوالی
تفصیلپوریکی تھی۔دیلـکھ اُس بابلکے بارےکے
میں پیغاماتتمام اُس میں قلم بند تھے۔ اُس61 نے سرایاہ
سے کہا، بابل” پہنچ کر دھیان سے طومار کی تمام باتوں
تلاوتکی کریں۔ تب62 دعا کریں، اے’ رب، تُو نے
اعلان کیا ہے بابلمَیںکہ یوںکو تباہ کروں گا کہ آئندہ
نہ انسان، نہ اُسحیوان بسےمیں گا۔ شہر ویرانتکابد و
سنسان ‘گا۔رہے کتابپوری63 تلاوتکی کے اختتام
پر اُسے پتھر کے ساتھ باندھ لیں، پھر یائے در فرات میں
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پھینک کر 64 بولیں، بابل’ کا بیڑا اِس پتھر غرقطرحکی
ہو جائے گا۔ جو آفت مَیں اُس پر نازل کروں گا اُس
میںخاکیوںاُسےسے ملایا جائے گا کبھیدوبارہکہ
نہیں اُٹھے گا۔ وہ سراسر ختم ہو جائے “۔‘گا
یرمیاہ پیغاماتکے یہاں اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔

52
ِ شاہ یہوداہ ِصدقیاہ حکومتکی

1 ِصدقیاہ 21 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم
میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 11 سال تھا۔ اُس کی
ماں حموطل بنت یرمیاہ لِبناہ شہر کی ہنے ر والی تھی۔
2 یقیم یہو کی طرح ِصدقیاہ ایسا کام کرتا رہا ربجو کو
ناپسند تھا۔ رب3 یروشلم اور یہوداہ باشندوںکے سے اِتنا
ناراض ہوا کہ آخر میں اُس نے اُنہیں اپنے حضور سے
خارج کر دیا۔

ِصدقیاہ کا فرار اور گرفتاری
ایک دن ِصدقیاہ بابل کے بادشاہ سے سرکش ہوا،

اِس4 لئے شاہِ بابل نبوکدنضر تمام فوج اپنے ساتھ لے کر
دوبارہ یروشلم پہنچا تاکہ اُس پر حملہ کرے۔
ِصدقیاہ حکومتکی کے نویں سال میں بابل کی فوج

یروشلم کا محاصرہ کرنے لـگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے
دسویں *دن شروع پورےہوا۔ شہر کے ارد گرد بادشاہ
نے پُشتے بنوائے۔ 5 ِصدقیاہ حکومتکی کے ویں11
تکسال یروشلم قائم رہا۔ لیکن6 پھر کال نے شہر میں
زور پکڑا، اور عوام کے لئے کھانے کی چیزیں نہ رہیں۔
چوتھے مہینے کے نویں †دن 7 بابل کے فوجیوں نے

فصیل میں رخنہ ڈال دیا۔ اُسی رات ِصدقیاہ اپنے تمام
فوجیوں سمیت فرار ہونے کامیابمیں ہوا، اگرچہ شہر
سےدشمن گھرا تھا۔ہوا فصیلوہ سےدروازےاُسکے
نکلے جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق دو دیواروں کے بیچ
میں تھا۔ وہ وادٔی یردن طرفکی بھاگنے لـگے، لیکن8
بابل فوجکی نے بادشاہ تعاقبکا کر کے اُسے یریحو کے
میدان میں پکڑ لیا۔ اُس کے فوجی اُس الـگسے ہو کر
منتشرطرفچاروں ہو اور9گئے، وہ گرفتارخود گیا۔ہو

پھر اُسے حماتملـِک شہرکے بلہ رِ میں بابلشاہِ پاسکے
لایا گیا، اور وہیں اُس نے ِصدقیاہ پر فیصلہ صادر کیا۔
10 ِصدقیاہ کے دیکھتے دیکھتے شاہِ بابل نے بلہ رِ میں اُس
بیٹوںکے قتلکو کیا۔ اُسساتھساتھ یہوداہنے تمامکے
بزرگوں موتبھیکو اُتارگھاٹکے پھر11دیا۔ اُس نے
ِصدقیاہ کی آنکھیں نکلوا کر اُسے پیتل کی زنجـیروں میں
جکڑ لیا اور بابل لے گیا جہاں وہ جیتے جی رہا۔

یروشلم رباور کے گھر کی تباہی
12 ِ شاہ بابل نبوکدنضر کی حکومت کے ویں19

سال میں بادشاہ خاصکا افسر نبوزرادان یروشلم پہنچا۔
وہ شاہی محافظوں پر مقرر تھا۔ پانچویں مہینے کے ساتویں
اُس‡دن نے آ اورمحلشاہیگھر،کےرب13کر یروشلم
کے تمام مکانوں کو جلا دیا۔ ہر بڑی عمارت بھسم ہو
گئی۔ 14 اُس نے اپنے تمام فوجیوں سے شہر کی پوری
فصیل کو بھی گرا دیا۔ 15 پھر نبوزرادان نے سب کو
جلاوطن کر دیا جو یروشلم پیچھےمیں رہ تھے۔گئے بھیوہ
اُن میں شامل تھے جنگجو کے دوران غداری کر کے
شاہِ بابل کے پیچھے لـگ گئے تھے۔ نبوزرادان باقی ماندہ
کاری گر اور غریبوں میں سے بھی کچھ بابل لے گیا۔
لیکن16 اُس سبنے سے نچلے طبقے بعضکے لوگوں
کو ملـِک یہوداہ میں چھوڑ دیا تاکہ وہ انگور کے باغوں
اور کھیتوں کو سنبھالیں۔

بابل17 فوجیوںکے میںگھرکےربنے جا پیتلکر
دونوںکے ستونوں، پانی باسنوںکے کو اُٹھانے والی ہتھ
یوں گاڑ اور سمندر نامی پیتل حوضکے کو توڑ دیا اور
سارا پیتل اُٹھا کر بابل لے گئے۔ 18 ربوہ کے گھر کی
سرانجامخدمت دینے کے لئے بھیساماندرکار لے گئے
یعنی بالٹیاں، بیلچے، بتی کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کے
پیالےکٹورے، پیتلاور باقیکا خالص19سامان۔سارا
سونے اور چاندی کے برتن بھی اِس میں شامل تھے
یعنی باسن، جلتے ہوئے کوئلے کے برتن، چھڑکاؤ کے
کٹورے، بالٹیاں، شمع دان، پیالے اور َمے کی نذریں
پیش کرنے کے برتن۔ شاہی محافظوں کا یہ افسر سارا
سامان اُٹھا کر بابل لے گیا۔ جب20 دونوں ستونوں،

* 52:4 دسویں مہینے کے دسویں :دن 15 جنوری۔ † 52:6 چوتھے مہینے کے نویں :دن 18 جولائی۔ ‡ 52:12 پانچویں مہینے کے ساتویں
:دن 17 اگست۔
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سمندر نامی حوضحوض، کو اُٹھانے والے پیتل کے
بَیلوں اور باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ یوں گاڑ کا پیتل
تڑوایا گیا تو وہ اِتنا وزنی تھا کہ اُسے تولا نہ جا سکا۔
سلیمان بادشاہ یہنے ربچیزیں گھرکے کے لئے بنوائی
تھیں۔ 21 ستونہر اورفٹ27اونچائیکی فٹ18گھیرا
تھا۔ کھوکھلےدونوں تھے، اور اُن دیواروںکی موٹائیکی
3 انچ تھی۔ 22 اُن کے بالائی حصوں کی اونچائی ساڑھے
فٹسات تھی، اور وہ پیتل کی جالی اور اناروں سجےسے
ہوئے تھے۔ 2396 انار لـگے ہوئے تھے۔ جالی کے ارد
گرد کُل 100 انار لـگے تھے۔

24 شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان نے ذیل کے
قیدیوں الـگکو کر :دیا اماِم اعظم سرایاہ، اُس کے بعد
آنے والے امام ربصفنیاہ، کے گھر تینکے دربانوں،
25 شہر بچےکے ہوؤں میں سے اُس افسر کو جو شہر کے
فوجیوں پر مقرر تھا، ِصدقیاہ بادشاہ ساتکے مشیروں،
اُمّت بھرتیکی افسروالےکرنے اور میںشہر اُسموجود
کے مردوں60 کو۔ نبوزرادان26 سباِن الـگکو کر
حماتصوبہکے شہرکے بلہ رِ لے بابلشاہِجہاںگیا تھا۔
وہاں27 نبوکدنضر نے اُنہیں موتسزائے دی۔
یوں یہوداہ کے باشندوں کو جلاوطن کر دیا گیا۔

28 نبوکدنضر نے اپنی حکومت کے ویں7 سال میں
یہوداہ کے 3,023 افراد، سالویں2918 میں یروشلم
کے 832 افراد، 30 اور ویں23 سال میں 745 افراد
کو جلاوطن کر دیا۔ یہ لوگآخری شاہی محافظوں کے
افسر نبوزرادان یعےکے بابلذر لائے گئے۔ 4,600کُل
افراد جلاوطن ہوئے۔

یاکین یہو کو آزاد کیا جاتا ہے
31 یہوداہ کے بادشاہ یاکین یہو کی جلاوطنی کے

ویں37 سال میں یل اَو مرودک بابل کا بادشاہ بنا۔
اُسی سال کے ویں12 مہینے کے ویں25 §دن اُس
یاکیننے یہو کو قیدخانے آزادسے کر دیا۔ اُس32 نے
اُس ساتھکے نرم باتیں کر کرسیایسیکیعزتاُسےکے
پر بٹھایا جو بابل میں جلاوطن کئے گئے باقی بادشاہوں
کی نسبت یادہ ز اہم تھی۔ 33 یاکین یہو کو قیدی کے
کپڑے اُتارنے کی اجازت ملی، اور اُسے زندگی بھر
بادشاہ کی میز پر باقاعدگی سے کھانا کھانے کا شرف

رہا۔حاصل بادشاہ34 مقررنے کیا یاکینکہ یہو کو عمر
بھر اِتنا وظیفہ ملتا رہے کہ اُس کی روزمرہ یات ضرور
پوری ہوتی رہیں۔

§ 52:31 ویں12 مہینے کے :دنویں25 31 مارچ۔
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نوحہ
ویران و سنسان

1 ہائے، !افسوس یروشلم بیٹی کتنی تنہا بیٹھی ہے،
گو اُس میں پہلے اِتنی رونق تھی۔ جو پہلے اقوام میں اّول
درجہ رکھتی تھی وہ بیوہ بن گئی ہے، جو پہلے ممالـک
کی رانی تھی وہ غلامی میں آ گئی ہے۔

رات2 کو وہ رو رو کر گزارتی ہے، اُس کے گال
آنسوؤں سے تر ہتے ر ہیں۔ عاشقوں میں سے کوئی نہیں
رہا جو اُسے تسلی دوستدے۔ سب سبکے بےوفا
ہو کر اُس دشمنکے بن گئے ہیں۔

پہلے3 بھی یہوداہ بیٹی بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی
تھی، پہلے بھی مزدوریسختاُسے کرنی پڑی۔ ابلیکن
جلاوطنوہ ہو کر دیگر اقوام بیچکے میں رہتی ابہے،
اُسے کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں سکون سے
رہ سکے۔ جبکیونکہ وہ تکلیفبڑی میں مبتلا تھی تو
دشمن نے اُس تعاقبکا کر کے اُسے گھیر لیا۔

4 صیون کی راہیں ماتم زدہ ہیں، کیونکہ کوئی عید
منانے کے لئے نہیں آتا۔ شہر کے تمام دروازے ویران
و سنسان ہیں۔ اُس کے امام آہیں بھر رہے، اُس کی
یاں کنوار غم کھا رہی ہیں اور اُسے خود شدید تلخی
محسوس ہو رہی ہے۔

5 اُس کے مخالف مالـک بن گئے، اُس کے دشمن
سکون سے رہ رہے ہیں۔ ربکیونکہ نے شہر کو اُس
گناہوںمتعددکے کا دےاجر اُسےکر دُکھ پہنچایا ہے۔
اُس کے فرزند دشمن کے آگے آگے چل کر جلاوطن ہو
گئے ہیں۔

صیون6 بیٹی کی تمام شان و شوکت جاتی رہی ہے۔
اُس بزرگکے چراگاہ نہ پانے والے ہرن ہیں جو تھکتے
تھکتے یوں شکار کے آگے آگے بھاگتے ہیں۔

اب7 جب یروشلم مصیبت زدہ اور بےوطن ہے تو
اُسے وہ قیمتی چیزیں یاد آتی ہیں جو اُسے قدیم زمانے
سے ہی حاصل تھیں۔ کیونکہ جب اُس کی قوم دشمن
کے ہاتھ میں آئی تو کوئی نہیں تھا جو اُس کی مدد کرتا
بلـکہ اُس مخالفکے تماشا دوڑےدیکھنے آئے، وہ اُس
کی تباہی خوشسے ہو ہنسکر پڑے۔

8 یروشلم بیٹی سنگینسے گناہ سرزد ہوا اِسیہے، لئے
طعنلعنوہ بننشانہکا عزتکیاُسپہلےجوہے۔گئی
کرتے تھے سبوہ اُسے حقیر جانتے ہیں، کیونکہ اُنہوں
نے اُس کی برہنگی دیکھی ابہے۔ وہ آہیں بھر بھر کر
اپنا منہ طرفدوسری پھیر لیتی ہے۔

9 گو اُس دامنکے بہتمیں گندگی تھی، توبھی اُس
نے اپنے انجام تکخیالکا نہ ابکیا۔ وہ دھڑام سے گر
گئی اورہے، نہیںکوئی ہے اُسےجو تسلی اے”دے۔
رب، میری مصیبت کا لحاظ !کر کیونکہ دشمن شیخی
مار رہا “ہے۔

10 جو کچھ بھی یروشلم کو پیارا تھا اُس پر دشمن نے
ہاتھ ڈالا ہے۔ حتٰی کہ اُسے دیکھنا پڑا کہ غیراقوام اُس
کے مقدِس میں داخل ہو رہے ہیں، گو تُو نے ایسے
لوگوں کو اپنی جماعت میں شریک ہونے سے منع کیا
تھا۔

11 باشندےتمام آہیں بھر بھر کر روٹی تلاشکی میں
ہتے ر ہیں۔ ایکہر کھانے کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا پانے
کے لئے بیشاپنی قیمت چیزیں بیچ رہا ہے۔ ذہن میں
ایک خیالہی اپنیکہہے جان طرحکسینہکسیکو
بچائے۔ اے” رب، مجھ پر نظر ڈال کر دےدھیان کہ
میری کتنی تذلیل ہوئی ہے۔

12 اے یہاں سے گزرنے والو، کیا یہ سب کچھ
نزدیکتمہارے لو،سوچسےغورہے؟بےمعنی جو ایذا
مجھے برداشت کرنی پڑتی ہے کیا وہ کہیں اَور پائی جاتی
ہے؟ !نہیںہرگز اُسیہے،سےطرفکیربیہ سختکا
غضب مجھ پر نازل ہوا ہے۔

بلندیوں13 سے اُس میرینے ہڈیوں آگپر نازل کر
اُنہیںکے کچل دیا۔ اُس میرےنے پاؤں کے منے جالسا
بچھا پیچھےمجھےکر ہٹا اُسیدیا۔ ویرانمجھےنے سنسانو
کر کے ہمیشہ کے لئے بیمار کر دیا۔

میرے14 جرائم کا جوا بھاری ہے۔ رب کے ہاتھ
نے دوسرےایکاُنہیں کے ساتھ جوڑ کر میری گردن
پر رکھ دیا۔ اب میری طاقت ختم ہے، رب نے مجھے
اُن ہی کے حوالے کر دیا جن کا مقابلہ مَیں کر ہی نہیں
سکتا۔

رب15 میرےنے درمیان کے تمام سورماؤں کو رد
کر دیا، اُس جلوسخلافمیرےنے نکلوایا میرےجو
جوانوں کو پاش پاش کرے۔ ہاں، رب نے کنواری
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یہوداہ بیٹی کو انگور کا رس لنے نکا کے حوض میں
پھینک کر کچل ڈالا۔

اِس16 لئے مَیں رو رہی میریہوں، آنکھوں سے آنسو
ٹپکتے ہتے ر ہیں۔ قریبکیونکہ کوئی نہیں ہے جو مجھے
جانمیریکردےتسلی کو تر و تازہ بچےمیرےکرے۔
تباہ ہیں، کیونکہ غالبدشمن آ گیا “ہے۔

بیٹیصیون17 اپنے ہاتھ پھیلاتی لیکنہے، نہیںکوئی
ہے جو اُسے تسلی دے۔ رب کے حکم پر یعقوب کے
پڑوسی اُس بندشمنکے گئے ہیں۔ یروشلم اُن درمیانکے
گھنونی چیز بن گئی ہے۔

بجانبحقرب”18 ہے، کیونکہ مَیں اُس کے کلام
سے سرکش ہوئی۔ اے تمام اقوام، !سنو میری ایذا پر
غور نوجوانمیرے!کرو اور یاں جلاوطنکنوار ہو ہیں۔گئے

19 مَیں نے اپنے عاشقوں کو بُلایا، لیکن اُنہوں نے
بےوفا ہو کر مجھے ترک کر دیا۔ اب میرے امام اور
بزرگ اپنی جان بچانے کے لئے خوراک ڈھونڈتے
ڈھونڈتے شہر ہلاکمیں ہو گئے ہیں۔

تنگمیریرب،اے20 دستی پر !دےدھیان باطن
میں مَیں تڑپ رہی ہوں، میرا دل تیزی دھڑکسے رہا
اِسہے، لئے مَیںکہ اِتنی یادہ ہوں۔رہیسرکشز باہر
گلی میں تلوار مجھےنے بچوں محرومسے کر دیا، گھر کے
میرےموتاندر پیچھے پڑی ہے۔

میری21 آہیں تو تکلوگوں پہنچتی ہیں، لیکن کوئی
مجھے تسلی دینے کے لئے نہیں آتا۔ اِس کے میرےبجائے
تمام مصیبتمیریدشمن بارےکے میں سن کر بغلیں بجا
رہے ہیں۔ وہ خوش ہیں کہ تُو نے میرے ساتھ ایسا
سلوک کیا اےہے۔ رب، وہ دن جسدےآنے کا
اعلان تُو نے کیا ہے تاکہ وہ میریبھی طرح مصیبتکی
پھنسمیں جائیں۔

22 اُن کی تمام بُری تیرےحرکتیں منے سا آئیں۔ اُن سے
نپٹیوں طرحجسلے تُو گناہوںمیرےنے جوابکے
مجھمیں نپٹسے لیا آہیںکیونکہہے۔ بھرتے بھرتے میرا
دل نڈھال ہو گیا “ہے۔

2
رب غضبکا یروشلم پر نازل ہوا ہے

1 ہائے، رب کا قہر کالے بادلوں کی طرح صیون
بیٹی پر چھا گیا !ہے اسرائیل کی جو شان شوکتو پہلے

آسمان کی طرح بلند تھی اُسے الله خاکنے میں ملا دیا
اُسجبہے۔ غضبکا نازل ہوا تو اُس نے اپنے گھر
بھیکا خیال نہ کیا، گو وہ اُس پاؤںکے کی چوکی ہے۔

رب2 نے بےرحمی سے یعقوب کی آبادیوں کو مٹا
ڈالا، قہر میں یہوداہ بیٹی قلعوںکے کو دیا۔ڈھا اُس نے
یہوداہ سلطنتکی اور بزرگوں خاککو میں ملا کر اُن
کی بےحرمتی کی ہے۔

ناکغضب3 ہو اُسکر طاقتپوریکیاسرائیلنے
ختم کر دی۔ پھر جب دشمن قریب آیا تو اُس نے اپنے
ہنے د ہاتھ کو اسرائیل کی مدد کرنے روکسے لیا۔ نہ
صرف یہ بلـکہ وہ شعلہ آگزن بن جسگیا یعقوبنے
میں پھیلطرفچاروں کچھسبکر بھسم کر دیا۔

4 اپنی کمان کو تان کر وہ اپنے ہنے د ہاتھ سے تیر
چلانے کے لئے اُٹھا۔ دشمن طرحکی اُس کچھسبنے
جو من موہن تھا موت گھاٹکے اُتارا۔ صیون بیٹی کا
خیمہ اُس کے قہر کے بھڑکتے کوئلوں سے بھر گیا۔

رب5 اسرائیلنے کا دشمن سا بن ملـککر کو اُس
کے محلوں اور قلعوں سمیت تباہ کر دیا ہے۔ اُسی کے
ہاتھوں یہوداہ بیٹی کی آہ و زاری میں اضافہ ہوتا گیا۔

اُس6 نے اپنی سکونت گاہ کو باغ کی جھونپڑی کی
طرح گرا دیا، اُسی مقام کو برباد کر دیا جہاں قوم اُس
سے ملنے کے لئے جمع ہوتی تھی۔ رب کے ہاتھوں یوں
ہوا ابکہ صیون کی عیدوں اور سبتوں کی یاد ہی نہیں
رہی۔ اُس کے شدید قہر نے بادشاہ اور امام دونوں کو
رد کر دیا ہے۔

7 اپنی قربان گاہ اور مقدِس کو مسترد کر کے رب
نے یروشلم کے محلوں کی دیواریں دشمن کے حوالے کر
دیں۔ ربتب کے گھر میں بھی عید کے دن کا سا شور
مچ گیا۔

رب8 نے فیصلہ کیا کہ صیون بیٹی فصیلکی کو گرا
دیا جائے۔ اُس نے فیتے سے دیواروں کو ناپ ناپ کر
اپنے ہاتھ کو نہ سبتکجبروکا کچھ تباہ نہ ہو گیا۔
بندیقلعہتب پُشتےکے فصیلاور ماتم ضائعکرتےکرتے
ہو گئے۔

9 شہر دروازےکے زمین میں دھنس گئے، اُن کے
کنڈے ٹوٹ کر بےکار ہو گئے۔ یروشلم کے بادشاہ
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اور راہنما دیگر اقوام میں جلاوطن ہو گئے ہیں۔ اب نہ
شریعت رہی، نہ صیون کے نبیوں ربکو کی یا رو ہے۔ملتی

10 صیون بیٹی بزرگکے خاموشی سے زمین پر بیٹھ
ٹاٹہیں۔گئے اوڑھلباسکے اُنہوںکر سروںاپنےنے پر
ڈالخاک لی ہے۔ یروشلم یاںکی بھیکنوار اپنے سروں
کو بیٹھیجھکائے ہیں۔

میری11 آنکھیں رو رو تھککر گئی ہیں، شدید درد
میرےنے دل کو بےحال کر دیا ہے۔ کیونکہ میری
نیستقوم ہو شہرہے۔گئی بچےمیںچوکوںکے پژمُردہ
حالت میں پھر رہے ہیں، شیرخوار غشبچے کھا رہے
ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا پھٹکلیجا رہا ہے۔

اپنی12 ماں سے وہ پوچھتے روٹی”ہیں، اور َمے کہاں
“ہے؟ لیکن بےفائدہ۔ وہ موت کے گھاٹ اُترنے
میںچوکوںطرحکیآدمیوںزخمیوالے مربھوکے رہے
ہیں، اُن کی جان ماں کی گود میں ہی نکل رہی ہے۔

اے13 یروشلم بیٹی، کسمَیں سے تیرا موازنہ کر کے
تیری افزائیحوصلہ مَیںبیٹی،صیونکنواریاےکروں؟
کس سے تیرا مقابلہ کر کے تجھے تسلی دوں؟ کیونکہ
تجھے سمندر جیسا وسیع نقصان پہنچا ہے۔ کون تجھے
دےشفا سکتا ہے؟

تیرے14 نبیوں نے تجھے جھوٹی اور بےکار یائیں رو
پیش کیں۔ اُنہوں نے تیرا قصور تجھ پر ظاہر نہ کیا،
حالانکہ اُنہیں کرنا ہئے چا تھا تاکہ تُو اِس سزا سے بچ
جاتی۔ اِس کے اُنہوںبجائے جھوٹتجھےنے فریباور
پیغاماتدہ سنائے۔

اب15 تیرے پاس سے گزرنے والے تالی بجا کر
آوازے کستے ہیں۔ یروشلم بیٹی کو دیکھ کر وہ سر
ہلاتے ہوئے توبہ’ ‘توبہ کہتے ہیں، کیا” یہ وہ شہر ہے
جو ‘ُحسنتکمیِل’ اور تمام’ ‘خوشیکیدنیا “تھا؟کہلاتا

تیرے16 تمام دشمن منہ پسار تیرےکر خلاف باتیں
کرتے ہیں۔ وہ آوازے کستے اور دانت پیستے ہوئے
کہتے ہیں، ہم” نے اُسے ہڑپ کر لیا ہے۔ لو، وہ دن
آ گیا جسہے کے انتظار میں ہم رہے۔ آخرکار وہ پہنچ
گیا، ہمآخرکار اپنینے آنکھوں اُسےسے دیکھ لیا “ہے۔

رباب17 نے اپنی مرضی پوری کی ابہے۔ اُس
کچھسبنے پورا کیا ہے بڑیجو دیر سے فرماتا آیا ہے۔

بےرحمی سے اُس نے تجھے خاک میں ملا دیا۔ اُسی
نے ہونے دیا کہ دشمن تجھ پر شادیانہ بجاتا، تیرےکہ
مخالفوں طاقتکی تجھ غالبپر آ گئی ہے۔

لوگوں18 کے ربدل کو پکارتے اےہیں۔ صیون
بیٹی کی فصیل، تیرے آنسو دن رات بہتے بہتے ندی بن
جائیں۔ نہ اِس سے باز آ، نہ اپنی آنکھوں کو رونے سے
!دےرُکنے

19 اُٹھ، رات کے ہر پہر کی ابتدا میں آہ و زاری !کر
اپنے دل کی باتہر پانی ربطرحکی کے ُنڈیلحضور ا
دے۔ اپنے ہاتھوں کو اُس طرفکی اُٹھا کر اپنے بچوں
کی جانوں کے لئے التجا کر جو اِس وقت گلی گلی میں
بھوکے مر رہے ہیں۔

اے20 رب، دھیان سے دیکھ کہ تُو کسنے سے
سلوکایسا کیا کیاہے۔ یہ عورتیں پیٹاپنے کا پھل، اپنے
لاڈلے بچوں کو کھائیں؟ کیا رب کے مقدِس میں ہی
امام اور نبی کو مار ڈالا جائے؟

21 لڑکوں اور بزرگوں کی لاشیں مل کر گلیوں میں
پڑی میرےہیں۔ جوان لڑکے لڑکیاں تلوار کی زد میں آ کر
گر گئے جبہیں۔ نازلغضبتیرا ہوا تو تُو اُنہیںنے مار
ڈالا، بےرحمی موتاُنہیںسے گھاٹکے اُتار دیا۔

جن22 سے مَیں دہشت کھاتا تھا اُنہیں تُو نے بُلایا۔
جس طرح بڑی عیدوں کے موقع پر ہجوم شہر میں جمع
مجھسےطرفچاروںدشمنطرحاُسیہیںہوتے ٹوٹپر
پڑے۔ ربجب کا غضب نازل ہوا تو نہ کوئی بچا، نہ
کوئی باقی رہ گیا۔ جنہیں مَیں نے پالا اور میرےجو زیرِ
نگرانی پروان چڑھے اُنہیں دشمن ہلاکنے کر دیا۔

3
مصیبت ربمیں کی مہربانی پر اُمید

1 ہائے، مجھے کتنا دُکھ اُٹھانا !پڑا اور یہ سب کچھ
اِس لئے ہو رہا ہے ربکہ کا غضب مجھ پر نازل ہوا
اُسیہے، کی لاٹھی دےتربیتمجھے رہی ہے۔

اُس2 ہانکہانکمجھےنے یکیکر تار میں چلنے دیا،
کہیں بھی روشنی نظر نہیں آئی۔

3 روزانہ وہ بار بار اپنا میرےہاتھ خلاف اُٹھاتا ہے۔رہتا
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اُس4 میرےنے جسم اور ِجلد کو سڑنے میریدیا،

ہڈیوں کو توڑ ڈالا۔
5 مجھے گھیر کر اُس نے زہر اور سخت مصیبت کی

میرےدیوار ارد کھڑیگرد کر دی۔
اُس6 یکیمجھےنے تار مَیںاببسایا۔میں اُن ہوںمانندکی بڑیجو دیر سے قبر پڑےمیں ہیں۔
اُس7 مجھےنے پیتل بھاریکی زنجـیروں میں جکڑ کر

میرے ارد گرد ایسی دیواریں کھڑی کیں جن سے مَیں
نکل نہیں سکتا۔

مَیںخواہ8 مدد لئےکے نہکیوںچیخیںکتنی ماروں
میریوہ التجائیں اپنے حضور پہنچنے نہیں دیتا۔

9 جہاں بھی مَیں چلنا چاہوں وہاں اُس نے تراشے
پتھروں دیوارمضبوطکی میرےلیا۔روکمجھےسے تمام
راستے بھول بُھلیاں بن گئے ہیں۔

10 الله ریچھ کی طرح میری گھات میں بیٹھ گیا،
ببر شیر تاکمیریطرحکی چھپلگائے گیا۔

اُس11 مجھےنے صحیح راستے سے بھٹکا دیا، پھر مجھے
پھاڑ کر بےسہارا چھوڑ دیا۔

12 اپنی کمان کو تان کر اُس نے مجھے اپنے تیروں کا
نشانہ بنایا۔

اُس13 تیروںکے میرےنے گُردوں کو چیر ڈالا۔
14 مَیں اپنی پوری قوم کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا

ہوں۔ وہ پورے دن اپنے گیتوں میں مجھے لعن طعن
کرتے ہیں۔

الله15 مجھےکیا،سیرسےزہرکڑوےمجھےنے ناگوار
تلخی کا پیالہ پلایا۔

16 اُس نے میرے دانتوں کو بجری چبانے دی،
مجھے کچل خاککر میں ملا دیا۔

چھینسکونسےجانمیری17 لیا خوشمَیںابگیا،
حالی کا مزہ بھول ہی گیا ہوں۔

مَیںچنانچہ18 شانمیری”بولا، رباور پر میریسے
اُمید جاتی رہی “ہے۔

19 میری تکلیف دہ اور بےوطن حالت کا خیال
کڑوے زہر کی مانند ہے۔

20 توبھی میری جان کو اُس کی یاد آتی رہتی ہے،
سوچتے سوچتے میرےوہ دباندر جاتی ہے۔

لیکن21 ایکمجھے بات کی اُمید رہی ہے، اور یہی
مَیں بار بار ذہن میں لاتا ہوں،

رب22 کی مہربانی ہے کہ ہم نیست و نابود نہیں
ہوئے۔ کیونکہ اُس شفقتکی کبھی ختم نہیں ہوتی

23 بلـکہ ہر صبح از سرِ نو ہم چمکپر اُٹھتی اےہے۔
میرے آقا، تیری وفاداری عظیم ہے۔

میری24 جان کہتی ہے، رب” میرا موروثی حصہ
اِسہے، لئے مَیں اُس کے انتظار میں رہوں “گی۔

25 ربکیونکہ اُن پر مہربان ہے جو اُس پر اُمید رکھ
کر اُس طالبکے ہتے ر ہیں۔

26 چنانچہ اچھا ہے کہ ہم خاموشی سے رب کی
نجات کے انتظار میں رہیں۔

27 اچھا ہے کہ انسان جوانی میں الله کا جوا پھرے۔اُٹھائے
گردنکیاُسجواجب28 پر توجائےرکھا چپکےوہ

سے تنہائی میں بیٹھ جائے۔
29 خاکوہ میں اوندھے منہ ہو جائے، شاید ابھی

تک اُمید ہو۔
30 وہ مارنے والے کو اپنا پیشگال چپکےکرے،

سے طرحہر کی برداشترُسوائی کرے۔
31 ربکیونکہ انسان کو تکہمیشہ رد نہیں کرتا۔
32 اُس کی شفقت اِتنی عظیم ہے کہ گو وہ کبھی

انسان کو دُکھ پہنچائے توبھی وہ آخرکار اُس پر دوبارہ
رحم کرتا ہے۔

33 کیونکہ وہ انسان کو دبانے اور غم پہنچانے میں
محسوسخوشی نہیں کرتا۔

ملـک34 میں تمام قیدیوں کو پاؤں تلے کچلا جا رہا
ہے۔

الله35 تعالیٰ کے دیکھتے انساندیکھتے تلفیحقکی کی
جا رہی ہے،

عدالت36 میں لوگوں کا حق مارا جا رہا لیکنہے۔
رب کو سبیہ کچھ نظر آتا ہے۔

کون37 کچھ کروا سکتا ہے رباگر نے اِس کا حکم
نہ دیا ہو؟

آفتیں38 اور اچھی چیزیں دونوں الله تعالیٰ کے فرمان
پر وجود میں آتی ہیں۔

39 تو پھر انسانوں میں سے کون اپنے گناہوں کی سزا
پانے پر شکایت کرے؟

40 آؤ، ہم اپنے چال چلن کا جائزہ لیں، اُسے اچھی
طرح جانچ ربکر واپسپاسکے آئیں۔
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41 ہم اپنے دل کو ہاتھوں سمیت آسمان کی طرف

مائل کریں جہاں الله ہے۔
ہم42 اقرار ہم”کریں، بےوفا ہو سرکشکر ہو گئے

ہیں، اور تُو نے معافہمیں نہیں کیا۔
43 تُو اپنے قہر پردےکے کے پیچھے چھپ کر ہمارا

تعاقب کرنے لگا، بےرحمی ہمیںسے مارتا گیا۔
44 تُو بادل میں یوں چھپ گیا ہے کہ کوئی بھی دعا

تکتجھ نہیں پہنچ سکتی۔
45 تُو ہمیںنے اقوام درمیانکے کرکٹُکوڑا بنا دیا۔
ہمارے46 تمام دشمن ہمیں طعنے دیتے ہیں۔
دہشت47 اور ہمارےگڑھے نصیب میں ہیں، ہم

دھڑام سے گر کر تباہ ہو گئے “ہیں۔
48 آنکھوںمیریآنسو ٹپکٹپکسے ندیاںکر بن گئے

ہیں، مَیں اِس لئے رو رہا ہوں میریکہ قوم تباہ ہو گئی
ہے۔

میرے49 آنسو رُک نہیں سکتے بلـکہ اُس وقت تک
جاری رہیں گے

آسمانربتکجب50 جھانکسے مجھکر پر نہدھیان دے۔
51 اپنے شہر کی عورتوں سے دشمن سلوککا دیکھ

کر میرا دل چھلنی ہو رہا ہے۔
اُنہوںہیںدشمنمیرےبلاوجہجو52 پرندےنے کی

طرح میرا شکار کیا۔
53 اُنہوں نے مجھے جان سے مارنے کے لئے گڑھے

میں ڈال کر مجھ پر پھینکپتھر دیئے۔
سیلاب54 مجھ پر آیا، اور میرا سر پانی ڈوبمیں گیا۔

مَیں بولا، میری” زندگی کا کٹدھاگا گیا “ہے۔
اے55 جبرب، مَیں گڑھے کی گہرائیوں میں تھا

تو مَیں تیرےنے نام کو پکارا۔
مَیں56 نے التجا کی، اپنا” کان بند نہ رکھ بلـکہ میری

آہیں اور چیخیں “!سن اور تُو میرینے سنی۔
مَیںجب57 تجھےنے پکارا تو تُو قریبنے آ خوف”فرمایا،کر نہ “کھا۔
اے58 رب، تُو عدالت میں میرے حق میں مقدمہ

لڑا، بلـکہ تُو میرینے جان کا عوضانہ بھی دیا۔
رب،اے59 جو ظلم مجھ پر ہوا وہ صافتجھے نظر آتا

ابہے۔ انصافمیرا !کر

60 تُو نے اُن کی تمام کینہ پروری پر توجہ دی ہے۔
جتنی بھی سازشیں اُنہوں خلافمیرےنے کی ہیں اُن
سے واقفتُو ہے۔

رب،اے61 اُن لعنکی طعن، اُن خلافمیرےکے
تمام تیرےمنصوبے پہنچتککان گئے ہیں۔

62 جو کچھ میرے مخالف پورا دن میرے خلاف
پھسپھساتے اور بڑبڑاتے ہیں اُس سے خوبتُو آشنا ہے۔

دیکھ63 کہ یہ کیا !ہیںکرتے بیٹھےخواہ کھڑےیا
ہوں، ہر وقت وہ اپنے گیتوں میں مجھے اپنے مذاق کا
نشانہ بناتے ہیں۔

اے64 رب، اُنہیں اُن کی حرکتوں کا مناسب !دےاجر
65 اُن کے ذہنوں کو ُکند کر، تیری لعنت اُن پر !پڑےآ
66 اُن پر اپنا پورا غضب نازل تکجب!کر تیرےوہ

آسمان کے نیچے سے غائب نہ ہو جائیں اُن کا تعاقب !رہکرتا
4

یروشلم مصیبتکی
1 ہائے، سونے آبکی تابو نہ خالصرہی، سونا

بھی ماند پڑ گیا ہے۔ مقدِس کے جواہر تمام گلیوں میں
پڑےبکھرے ہیں۔

2 پہلے تو صیون کے گراں قدر فرزند خالص سونے
قیمتیجیسے وہابلیکنتھے، یا مٹیگو سمجھےبرتنکے
جاتے ہیں جو عام کمہار نے بنائے ہیں۔

3 گو گیدڑ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں،
لیکن میری قوم یگستان ر میں ہنے ر والے عقابی ُلّو ا
جیسی ظالم ہو گئی ہے۔

4 شیرخوار بچے کی زبان پیاس کے مارے تالو سے
چپک گئی ہے۔ چھوٹے بھوکبچے مارےکے روٹی
مانگتے ہیں، لیکن کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔

5 جو پہلے لذیذ کھانا کھاتے تھے وہ اب گلیوں میں
تباہ ہو رہے ہیں۔ جو پہلے ارغوانی رنگ کے شاندار
کپڑے پہنتے تھے ُکوڑےابوہ کرکٹ لوٹمیں ہوپوٹ رہے ہیں۔

میری6 قوم سے سدوم نسبتکی کہیں یادہ ز سنگین
گناہ سرزد اورہے۔ہوا سدوم قصورکا اِتنا سنگین تھا کہ
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ایکوہ لمحےہی میں تباہ کسیہوا۔ مداخلتبھینے نہ
کی۔

صیون7 رئیسکے کتنے !تھےشاندار جیسیبرفِجلد
نکھری، دودھ جیسی سفید تھی۔ رخسار مونگے کی
طرح گلابی، شکل و صورت سنِگ *لاجورد جیسی
چمک دار تھی۔

8 لیکن اب وہ کوئلے جیسے کالے نظر آتے ہیں۔
جب گلیوں میں متے گھو ہیں تو اُنہیں پہچانا نہیں جاتا۔
اُن کی ہڈیوں پر کی ِجلد سکڑ لـکڑیکر کی طرح سوکھی
ہوئی ہے۔

9 جو تلوار ہلاکسے ہوئے اُن کا حال اُن سے بہتر
تھا جو بھوکے مر گئے۔ کیونکہ کھیتوں خوراکسے نہ
ملنے پر وہ گھلگھل کر مر گئے۔

میریجب10 قوم تباہ ہوئی تو کالسختاِتنا پڑ گیا کہ
نرم دل ماؤں بھینے اپنے بچوں کو پکا کر کھا لیا۔

رب11 نے اپنا پورا غضب صیون پر نازل کیا، اُسے
اپنے شدید قہر کا نشانہ بنایا۔ اُس نے یروشلم میں اِتنی
آگزبردست لگائی کہ وہ تکبنیادوں بھسم ہو گیا۔

اب12 دشمن یروشلم کے دروازوں میں داخل ہوئے
ہیں، حالانکہ دنیا تمامکے بادشاہ لوگسببلـکہ سمجھتے
تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں۔

لیکن13 یہ سب کچھ اُس کے نبیوں اور اماموں کے
سبب سے ہوا جنہوں نے شہر ہی میں راست بازوں کی
ریزیخوں کی۔

اب14 یہی لوگ اندھوں کی طرح گلیوں میں ٹٹول
ٹٹول کر پھرتے ہیں۔ وہ خون سے اِتنے آلودہ ہیں کہ
لوگسب اُن لـگنےسےکپڑوںکے سے گریز ہیں۔کرتے

اُنہیں15 دیکھ لوگکر گرجتے ہیں، ہٹو،” ناپاکتم
!ہو بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہمیں ہاتھ مت “!لگانا
پھر جب وہ دیگر اقوام میں جا کر اِدھر اُدھر پھرنے لـگتے
ہیں تو وہاں لوگکے بھی کہتے ہیں کہ یہ مزید یہاں ٹھہریں۔نہ

رب16 نے خود اُنہیں منتشر کر دیا، اب سے وہ اُن
کا خیال کرےنہیں ابگا۔ نہ اماموں عزتکی ہوتی
ہے، نہ بزرگوں پر مہربانی کی جاتی ہے۔

17 ہم چاروں طرف آنکھ دوڑاتے رہے، لیکن
بےفائدہ، کوئی مدد نہ ملی۔ دیکھتے دیکھتے ہماری نظر
دُھندلا گئی۔ کیونکہ ہم اپنے بُرجوں پر ایککھڑے
ایسی قوم انتظارکے میں رہے ہماریجو مدد کر نہیںہی
سکتی تھی۔

18 ہم اپنے چوکوں میں جا نہ سکے، کیونکہ وہاں
دشمن تاکہماری میں بیٹھا تھا۔ ہمارا خاتمہ قریب آیا،
ہمارا وقتمقررہ اختتام پذیر ہوا، ہمارا انجام آ پہنچا۔

جس19 طرح آسمان پر منڈلانے والا عقاب ایک
دم شکار پر جھپٹ پڑتا ہے اُسی طرح ہمارا تعاقب
کرنے والے ہم پر ٹوٹ پڑے، اور وہ بھی کہیں یادہ ز
تیزی سے۔ وہ پہاڑوں پر ہمارے پیچھے پیچھے بھاگے اور
یگستان ر گھاتہماریمیں میں رہے۔

20 ہمارا بادشاہ بھی اُن پھنسمیںگڑھوںکے گیا۔ جو
ہماری جان تھا اور ربجسے نے مسح کر کے چن لیا
تھا اُسے بھی پکڑ لیا گیا، گو ہم نے سوچا تھا کہ اُس کے
سائے بسمیں کر اقوام محفوظدرمیانکے رہیں گے۔

اے21 ادوم بیٹی، بےشک شادیانہ !بجا بےشک
عُوضملـِک میں رہ کر خوشی !منا لیکن خبردار، الله
غضبکے کا پیالہ تجھے بھی پلایا جائے تبگا۔ تُو اُسے
پی پی کر مست ہو جائے گی اور نشے میں کپڑےاپنے
اُتار کر پھرےبرہنہ گی۔

تیریبیٹی،صیوناے22 سزا وقتکا پورا ہو گیا ہے۔
اب قیدیتجھےربسے بنا گا۔کرےنہیںجلاوطنکر
لیکن اے ادوم بیٹی، وہ تیرےتجھے قصور کا پورا اجر
دے گا، تیرےوہ گناہوں پر سے پردہ اُٹھا لے گا۔

5
اے رب، ہمیں اپنے واپسحضور !لا

یادرب،اے1 کر ساتھہمارےکہ کیا کچھ !ہوا غور
کر ہماریکہ کیسی رُسوائی ہوئی ہے۔

ہماری2 موروثی ملـکیت پردیسیوں کے حوالے کی
ہمارےگئی، گھر اجنبیوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔

والدوںہم3 محرومسے ہو کر یتیم ہو گئے ہماریہیں،
مائیں بیواؤں کی غیرمحفوظطرح ہیں۔

* 4:7 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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خواہ4 پینے پانیکا ہو یا لـکڑی، ہر قیمتپوریکیچیز

ادا کرنی پڑتی ہے، حالانکہ یہ ہماری اپنی ہی تھیں۔چیزیں
5 ہمارا تعاقب کرنے ہمارےوالے سر پر چڑھ آئے

ہیں، اور تھکہم نہیںسکونبھیکہیںہیں۔گئے ملتا۔
ہم6 نے آپاپنے کو مصر اور اسور کے حوالے کر

دیا تاکہ روٹی مل جائے اور بھوکے نہ مریں۔
ہمارے7 باپ دادا نے گناہ کیا، لیکن وہ کوچ کر

گئے ابہیں۔ ہم ہی اُن کی بھگتسزا رہے ہیں۔
غلام8 ہم کرتےحکومتپر ہیں، اور نہیںکوئی ہے

جو ہمیں اُن کے ہاتھ سے بچائے۔
ہم9 اپنی جان ڈالمیںخطرےکو روزیکر کماتے

ہیں، بیابانکیونکہ میں تاکہماریتلوار بیٹھیمیں ہے۔رہتی
بھوک10 مارےکے ہماری ِجلد تنور جیسی گرم ہو

کر چُرمُر ہو گئی ہے۔
صیون11 میں عورتوں عصمتکی دری، یہوداہ کے

شہروں میں یوں کنوار کی بےحرمتی ہوئی ہے۔
دشمن12 رئیسوںنے دےپھانسیکو بزرگوںکر کی

بےعزتی کی ہے۔
نوجوانوں13 کو چکّی پاٹکا اُٹھائے پھرنا لڑکےہے،

لـکڑی کے بوجھ تلے ڈگمگا کر گر جاتے ہیں۔
بزرگاب14 شہر دروازےکے سے اور جوان اپنے

سازوں سے باز ہتے ر ہیں۔
خوشی15 ہمارے دلوں سے جاتی رہی ہے، ہمارا

لوک ناچ آہ و زاری میں بدل گیا ہے۔
ہمارےتاج16 سر پر سے گر گیا ہے۔ ہم پر افسوس،

ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے۔
اِسی17 لئے نڈھالدلہمارا ہو ہماریگیا، نظر دُھندلا

گئی ہے۔
18 کیونکہ کوہِ صیون تباہ ہوا ہے، لومڑیاں اُس کی

گلیوں میں پھرتی ہیں۔
اے19 رب، تیرا راج ابدی ہے، تیرا تخت پشت در

پشت قائم رہتا ہے۔
20 تُو ہمیں تکہمیشہ کیوں بھولنا چاہتا ہے؟ تُو نے

ہمیں اِتنی تکدیر ترککیوں کئے رکھا ہے؟
اے21 ہمیںرب، واپسپاساپنے لا تاکہ واپسہم

آ بحالہمیںسکیں۔ کر تاکہ پہلےحالہمارا ہو۔طرحکی

22 یا کیا تُو نے ہمیں حتمی طور پر مسترد کر دیا ہے؟
کیا تیرا ہم پر غصہ حد سے یادہ ز بڑھ گیا ہے؟
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حزقی ایل
الله کے رتھ کی یا رو

جب3- 1 مَیں یعنی امام حزقی ایل بن تیسبوزی سال
کا تھا تو مَیں یہوداہ کے جلاوطنوں کے ساتھ ملـِک بابل
کے یا در کبار کنارےکے ٹھہرا ہوا تھا۔ یاکین یہو بادشاہ
کو جلاوطن ہوئے پانچ سال ہو گئے تھے۔ چوتھے مہینے
پانچویںکے کھلآسمان*دن گیا اور الله مجھنے مختلفپر
یائیں رو ظاہر کیں۔ اُس وقت رب مجھ سے ہم کلام
ہوا، اور اُس کا ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا۔

4 یا رو میں مَیں زبردستنے آندھی نےجسدیکھی
شمال سے آ کر بڑا بادل میرے پاس پہنچایا۔ بادل میں
چمکتی آگدمکتی نظر آئی، اور وہ تیز روشنی سے گھرا
ہوا آگتھا۔ کا چمکمرکز دھاتدار طرحکی تمتما رہا
تھا۔

آگ5 میں چار جانداروں جیسے چل رہے تھے جن
کی شکل صورتو انسان کی سی تھی۔ لیکن6 ایکہر
اورچہرےچارکے چار پَر تھے۔ 7 اُن ٹانگیںکی انسانوں
جیسی سیدھی تھیں، لیکن پاؤں تلوےکے بچھڑوں کے
سے ُکھر تھے۔ پالشوہ کئے پیتلہوئے طرحکی جگمگا
تھے۔رہے چاروں8 چہرےکے اور پَر تھے، اور چاروں
پَروں کے نیچے انسانی ہاتھ دکھائی دیئے۔ 9 جاندار اپنے
پَروں دوسرےایکسے کو چھو رہے تھے۔ چلتے وقت
مُڑنے ضرورتکی نہیں تھی، کیونکہ ایکہر کے چار
چہرے چاروں طرف دیکھتے تھے۔ جب کبھی کسی
سمت جانا ہوتا سمتاُسیتو کا پڑتا۔چلچہرہ چاروں10
چہرےکے ایک جیسے تھے۔ منے سا کا چہرہ انسان
طرفدائیںکا، طرفبائیںکا،شیرببرچہرہکا چہرہکا
بَیل کا اور پیچھے کا عقابچہرہ تھا۔کا 11 اُن کے پَر اوپر
پھیلےطرفکی تھے۔ہوئے دو پَر بائیں اور ہاتھدائیں کے
جانداروں سے لـگتے تھے، اور دو پَر اُن کے جسموں کو
ڈھانپے رکھتے تھے۔ بھیجہاں12 الله روحکا جانا چاہتا
تھا وہاں یہ جاندار چل پڑتے۔ اُنہیں مُڑنے ضرورتکی
نہیں تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے میںچہروںچاروں سے
ایک کا رُخ اختیار کرتے تھے۔

13 جانداروں کے بیچ میں ایسا لـگ رہا تھا جیسے
دہککوئلے ہوں،رہے اُنکہ مشعلیںدرمیانکے اِدھر
اُدھر چل رہی ہوں۔ آگجھلملاتی میں سے بجلی بھی
چمک کر نکلتی تھی۔ 14 جاندار خود اِتنی تیزی سے اِدھر
اُدھر گھوم تھےرہے بادلکہ کی بجلی جیسے نظر آ تھے۔رہے

مَیںجب15 نے غور سے اُن پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ
ایکہر جاندار پاسکے پہیہ ہے جو زمین کو چھو رہا
ہے۔ 16 لگتا تھا کہ چاروں پہئے †پکھراج سے بنے ہوئے
ہیں۔ چاروں ایک جیسے تھے۔ ہر پہئے کے اندر ایک
اَور پہیہ یہ زاو قائمہ میں گھوم رہا تھا، 17 اِس لئے وہ
مُڑے بغیر ہر رُخ اختیار کر سکتے تھے۔ 18 اُن کے لمبے
ناکخوفچکر تھے، اور چکروں کی ہر جگہ پر آنکھیں
ہی آنکھیں تھیں۔ چارجب19 جاندار چلتے تو چاروں پہئے
بھی ساتھ چلتے، جب جاندار زمین سے اُڑتے تو پہئے بھی
ساتھ اُڑتے تھے۔ 20 جہاں بھی الله کا روح جاتا وہاں
جاندار بھی جاتے تھے۔ پہئے بھی اُڑ کر ساتھ ساتھ چلتے
تھے، پہیوںروحکیجانداروںکیونکہ میں تھی۔ جب21
کبھی جاندار چلتے تو یہ بھی رُکجبچلتے، جاتے تو یہ
بھی رُک جاتے، جب اُڑتے تو یہ بھی اُڑتے۔ کیونکہ
جانداروں روحکی پہیوں میں تھی۔

22 جانداروں کے سروں کے اوپر گنبد سا پھیلا ہوا
تھا شفافصافجو بلور لـگجیسا رہا تھا۔ اُسے دیکھ
کر انسان گھبرا جاتا تھا۔ 23 چاروں جاندار اِس گنبد
کے نیچے تھے، اور ایکہر اپنے پَروں کو پھیلا ایککر
ساتھیکےطرفبائیںسے دوسرےاور طرفدائیںسے
کے ساتھی کو چھو رہا تھا۔ باقی دو پَروں سے وہ اپنے
جسم کو ڈھانپے تھا۔رکھتا 24 وقتچلتے اُن پَروںکے کا
شور تکمجھ پہنچا۔ یوں لـگ رہا تھا جیسے قریب ہی
زبردست آبشار بہہ رہی ہو، کہ قادرِ مطلق کوئی بات
فرما رہا ہو، یا کہ کوئی حرکتلشکر میں آ گیا ہو۔ رُکتے
وقت وہ اپنے پَروں کو نیچے لٹکنے دیتے تھے۔

25 پھر گنبد کے اوپر سے آواز سنائی دی، اور
جانداروں نے رُک کر اپنے پَروں کو لٹکنے دیا۔ مَیں26
نے دیکھا کہ اُن کے سروں کے اوپر کے گنبد پر سنِگ
‡لاجورد تختکا سا نظر آ رہا پرجسہے کوئی بیٹھا تھا

* 1:1 -3 چوتھے مہینے کے پانچویں :دن 31 جولائی۔ † 1:16 :پکھراج topas ‡ 1:26 سنِگ :لاجورد lapis lazuli



حزقی ایل 1:27 850 حزقی ایل 3:13

کیجس شکل صورتو انسان کی مانند ہے۔ لیکن27
کمر سے لے کر تکسر چمکوہ دار دھات کی طرح
تمتما رہا تھا، جبکہ کمر سے لے کر پاؤں آگتک کی
بھڑکمانند رہا تھا۔ تیز روشنی اُس کے ارد گرد جھلملا
رہی تھی۔ 28 اُسے دیکھ کر قوِس قزح کی وہ آب و
تاب یاد آتی تھی بارشجو وقتہوتے بادل میں دکھائی
دیتی ربیوںہے۔ کا جلال نظر آیا۔ یہ دیکھتے ہی مَیں
اوندھے منہ گر گیا۔ اِسی حالت میں کوئی مجھ باتسے
کرنے لگا۔

2

حزقی ایل کی بُلاہٹ، طومار کی یا رو
1 وہ بولا، اے” آدم زاد، کھڑا ہو !جا مَیں تجھ سے

بات کرنا چاہتا “ہوں۔ جوں2 ہی وہ مجھ سے ہم کلام
ہوا تو روح نے مجھ میں آ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ پھر مَیں
نے آواز کو یہ کہتے ہوئے سنا،

اے”3 آدم زاد، مَیں تجھے اسرائیلیوں پاسکے بھیج
رہا ہوں، ایک ایسی سرکش قوم کے پاس جس نے
مجھ بغاوتسے کی ہے۔ شروع سے لے کر تکآج وہ
اپنے باپ دادا سمیت مجھ سے بےوفا رہے ہیں۔ جن4
لوگوں پاسکے مَیں تجھے بھیج رہا ہوں وہ بےشرم اور
ضدی ہیں۔ اُنہیں وہ کچھ دےسنا ربجو قادرِ مطلق
فرماتا ہے۔ 5 خواہ یہ باغی سنیں یا نہ سنیں، وہ ضرور
لیںجان گے ہمارےکہ درمیان نبی پا بر ہوا ہے۔ اے6
آدم زاد، اُن سے یا اُن کی باتوں سے مت ڈرنا۔ گو تُو
کانٹےدار یوں جھاڑ سے گھرا رہے گا اور تجھے بچھوؤں
کے درمیان پڑےبسنا گا خوفتوبھی زدہ نہ ہو۔ نہ اُن
کی باتوں خوفسے کھانا، نہ اُن کے رویے دہشتسے
کھانا۔ کیونکہ یہ قوم سرکش ہے۔ 7 خواہ یہ سنیں یا
نہ سنیں لازم ہے کہ تُو میرے پیغامات اُنہیں سنائے۔
کیونکہ وہ باغی ہی ہیں۔ اے8 آدم مَیںجبزاد، تجھ
ہوںکلامہمسے گا تو اوردےدھیان قومسرکشاِس
کرنا۔متبغاوتطرحکی اپنے منہ کھولکو کچھوہکر
کھا جو مَیں تجھے کھلاتا “ہوں۔

ایکتب9 طرفمیریہاتھ بڑھا ہوا نظر میںجسآیا
طومار تھا۔ 10 طومار کو کھولا گیا تو مَیں نے دیکھا کہ

اُس میں آگے بھی اور پیچھے بھی ماتم اور آہ زاریو قلم بند
ہوئی ہے۔

3
1 اُس نے فرمایا، اے” آدم زاد، جو کچھ تجھے دیا

جا رہا ہے اُسے کھا !لے طومار کو کھا، پھر جا کر
اسرائیلی قوم سے مخاطب ہو “جا۔ 2 مَیں نے اپنا منہ
کھولا تو اُس مجھےنے طومار کھلایا۔ ساتھ3 ساتھ اُس
نے فرمایا، آدم” زاد، جو طومار مَیں تجھے کھلاتا ہوں
اُسے پیٹکھا، بھر کر “!کھا جب مَیں نے اُسے کھایا
تو شہد طرحکی میٹھا لگا۔

تب4 الله مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم ابزاد،
جا کر اسرائیلی گھرانے پیغاماتمیرےکو سنا دے۔
5 مَیں تجھے ایسی قوم پاسکے نہیں بھیج رہا جس کی
اجنبی زبان تجھے سمجھ نہ آئے بلـکہ تجھے اسرائیلی قوم
بھیجپاسکے رہا ہوں۔ قومیںسیبہتایسیبےشک6
ہیں جن کی اجنبی زبانیں تجھے نہیں آتیں، لیکن اُن کے
پاس مَیں تجھے نہیں بھیج رہا۔ اگر مَیں تجھے اُن ہی کے
پاس بھیجتا تو وہ ضرور تیری سنتیں۔ 7 لیکن اسرائیلی
گھرانا تیری سننے کے لئے تیار نہیں ہو گا، کیونکہ وہ
میری سننے کے لئے تیار ہی نہیں۔ کیونکہ پوری قوم کا
سختماتھا دلاور اَڑا ہوا ہے۔ لیکن8 مَیں نے تیرا چہرہ
بھی اُن چہرےکے سختجیسا کر دیا، تیرا ماتھا بھی اُن
ماتھےکے مضبوطجیسا کر دیا ہے۔ 9 تُو اُن کا مقابلہ کر
سکے گا، کیونکہ مَیں تیرےنے ماتھے ہیرےکو جیسا
چقماقمضبوط، جیسا پائے دار کر دیا ہے۔ گو یہ قوم
باغی توبھیہے اُن خوفسے نہ کھا، نہ اُن دہشتسےسلوککے زدہ “ہو۔

10 الله مزیدنے فرمایا، آدماے” میریزاد، باتہر
پر دےدھیان اُسےکر میںذہن بٹھا۔ روانہاب11 ہو کر
اپنی قوم کے اُن افراد پاسکے جا بابلجو میں جلاوطن
ہوئے ہیں۔ اُنہیں وہ کچھ دےسنا ربجو قادرِ مطلق
اُنہیں بتانا چاہتا ہے، خواہ وہ سنیں یا نہ “سنیں۔

12 پھر الله کے روح نے مجھے وہاں سے اُٹھایا۔ جب
رب کا جلال اپنی جگہ سے اُٹھا تو مَیں نے اپنے پیچھے
ایک گڑگڑاتی آواز سنی۔ 13 فضا چاروں جانداروں کے
شور سے گونج اُٹھی جب اُن کے پَر ایک دوسرے سے
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لـگنے اور اُن کے پہئے منے گھو لـگے۔ 14 الله روحکا مجھے
اُٹھا کر وہاں سے لے گیا، اور مَیں تلخ مزاجی اور بڑی
سرگرمی سے روانہ ہوا۔ ربکیونکہ کا ہاتھ زور مجھسے
پر ٹھہرا ہوا تھا۔ 15 چلتے چلتے مَیں یائے در کبار آبادیکی
تل ابیب میں ہنے ر والے جلاوطنوں پاسکے پہنچ گیا۔
مَیں اُن کے درمیان بیٹھ ساتگیا۔ حالتمیریتکدن
گم صم رہی۔

میری قوم کو آگاہ !کر
سات16 دن کے بعد رب مجھ سے ہم کلام ہوا،

17 اے” آدم زاد، مَیں نے تجھے اسرائیلی قوم پر پہرے
دار بنایا، اِس لئے جب بھی تجھے مجھ سے کلام ملے تو
اُنہیں طرفمیری سے آگاہ !کر

تیرےمَیں18 یعے ذر بےدین کو اطلاع دوں گا کہ
اُسے مرنا ہی ہے تاکہ وہ اپنی بُری راہ سے ہٹ کر بچ
جائے۔ اگر تُو اُسے یہ پیغام نہ پہنچائے، نہ اُسے تنبیہ
اورکرے وہ اپنے قصور باعثکے مر تجھےمَیںتوجائے
ہی اُس موتکی کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ لیکن19 اگر
تیریوہ تنبیہ پر اپنی بےدینی بُریاور راہ سے نہ ہٹے تو یہ
باتالـگ مرےوہبےشکہے۔ لیکنگا، تُو ذمہ دار
ٹھہرےنہیں گا بلـکہ اپنی جان کو چھڑائے گا۔

راستجب20 باز بازیراستاپنی کو چھوڑ بُریکر
راہ پر آ جائے گا تو مَیں تجھے اُسے آگاہ کرنے کی ذمہ
داری دوں گا۔ اگر تُو یہ کرنے سے باز رہا تو تُو ہی ذمہ
ٹھہرےدار گا جب مَیں اُسے ٹھوکر کھلا کر مار ڈالوں
اُسوقتاُسگا۔ رہیںنہیںیادکامراستکے بلـکہگے
وہ اپنے گناہ لیکنگا۔مرےسےسببکے تُو کیاُسہی
موت کا ذمہ ٹھہرےدار گا۔ لیکن21 اگر تُو اُسے تنبیہ
کرے اور وہ اپنے گناہ سے باز آئے تو وہ میری تنبیہ کو
قبول کرنے باعثکے بچے گا، اور تُو بھی اپنی جان کو
چھڑائے “گا۔

ربوہیں22 کا ہاتھ دوبارہ مجھ پر آ ٹھہرا۔ اُس نے
فرمایا، اُٹھ،” یہاں سے نکل کر وادی کے کھلے میدان
میں چلا !جا وہاں مَیں تجھ سے ہم کلام ہوں “گا۔

23 مَیں اُٹھا اور نکل کر وادی کے کھلے میدان میں
چلا جبگیا۔ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں ربکہ کا جلال
وہاں یوں موجود طرحجسہے پہلی یا رو میں یائے در

کبار کنارےکے پر تھا۔ مَیں منہ کے بل گر گیا۔ تب24
الله کے روح نے آ کر مجھے دوبارہ کھڑا کیا اور اپنے”فرمایا، میںگھر جا کر لگا۔کنڈیپیچھےاپنے آدماے25
لوگزاد، تجھے رّسیوں میں جکڑ کر بند رکھیں گے تاکہ
تُو نکل کر دوسروں میں نہ پھر سکے۔ مَیں26 دوںہونے
گا کہ تیری زبان تالو چپکسے جائے اور تُو خاموش
رہ کر اُنہیں ڈانٹ نہ سکے۔ کیونکہ یہ سرکشقوم ہے۔
ہوںکلامہمسےتجھمَیںبھیجبلیکن27 گا تیرےتو
منہ کو کھولوں گا۔ تب تُو میرا کلام سنا کر کہے رب’گا، قادرِ مطلق فرماتا ‘!ہے تب جو سننے کے لئے تیار
ہو وہ سنے، اور جو تیار نہ ہو وہ نہ سنے۔ کیونکہ یہ قوم
سرکش ہے۔

4
یروشلم کا محاصرہ

آدماے1 اینٹکچیایکابزاد، اورلے اُسے اپنے
منے رکھسا اُسکر پر یروشلم شہر کا نقشہ کر۔کندہ پھر2
یہ نقشہ شہر کا محاصرہ دکھانے کے لئے استعمال کر۔
بُرج اور پُشتے بنا کر ڈال۔گھیرا یروشلم باہرکے لشکرگاہ لگا
کر شہر کے ارد گرد قلعہ شکن مشینیں تیار رکھ۔ 3 پھر
لوہے کی پلیٹ لے کر اپنے اور شہر کے درمیان رکھ۔
اِس سے مراد لوہے کی دیوار ہے۔ شہر کو گھور گھور
کر ظاہر کر کہ تُو اُس کا محاصرہ کر رہا اِسہے۔ نشان
سے تُو دکھائے گا اسرائیلیوںکہ ساتھکے کیا کچھ ہونے
والا ہے۔

اِس4-5 کے بعد اپنے بائیں پہلو پر لیٹ کر علامتی طور
پر اسرائیلملـِک کی سزا پا۔ بھیجتنے سال وہ گناہ کرتے
ہیںآئے اُتنے میںحالتاِسیتجھےدنہی لیٹے رہنا ہے۔
وہ 390 سال گناہ کرتے رہے ہیں، اِس لئے تُو 390
دن اُن کے گناہوں کی سزا پائے گا۔ اِس6 کے بعد اپنے
دائیں پہلو لیٹپر جا اور ملـِک یہوداہ کی سزا پا۔ مَیں نے
مقرر کیا ہے کہ تُو 40 دن یہ کرے، کیونکہ یہوداہ 40
سال گناہ کرتا رہا ہے۔ گھیرے7 ہوئے شہر یروشلم کو
گھورگھور کر ننگےاپنے بازو اُسےسے اوردےدھمکی
اُس پیشخلافکے گوئی کر۔ ساتھ8 ساتھ مَیں تجھے
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رّسیوں میں جکڑ لوں گا تاکہ تُو اُتنے دن کروٹیں بدل نہ
سکے جتنے دن تیرا محاصرہ کیا جائے گا۔

اب9 کچھ گندم، َجو، لوبیا، مسور، باجرہ اور یہاں
مستعمل گھٹیا قسم کا گندم جمع کر ایککے ہی برتن
میں ڈال۔ بائیں پہلو پر لیٹتے وقت دن390پورےیعنی اِن
ہی سے روٹی بنا کر کھا۔ 10-11 فی دن تجھے روٹی کا
ایک پاؤ کھانے اور پانی کا پونا لٹر پینے اجازتکی ہے۔
یہ چیزیں احتیاط سے تول کر مقررہ اوقات پر کھا اور
پی۔ روٹی12 کو َجو کی روٹی طرحکی تیار کر کھا۔کے
ایندھن لئےکے انسان کا دےدھیانکر۔استعمالفضلہ
اِسسبکہ جب”فرمایا،نےرب13“ہوں۔گواہکے
مَیں اسرائیلیوں کو دیگر اقوام میں منتشر کروں گا تو اُنہیں
ناپاک روٹی پڑےکھانی “گی۔

یہ14 سن کر مَیں بول اُٹھا، ہائے،” رباے!ہائے
قادرِ مطلق، مَیں کبھی ناپاکبھی نہیں ہوا۔ جوانی سے
لے کر آج تک مَیں نے کبھی ایسے جانور کا گوشت
نہیں کھایا جسے ذبح نہیں کیا گیا تھا یا جسے جنگلی
جانوروں نے پھاڑا میرےکبھیگوشتناپاکتھا۔ منہ
میں نہیں “آیا۔

تب15 رب جوابنے دیا، ٹھیک” ہے، روٹی کو
بنانے کے لئے تُو انسان کے فضلے کے بجائے گوبر
استعمال کر سکتا ہے۔ مَیں تجھے اِس کی اجازت “ہوں۔دیتا

16 اُس نے مزید فرمایا، اے” آدم زاد، مَیں یروشلم
میں روٹی بندوبستکا ختم ہو دوںجانے لوگتبگا۔
اپنا کھانا بڑی احتیاط سے اور پریشانی میں تول تول کر
کھائیں گے۔ وہ پانی کا قطرہ قطرہ گن کر اُسے لرزتے
ہوئے پئیں گے۔ 17 کیونکہ کھانے اور پانی قلتکی ہو
گی۔ سب مل کر تباہ ہو جائیں گے، سب اپنے گناہوں
سببکے سڑسے جائیں گے۔

5
یروشلم خلافکے تلوار

اے1 آدم زاد، تیز تلوار لے کر اپنے سر کے بال
اور داڑھی منڈوا۔ پھر ترازو میں بالوں کو تول کر تین
حصوں میں تقسیم کر۔ کچی2 اینٹ پر کندہ یروشلم کے
نقشے کے یعے ذر ظاہر کر کہ شہر کا محاصرہ ختم ہو گیا

ہے۔ پھر بالوں ایککی تہائی شہر نقشےکے بیچکے میں
جلا ایکدے، تہائی تلوار سے مار مار کر شہر کے ارد
گرد زمین پر گرنے دے، ایکاور تہائی ہَوا میں اُڑا کر
منتشر کر۔ کیونکہ مَیں اِسی طرح اپنی تلوار کو میان سے
کھینچ کر لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ 3 لیکن بالوں
میں سے تھوڑے تھوڑے بچا لے اور اپنی جھولی میں
لپیٹ محفوظکر رکھ۔ پھر4 اِن میں کچھسے آگاورلے
پھینکمیں کر بھسم کر۔ آگیہی اسرائیل پورےکے
گھرانے میں پھیل جائے “گی۔

رب5 قادرِ مطلق فرماتا ہے، یہی” یروشلم حالتکی
!ہے گو مَیں نے اُسے دیگر اقوام کے درمیان رکھ کر
ممالـکدیگر کا مرکز بنا دیا توبھی6 میرےوہ احکام اور
ہدایات سرکشسے ہو گیا ہے۔ گرد و نواح کی اقوام و
ممالـک نسبتکی اُس کہیںحرکتیںکی یادہ بُریز ہیں۔
کیونکہ اُس کے باشندوں میرےنے احکام کو رد کر
کے میری ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار
کر دیا “ہے۔ رب7 قادرِ مطلق فرماتا ہے، تمہاری”
حرکتیں ارد گرد کی قوموں کی نسبت کہیں یادہ ز بُری
ہیں۔ نہ تم ہدایاتمیرینے مطابقکے زندگی گزاری،
نہ میرے احکام پر عمل کیا۔ بلـکہ تم اِتنے شرارتی تھے
کہ گرد و نواح کی اقوام کے رسم و رواج سے بھی بدتر
زندگی گزارنے “لـگے۔ اِس8 لئے رب قادرِ مطلق فرماتا
ہے، اے” یروشلم، اب مَیں خود تجھ نپٹسے لوں گا۔
دیگر اقوام کے دیکھتے گا۔کروںعدالتتیریمَیںدیکھتے
تیری9 گھنونی بُت پرستی سببکے تیرےمَیںسے ساتھ
سلوکایسا کروں گا جیسا مَیں نے پہلے کبھی نہیں کیا
ہے اور آئندہ بھی کبھی نہیں کروں گا۔ تیرےتب10
باپدرمیان اپنے بیٹوں کو اور بیٹے باپاپنے کو کھائیں
کروںیوںعدالتتیریمَیںگے۔ گا بچـیںجتنےکہ وہگے
سب ہَوا میں اُڑ کر منتشرطرفچاروں ہو جائیں “گے۔

رب11 قادرِ مطلق فرماتا ہے، میری” حیات کی
قَسم، تُو نے اپنے گھنونے بُتوں اور رسم و رواج سے
میرے مقدِس کی کیبےحرمتی اِسہے، لئے مَیں تجھے
منڈوا کر تباہ کر دوں گا۔ نہ مَیں تجھ پر ترس کھاؤں
گا، نہ کروںرحم گا۔ تیرے12 باشندوں ایککی تہائی
مہلـک یوں بیمار اور کال سے شہر ہلاکمیں ہو جائے
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دوسریگی۔ تہائی تلوار کی زد میں آ کر شہر اردکے گرد
مر تیسریگی۔جائے تہائی مَیںکو ہَوا میں اُڑا منتشرکر
کر دوں گا اور پھر تلوار کو میان سے کھینچ کر اُن کا
پیچھا کروں گا۔ 13 یوں میرا قہر ٹھنڈا ہو جائے گا اور
مَیں انتقام لے کر اپنا غصہ اُتاروں گا۔ تب وہ جان لیں
گے کہ غیرتربمَیں، میں اُن سے ہم کلام ہوا ہوں۔

تجھےمَیں14 ملبے کا اورڈھیر ارد اقوامکیگرد لعنکی
طعن کا نشانہ بنا دوں گا۔ ہر گزرنے والا تیری حالت
دیکھ کر توبہ’ ‘توبہ کہے گا۔ جب15 میرا غضب تجھ
پر پڑےٹوٹ گا اور مَیں تیری سخت عدالت اور سرزنش
کروں گا تو اُس وقت تُو پڑوس کی اقوام کے لئے مذاق
ملامتلعنتاور کا نشانہ بن جائے حالتتیریگا۔ کو
دیکھ کر اُن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ
محتاط ہنے ر سیکھیںسبقکا یہگے۔ ربمیرا، ہے۔فرمانکا

اے16 یروشلم کے باشندو، مَیں کال مہلـککے اور
تباہ کن تیر تم پر برساؤں گا تاکہ ہلاکتم ہو جاؤ۔ کال
یہاں تک زور پکڑے گا کہ کھانے کا بندوبست ختم
ہو جائے گا۔ تمہارےمَیں17 خلاف کال اور وحشی
جانور بھیجوں گا تاکہ تُو بےاولاد ہو جائے۔ مہلـک
یاں بیمار اور قتل تیرےغارتو بیچ میں گزرےسے گی،
اور خلافتیرےمَیں تلوار چلاؤں گا۔ یہ ربمیرا، کا
فرمان “ہے۔

6
بلندیوں پر مزاروں عدالتکی

1 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد،
اسرائیل پہاڑوںکے طرفکی رُخ کر کے اُن خلافکے
نبوّت کر۔ 3 اُن سے کہہ، اسرائیلاے’ کے ربپہاڑو،
قادرِ مطلق کا کلام !سنو وہ پہاڑوں، یوں، پہاڑ گھاٹیوں
اور وادیوں بارےکے میں فرماتا ہے کہ مَیں تمہارے
خلاف تلوار چلا تمہاریکر اونچی جگہوں مندروںکے
کو تباہ کر دوں گا۔ قربانجن4 گاہوں پر تم اپنے جانور
اور بخور جلاتے ہو وہ ڈھا دوں گا۔ تیرےمَیں مقتولوں
بُتوںتیرےکو منےکے مَیں5گا۔چھوڑوںپھینکہیسا
اسرائیلیوں کی لاشوں کو اُن کے بُتوں کے منے سا ڈال
تمہاریکر ہڈیوں تمہاریکو قربان گاہوں کے ارد گرد
بکھیر دوں گا۔ 6 جہاں بھی تم آباد ہو وہاں تمہارے

جائیںبنکھنڈراتشہر مندرکےجگہوںاونچیاورگے
مسمار ہو جائیں گے۔ کیونکہ لازم ہے کہ جن قربان
گاہوں پر تم اپنے اورجانور بخور ہوجلاتے میںخاکوہ
ملائی جائیں، تمہارےکہ بُتوں پاشپاشکو کیا جائے،
تمہاریکہ بُت پرستی کی نیستچیزیں و نابود ہو جائیں۔
تمہارےمقتول7 درمیان گر پڑےکر رہیں تبگے۔ تم
جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

لیکن8 مَیں ایکچند کو زندہ چھوڑوں گا۔ کیونکہ
تمہیںجب ممالـکدیگر اور اقوام میں منتشر کیا جائے گا
تو کچھ تلوار سے بچے رہیں گے۔ جب9 یہ لوگ قیدی
بن کر مختلف ممالـک میں لائے جائیں گے تو اُنہیں میرا
خیال آئے گا۔ اُنہیں یاد آئے گا مجھےکہ کتنا غم کھانا
جبپڑا اُن کے زناکار دل مجھ سے دُور ہوئے اور اُن کی
آنکھیں اپنے بُتوں سے زنا کرتی رہیں۔ تب وہ یہ سوچ کر
کہ ہم نے کتنا بُرا کام کیا اور کتنی مکروہ حرکتیں کی
ہیں اپنے آپ سے گھن کھائیں گے۔ 10 اُس وقت وہ
جان لیں گے کہ مَیں رب ہوں، کہ اُن پر یہ آفت لانے
کا اعلان وقتکرتے مَیں خالی باتیں نہیں کر رہا “۔‘تھا

11 پھر رب قادرِ مطلق نے مجھ سے فرمایا، تالیاں”
بجا کر پاؤں زور سے زمین پر !مار ساتھ ساتھ یہ اسرائیلی’کہہ، قوم کی گھنونی حرکتوں پر !افسوس وہ تلوار،
کال مہلـکاور یوں بیمار کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں
گے۔ 12 جو دُور ہے وہ مہلـک وبا سے مر جائے گا،
قریبجو ہے وہ تلوار سے قتل ہو جائے گا، اور جو بچ
وہجائے مَیںیوںگا۔مرےبھوکے اُنغضباپنا نازلپر
کروں گا۔ 13 وہ جان لیں گے کہ ربمَیں جبہوں اُن
مقتولکے اُن بُتوںکے کے درمیان، اُن قربانکی گاہوں
کے ارد گرد، ہر پہاڑ اور پہاڑ کی چوٹی پر اور ہرےہر
درخت اور بلوط کے گھنے درخت کے سائے میں نظر
آئیں گے۔ جہاں بھی وہ اپنے بُتوں خوشکو کرنے کے
لئے کوشاں رہے وہاں اُن کی لاشیں پائی جائیں گی۔
مَیں14 اپنا ہاتھ اُن خلافکے اُٹھا ملـککر کو یہوداہ
کے یگستان ر سے لے کر تکدِبلہ تباہ کر دوں گا۔ اُن
کی تمام آبادیاں ویران سنسانو تبگی۔جائیںہو جانوہ
لیں گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی
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7
ملـک کا بُرا انجام

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، رب
قادرِ مطلق ملـِک اسرائیل سے فرماتا ہے کہ تیرا انجام
قریب ہی !ہے جہاں بھی دیکھو، پورا ملـک تباہ ہو
جائے گا۔ اب3 ستیاناستیرا ہونے والا مَیںہے، خود
اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا۔ مَیں تیرے چال چلن
کو پرکھ پرکھ کر تیری عدالت کروں گا، تیری مکروہ
حرکتوں کا پورا تجھمَیںنہ4گا۔دوںاجر کھاؤںترسپر
گا، نہ رحم کروں گا بلـکہ تجھے تیرے چال چلن کا
مناسب اجر دوں گا۔ تیریکیونکہ مکروہ حرکتوں بیجکا
تیرے درمیان ہی اُگ کر پھل لائے تبگا۔ تم جان لو
گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

رب5 قادرِ مطلق فرماتا ہے، آفت” آفتپر ہی آ رہی
ہے۔ 6 تیرا انجام، ہاں، تیرا انجام آ رہا ابہے۔ وہ اُٹھ
کر تجھ پر لپک رہا ہے۔ ملـکاے7 کے باشندے،
تیری فنا پہنچ رہی ابہے۔ قریبوقتوہ ہی ہے، وہ
دن تیرےجب پہاڑوں پر خوشی کے نعروں کے بجائے
افرا تفری کا شور مچے گا۔ اب8 مَیں جلد ہی اپنا غضب
تجھ پر نازل کروں گا، جلد ہی اپنا غصہ تجھ پر اُتاروں
گا۔ تیرےمَیں چال چلن کو پرکھ پرکھ عدالتتیریکر
کروں گا، تیری گھنونی حرکتوں کا پورا اجر دوں گا۔
9 نہ مَیں تجھ پر ترس کھاؤں گا، نہ رحم کروں گا بلـکہ
تیرےتجھے چال چلن کا مناسب اجر دوں گا۔ کیونکہ
تیری مکروہ حرکتوں کا بیج تیرے درمیان ہی اُگ کر
پھل لائے گا۔ تب تم جان لو گے کہ مَیں یعنی رب ہی
ضرب لگا رہا ہوں۔

10 دیکھو، مذکورہ قریبدن ہی ہلاکتتیری!ہے
پہنچ ناانصافیہے۔رہی پھولکے اور کونپلیںکیشوخی
پھوٹ نکلی ہیں۔ لوگوں11 کا ظلم بڑھ بڑھ کر لاٹھی بن
گیا ہے جو اُنہیں اُن کی بےدینی کی دےسزا گی۔ کچھ
نہیں رہے گا، نہ وہ خود، نہ اُن کی دولت، نہ اُن کا شور
شرابہ، اور نہ اُن کی شان و شوکت۔ عدالت12 کا دن
قریب ہی ہے۔ اُس وقت جو کچھ خریدے وہ خوش
نہ ہو، اور جو کچھ فروخت کرے وہ غم نہ کھائے۔
ابکیونکہ اِن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، الٰہی غضب
سب پر نازل ہو رہا ہے۔ 13 بیچنے والے بچ بھی جائیں

تو وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ سب پر
الٰہی غضب کا فیصلہ اٹل ہے اور منسوخ نہیں ہو سکتا۔
لوگوں گناہوںکے نہیںبھیجانایکباعثکے چھوٹے
گی۔ لوگبےشک14 بِگل بجا کر جنگ کی یاں تیار
لیکنکریں، کیا فائدہ؟ لڑنے لئےکے نکلےنہیںکوئی گا،
میرےسبکےسبکیونکہ قہر کا نشانہ بن گے۔جائیں

15 باہر تلوار، اندر مہلـک وبا اور بھوک۔ کیونکہ
دیہات لوگمیں تلوار کی زد میں آ جائیں گے، شہر میں
کال اور مہلـک وبا ہلاکسے ہو جائیں گے۔ 16 جتنے
بھی بچـیں گے وہ پہاڑوں میں پناہ لیں گے، گھاٹیوں میں
فاختاؤں کی طرح غوں غوں کر کے اپنے گناہوں پر آہ و
زاری کریں گے۔ 17 ہر ہاتھ طاقتسے جاتی رہے گی،
ہر گھٹنا ڈانواں ڈول ہو جائے گا۔

18 وہ ٹاٹ کے ماتمی کپڑے اوڑھ لیں گے، اُن پر
طاریکپکپی ہو پرچہرےہرگی۔جائے شرمندگی نظر
آئے گی، ہر سر منڈوایا گیا ہو گا۔ 19 اپنی چاندی کو
وہ گلیوں پھینکمیں دیں گے، اپنے سونے غلاظتکو
سمجھیں گے۔ ربجبکیونکہ غضبکا اُن پر نازل ہو
گا تو نہ اُن کی چاندی اُنہیں بچا سکے گی، نہ سونا۔ اُن
سے نہ وہ بھوکاپنی مٹا سکیں گے، نہ پیٹاپنے کو بھر
سکیں گے، کیونکہ یہی چیزیں اُن کے لئے گناہ باعثکا
بن گئی تھیں۔ اُنہوں20 نے یوراتصورتخوباپنے ز
پر فخر کر کے اُن سے اپنے گھنونے بُت اور مکروہ مجسمے
بنائے، اِس لئے مَیں دوںہونے گا دولتاپنیوہکہ سے
گھن کھائیں گے۔

مَیں21 پردیسیوںکچھسبیہ حوالےکے دوںکر گا،
اور وہ لُوٹاُسے لیں گے۔ دنیا اُسےبےدینکے چھین کر
اُس کی بےحرمتی کریں گے۔ مَیں22 اپنا منہ اسرائیلیوں
سے پھیر لوں گا تو میرےاجنبی قیمتی مقام کی بےحرمتی
کریں گے۔ ڈاکو اُس میں گھس کر ناپاکاُسے یں کر
زنجـیریں23گے۔ تیار !کر قتلمیںملـککیونکہ غارتو
عام ہو گئی شہرہے، ظلم و تشدد سے بھر گیا ہے۔ مَیں24
دیگر اقوام کے سب سے شریر لوگوں کو بُلاؤں گا تاکہ
اسرائیلیوں کے گھروں پر قبضہ کریں، مَیں زورآوروں کا
خاکتکبر میں ملا دوں گا۔ جو بھی مقام مُقّدساُنہیں
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ہو اُس کی بےحرمتی کی جائے گی۔
دہشتجب25 اُن پر طاری ہو گی تو وہ امن و امان

تلاش کریں لیکنگے، امنبےفائدہ۔ و امان کہیں بھی
پایا نہیں جائے گا۔ آفت26 پر آفت ہی اُن پر آئے گی،
یکے دیگرےبعد بُری خبریں تکاُن پہنچیں گی۔ وہ نبی
سے یا رو ملنے کی اُمید یں کر لیکنگے، بےفائدہ۔ نہ امام
تعلیم،کیشریعتاُنہیں اُنہیںبزرگنہ سکیںدےمشورہ
گے۔ 27 بادشاہ کرےماتم ہیبترئیسگا، زدہ ہو گا،
اور عوام ہاتھکے تھرتھرائیں مَیںگے۔ اُن چلنچالکے
مطابقکے اُن نپٹوںسے گا، اُن کے اپنے اصولوںہی کے
مطابق اُن عدالتکی کروں تبگا۔ وہ جان لیں گے کہ
مَیں ربہی “ہوں۔

8
رب کے گھر میں بُت پرستی کی یا رو

جلاوطنی1 کے سالچھٹے کے چھٹے مہینے پانچویںکے
*دن مَیں اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ یہوداہ پاسبزرگکے
ہی بیٹھے تھے۔ تب رب قادرِ مطلق کا ہاتھ مجھ پر آ
ٹھہرا۔ 2 یا رو میں مَیں نے کسی کو دیکھا جس کی
شکل صورتو انسان کی مانند تھی۔ لیکن کمر سے لے
کر پاؤں تک آگوہ کی بھڑکمانند رہا تھا جبکہ کمر
سے لے کر چمکتکسر دھاتدار کی طرح تمتما رہا
تھا۔ اُس3 کچھنے آگے بڑھا دیا جو ہاتھ لـگسا رہا تھا
میرےاور بالوں کو پکڑ لیا۔ پھر روح نے مجھے اُٹھایا اور
زمین اور آسمان درمیانکے چلتے چلتے تکیروشلم پہنچایا۔
ابھی تک مَیں الله کی یا رو دیکھ رہا تھا۔ مَیں رب کے
گھر کے اندرونی صحن کے دروازےاُس پاسکے پہنچ
گیا جس کا رُخ شمال کی طرف ہے۔ دروازے کے
ایکقریب بُت پڑا تھا ربجو کو مشتعل کر غیرتکے
دلاتا ہے۔

وہاں4 اسرائیل کے خدا کا جلال مجھ پر اُسی طرح
ظاہر پہلےطرحجسہوا میدان کی یا رو میں مجھ پر ظاہر
ہوا تھا۔ 5 وہ مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد،
شمال کی طرف نظر “اُٹھا۔ مَیں نے اپنی نظر شمال کی

طرف اُٹھائی تو دروازے کے باہر قربان گاہ دیکھی۔
ساتھ دروازےساتھ کے قریب ہی وہ بُت کھڑا تھا جو
غیرتکورب آدماے”بولا،ربپھر6ہے۔دلاتا زاد،
کیا تجھے وہ کچھ نظر آتا ہے جو اسرائیلی قوم یہاں کرتی
ہے؟ لوگیہ یہاں بڑی مکروہ حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ
مَیں اپنے مقدِس سے دُور ہو لیکنجاؤں۔ تُو اِن بھیسے
یادہ ز مکروہ چیزیں دیکھے “گا۔

7 وہ مجھے رب کے گھر کے بیرونی صحن کے
دروازے پاسکے لے گیا تو مَیں نے دیوار میں سوراخ
دیکھا۔ 8 الله نے فرمایا، آدم” زاد، اِس سوراخ کو بڑا
“بنا۔ مَیں نے ایسا کیا تو دیوار کے پیچھے دروازہ نظر آیا۔
تب9 اُس نے فرمایا، اندر” جا کر وہ شریر اور گھنونی
حرکتیں دیکھ لوگجو یہاں کر رہے “ہیں۔

10 مَیں دروازے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں
کہ دیواروں پر چاروں طرف بُت پرستی کی تصویریں
کندہ ہوئی ہیں۔ ہر قسم کے رینگنے والے اور دیگر
مکروہ جانور بلـکہ اسرائیلی قوم کے تمام بُت اُن پر نظر
آئے۔ 11 اسرائیلی قوم کے 70 بزرگ بخوردان پکڑے
اُن کے منے سا کھڑے تھے۔ بخوردانوں میں سے بخور
کا خوشبودار دھواں اُٹھ رہا تھا۔ یازنیاہ بن سافن بھی
بزرگوں میں شامل تھا۔

رب12 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد، کیا تُو
نے دیکھا کہ اسرائیلی قوم اندھیرےبزرگکے میں کیا
کچھ کر رہے ہیں؟ ایکہر نے اپنے گھر میں اپنے بُتوں
کے لئے مخصوصکمرا کر رکھا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتے
ہیں، نہیںنظرکوربہم’ اُسآتے، ملـکہمارےنے
ترککو کر دیا ‘ہے۔ لیکن13 آ، مَیں تجھے اِس بھیسے
یادہ ز قابِل گھن حرکتیں دکھاتا “ہوں۔

وہ14 ربمجھے کے گھر اندرونیکے صحن شمالیکے
دروازے پاسکے گیا۔لے وہاں عورتیں بیٹھی تھیں جو
رو رو کر تموز †دیوتا کا ماتم کر رہی تھیں۔ رب15 نے
سوال کیا، آدم” زاد، کیا تجھے یہ نظر آتا ہے؟ لیکن آ،
مَیں تجھے اِس سے بھی یادہ ز قابِل گھن حرکتیں دکھاتا
“ہوں۔

* 8:1 چھٹے مہینے پانچویںکے :دن 17 ستمبر۔ † 8:14 تموز :دیوتا تموز مسوپتامیہ ایککا دیوتا جستھا کے پیروکار سمجھتے تھے کہ وہ موسِم گرما
کے اختتام پر یالی ہر کے ساتھ ساتھ مر جاتا اور موسِم بہار میں دوبارہ جی اُٹھتا ہے۔
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16 وہ ربمجھے کے گھر کے اندرونی صحن میں لے

گیا۔ رب کے گھر کے دروازے پر یعنی منے سا والے
برآمدے قرباناور گاہ کھڑےآدمی25ہیدرمیانکے
تھے۔ اُن کا ربرُخ کے نہیںطرفکیگھر بلـکہ مشرق
طرفکی تھا، اور وہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔

رب17 نے فرمایا، اے” آدم زاد، کیا تجھے یہ نظر
آتا ہے؟ اور یہ مکروہ حرکتیں بھی یہوداہ کے باشندوں
کے لئے کافی نہیں ہیں بلـکہ پورےوہ ملـک کو ظلم و
تشدد سے بھر کر مجھے مشتعل کرنے کے لئے کوشاں
ہتے ر ہیں۔ دیکھ، اب وہ اپنی ناکوں کے منے سا انگور
کی بیل لہرا کر بُت پرستی ایککی اَور رسم ادا کر رہے
!ہیں 18 چنانچہ مَیں اپنا غضب اُن پر نازل کروں گا۔ نہ
مَیں اُن پر ترس کھاؤں گا، نہ رحم کروں گا۔ خواہ وہ
مدد کے لئے کتنے زور سے کیوں نہ چیخیں مَیں اُن کی
نہیں سنوں “گا۔

9
یروشلم تباہ ہو جائے گا

1 پھر مَیں نے الله کی بلند آواز سنی، یروشلم” کی
قریبعدالت آ گئی !ہے آؤ، ایکہر اپنا تباہ کن ہتھیار
پکڑ کر کھڑا ہو “!جائے تب2 چھ آدمی رب کے گھر
کے دروازےشمالی میں داخل ہوئے۔ ایکہر اپنا تباہ
کن ہتھیار تھامے چل رہا تھا۔ اُن کے ساتھ ایک اَور
آدمی تھا جس لباسکا کتان کا تھا۔ اُس کے پٹکے سے
کاتب کا سامان لٹکا ہوا تھا۔ یہ قریبآدمی آ پیتلکر کی
قربان گاہ کھڑےپاسکے ہو گئے۔

اسرائیل3 کے خدا کا تکابجلال کروبی فرشتوں
کے اوپر ٹھہرا ہوا تھا۔ اب وہ وہاں سے اُڑ ربکر کے
دہلیزکیگھر گیا۔رُکپاسکے کتانربپھر ملبّسسے
اُس مرد ہمسے کلام پٹکےکےجسہوا کاتبسے کا
سامان لٹکا ہوا تھا۔ 4 اُس نے فرمایا، جا،” یروشلم شہر
میں سے گزر کر ایکہر کے ماتھے پر نشان دےلگا جو
باشندوں کی تمام مکروہ حرکتوں کو دیکھ کر آہ و زاری
کرتا “ہے۔ میرے5 سنتے ربسنتے نے دیگر آدمیوں سے
کہا، پہلے” آدمی کے پیچھے پیچھے چل کر لوگوں کو مار
!ڈالو نہ کسی ترسپر کھاؤ، نہ رحم کرو 6 بلـکہ بزرگوں

کنوارےکو یوں کنوار اور بال بچوں سمیت موت کے
اُنہیںصرفاُتارو۔گھاٹ ماتھےکےجنچھوڑنا پر نشان
میرےہے۔ مقدِس سے شروع “!کرو
چنانچہ آدمیوں نے اُن بزرگوں سے شروع کیا ربجو

کے گھر کے منے سا کھڑے تھے۔ 7 پھر رب اُن سے
دوبارہ ہم کلام ہوا، رب” کے گھر کے صحنوں کو
مقتولوں بھرسے اُسکر کرو،بےحرمتیکی وہاںپھر سے
نکل “!جاؤ وہ نکل گئے اور شہر میں سے گزر کر لوگوں
مارکو لنے صرفمیںصحنکےگھرکےرب8لـگے۔ڈا
مجھے ہی زندہ چھوڑا گیا تھا۔
مَیں اوندھے منہ گر کر چیخ اُٹھا، اے” رب قادرِ

مطلق، کیا تُو یروشلم پر اپنا غضب نازل کر کے اسرائیل
کے تمام بچے ہوؤں کو موت کے اُتارےگھاٹ “گا؟
رب9 جوابنے دیا، اسرائیل” اور یہوداہ کے لوگوں
کا نہایتقصور ہی سنگین ملـکہے۔ میں قتل غارتو
عام ہے، اور شہر ناانصافی سے بھر گیا ہے۔ لوگکیونکہ
کہتے ہیں، رب’ ملـکنے ترککو کیا ہے، ہم اُسے
نظر نہیںہی ‘آتے۔ اِس10 لئے نہ مَیں اُن کھاؤںترسپر
کروںرحمنہگا، گا بلـکہ اُن مناسبکیحرکتوںکی سزا
اُن سروںکے پر لاؤں “گا۔

کتانپھر11 ملبّسسے لوٹآدمیوہ پٹکےکےجسآیا
سے کاتب کا سامان لٹکا ہوا تھا۔ اُس نے اطلاع جو”دی، کچھ تُو نے فرمایا وہ مَیں نے پورا کیا “ہے۔

10
مَیں1 پرگنبداُسنے ڈالینظر فرشتوںکروبیجو کے

سروں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ اُس پر سنِگ *لاجورد
کا تخت سا نظر آیا۔ رب2 نے کتان سے ملبّس مرد سے
فرشتوںکروبی”فرمایا، نیچےکے لـگے پہیوں بیچکے میں
جا۔ وہاں سے دو مٹھی بھر کوئلے لے کر شہر پر بکھیر
میرےآدمی“دے۔ دیکھتے فرشتوںدیکھتے بیچکے میں
چلا گیا۔ 3 اُس وقت کروبی فرشتے رب کے گھر کے
کھڑےمیںجنوب تھے، اور اندرونی بادلصحن سے بھرا
ہوا تھا۔

4 ربپھر کا جلال جو کروبی فرشتوں کے اوپر ٹھہرا
ہوا تھا وہاں سے اُٹھ کر رب کے گھر کی دہلیز پر رُک
گیا۔ پورا مکان بادل سے بھر گیا بلـکہ صحن بھی رب کے

* 10:1 سنِگ :لاجورد lapis lazuli
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جلال کی آب و تاب سے بھر گیا۔ 5 کروبی فرشتے اپنے
پَروں کو اِتنے زور سے پھڑپھڑا رہے تھے کہ اُس کا شور
بیرونی تکصحن سنائی دے رہا تھا۔ یوں لـگ رہا تھا
کہ قادرِ مطلق خدا بول رہا ہے۔ ربجب6 نے کتان
ملبّسسے آدمی کو حکم دیا فرشتوںکروبیکہ پہیوںکے
کے بیچ میں سے جلتے ہوئے کوئلے لے تو وہ اُن کے
ایککرچلدرمیان پہئے پاسکے پھر7ہوا۔کھڑا کروبی
فرشتوں میں ایکسے نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیچ میں جلنے
والے کوئلوں میں سے کچھ لے لیا اور آدمی کے ہاتھوں
میں ڈال دیا۔ کتان ملبّسسے یہ آدمی کوئلے لے کر چلا
گیا۔

رب اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے
8 مَیں نے دیکھا کہ کروبی فرشتوں کے پَروں کے

نیچے کچھ ہے جو انسانی ہاتھ لـگجیسا رہا ہے۔ 9 ہر
فرشتے ایکپاسکے پہیہ تھا۔ †پکھراج سے بنے یہ چار
پہئے ایک10 جیسے تھے۔ ہر پہئے کے ایکاندر اَور پہیہ
یہ زاو قائمہ میں گھوم رہا تھا، اِس11 لئے مُڑےیہ بغیر
ہر رُخ اختیار کر سکتے ایکطرفجستھے۔ چل پڑتا
مُڑےبھیباقیطرفاُس بغیر فرشتوں12لـگتے۔چلنے کے
جسموں کی ہر جگہ پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ آنکھیں
نہ صرف منے سا نظر آئیں بلـکہ اُن کی پیٹھ، ہاتھوں اور
پَروں پر بھی بلـکہ چاروں پہیوں پر بھی۔ 13 توبھی یہ پہئے
ہی تھے، کیونکہ مَیں نے خود سنا کہ اُن کے لئے یہی
نام استعمال ہوا۔

ہر14 فرشتے تھے۔چہرےچارکے پہلا کروبیچہرہ
کا، دوسرا آدمی کا، تیسرا ببر شیر کا اور چوتھا عقاب
کا چہرہ تھا۔ 15 پھر کروبی فرشتے اُڑ گئے۔ وہی جاندار
تھے جنہیں مَیں یائے در کبار کنارےکے دیکھ چکا تھا۔
میںحرکتفرشتےجب16 آ جاتے تو پہئے بھی چلنے لـگتے،
اور جب فرشتے پھڑپھڑا کر اُڑنے لـگتے تو پہئے بھی اُن
کے ساتھ اُڑنے لـگتے۔ فرشتوں17 کے رُکنے پر پہئے رُک
جاتے، اور اُن کے اُڑنے پر یہ بھی اُڑ جاتے، کیونکہ
جانداروں روحکی اُن میں تھی۔

18 پھر رب کا جلال اپنے گھر کی دہلیز سے ہٹ
گیا اور دوبارہ کروبی فرشتوں کے اوپر آ کر ٹھہر گیا۔
19 میرے دیکھتے دیکھتے فرشتے اپنے پَروں کو پھیلا

کر چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ رب کے گھر کے مشرقی
دروازے گئے۔رُکپاسکے اسرائیلخدائے جلالکا
اُن کے اوپر ٹھہرا رہا۔

20 وہی جاندار تھے جنہیں مَیں نے یائے در کبار کے
کنارے خدائے اسرائیل کے نیچے دیکھا تھا۔ مَیں نے
جان لیا کہ یہ کروبی فرشتے ہیں۔ 21 ہر ایک کے چار
اورچہرے چار پَر تھے، اور پَروں نیچےکے کچھ نظر آیا جو
انسانی ہاتھوں کی مانند تھا۔ 22 اُن چہروںکے شکلکی
صورتو اُن چہروں کی مانند تھی جو مَیں نے یائے در
کبار تھے۔دیکھےکنارےکے جاندارہروقتچلتے سیدھا
اپنے چہرےایککسی کا رُخ اختیار کرتا تھا۔

11
الله کی یروشلم بزرگوںکے کے لئے سخت سزا

تب1 روح مجھے اُٹھا کر رب کے گھر کے مشرقی
دروازے پاسکے لے گیا۔ دروازےوہاں پر 25 مرد
کھڑے تھے۔ مَیں نے دیکھا کہ قوم کے دو بزرگ
بنیازنیاہ اورعزور بنفلطیاہ ِنایاہ ب بھی ہیں۔شاملمیںاُن
رب2 نے فرمایا، اے” آدم زاد، یہ وہی مرد ہیں جو
شریر باندھمنصوبے رہے اور یروشلم مشورےبُرےمیں
دے رہے ہیں۔ 3 یہ کہتے ہیں، آنے’ والے دنوں میں
گھر تعمیر کرنے ضرورتکی نہیں۔ ہمارا شہر دیگتو
ہے جبکہ ہم اُس میں پکنے والا بہترین گوشت ‘ہیں۔
آدم4 زاد، چونکہ ایسیوہ باتیں ہیںکرتے اِس لئے نبوّت
!کر اُن خلافکے نبوّت “!کر

ربتب5 روحکا مجھ پر آ ٹھہرا، اور اُس مجھےنے یہ
پیش کرنے کو کہا، رب” فرماتا ہے، اے’ اسرائیلی
قوم، تم اِس قسم کی باتیں کرتے ہو۔ مَیں تو اُن خیالات
سے خوب واقف ہوں جو تمہارے دلوں سے اُبھرتے
ہتے ر ہیں۔ 6 تم نے اِس شہر میں متعدد لوگوں کو قتل
کر کے اُس کی گلیوں کو لاشوں سے بھر دیا ‘ہے۔

7 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، بےشک’ شہر
دیگ لیکنہے، تم اُس میں پکنے والا گوشتاچھا نہیں
ہو گے بلـکہ وہی جن کو تم نے اُس کے درمیان قتل
کیا ہے۔ تمہیں مَیں اِس شہر سے نکال دوں گا۔ جس8
تلوار سے تم ڈرتے ہو، اُسی کو مَیں تم پر نازل کروں

† 10:9 :پکھراج topas
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‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ 9 مَیں’ تمہیں شہر
سے نکالوں گا اور پردیسیوں کے حوالے کر تمہاریکے
عدالت کروں گا۔ 10 تم تلوار کی زد میں آ کر مر جاؤ
اسرائیلگے۔ کی حدود پر ہی عدالتتمہاریمَیں کروں
تبگا۔ تم جان لو گے مَیںکہ ربہی ہوں۔ چنانچہ11
نہ یروشلم شہر تمہارے لئے دیگ ہو گا، نہ تم اُس میں
گوشتبہترین ہو گے بلـکہ مَیں اسرائیل کی حدود ہی پر
تمہاری عدالت کروں گا۔ تب12 تم جان لو گے کہ مَیں
ربہی جسہوں، احکامکے مطابقکے تم نے زندگی
نہیں گزاری۔ کیونکہ تم میرےنے اصولوں کی پیروی
نہیں کی بلـکہ اپنی پڑوسی قوموں اصولوںکے “۔‘کی

مَیں13 ابھی پیشاِس گوئی کا اعلان کر رہا تھا کہ
فلطیاہ بن ِنایاہ ب فوت ہوا۔ یہ دیکھ کر مَیں منہ کے بل
گر گیا اور بلند آواز سے چیخ اُٹھا، ہائے،” اے!ہائے
رب قادرِ مطلق، کیا تُو اسرائیل کے بچے کھچے حصے
سراسرکو مٹانا چاہتا “ہے؟

الله اسرائیل کو کرےبحال گا
رب14 مجھ سے ہم کلام ہوا، 15 اے” آدم زاد،

یروشلم تیرےباشندےکے تیرےبھائیوں، رشتے داروں
اور بابل میں جلاوطن ہوئے تمام اسرائیلیوں بارےکے
میں کہہ رہے ہیں، ربلوگیہ’ کہیںسے دُور ہو گئے
ہیں، اب ہمارےاسرائیل ہی قبضے میں ‘ہے۔ 16 جو
اِس قسم کی باتیں کرتے ہیں اُنہیں جواب دے، رب’
قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جی ہاں، مَیں نے اُنہیں دُور
دُور بھگا دیا، اباور وہ قوموںدیگر ہتےہیدرمیانکے ر
ہیں۔ مَیں نے خود اُنہیں مختلف ممالـک میں منتشر کر
دیا، ایسے علاقوں میں جہاں اُنہیں مقدِس میں میرے
حضور آنے کا موقع تھوڑا ہی ملتا ہے۔ 17 لیکن رب
قادرِ مطلق یہ بھی فرماتا ہے، مَیں تمہیں دیگر قوموں میں
سے نکال لوں گا، تمہیں اُن ملـکوں سے جمع کروں گا
جہاں مَیں نے تمہیں منتشر کر دیا تھا۔ تب مَیں تمہیں
ملـِک اسرائیل دوبارہ عطا کروں گا۔

18 پھر وہ یہاں آ کر تمام مکروہ بُت اور گھنونی چیزیں
دُور کریں گے۔ 19 اُس وقت مَیں اُنہیں نیا بخشدل کر
اُن میں ڈالوںروحنئی مَیںگا۔ اُن نکالدلسنگینکا کر

پوستگوشتاُنہیں کا نرم دل گا۔کروںعطا تب20 وہ
میرے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دھیان
ہدایاتمیریسے پر عمل کریں گے۔ وہ میری قوم ہوں
گے، اور مَیں اُن کا خدا ہوں گا۔ لیکن21 جن لوگوں
کے دل اُن کے گھنونے بُتوں سے لپٹے ہتے ر ہیں اُن کے
سر پر مَیں اُن کے غلط کام کا مناسب اجر لاؤں گا۔ یہ
رب قادرِ مطلق کا فرمان “۔‘ہے

رب یروشلم کو چھوڑ دیتا ہے
22 پھر کروبی فرشتوں نے اپنے پَروں کو پھیلایا، اُن

کے حرکتپہئے میں آ گئے اور اسرائیلخدائے کا جلال
جو اُن کے اوپر تھا اُٹھ23 کر شہر نکلسے گیا۔ چلتے چلتے
وہ یروشلم میںمشرقکے واقع پہاڑ پر ٹھہر گیا۔ الله24 کے
روح کی عطاکردہ اِس یا رو مجھےروحمیں اُٹھا کر ملـِک
بابل واپسپاسکےجلاوطنوںکے گیا۔لے پھر یا رو ختم
ہوئی، 25 اور مَیں جلاوطنوںنے کچھسبکو سنایا جو
رب مجھےنے دکھایا تھا۔

12
نبی سامان لپیٹ کر جلاوطنی کی پیش گوئی ہےکرتا

آدماے”2ہوا،کلامہمسےمجھرب1 زاد، ایکتُو
قومسرکش درمیانکے ہیںآنکھیںکیاُنگوہے۔رہتا
توبھی کچھ نہیں دیکھتے، گو اُن کے کان ہیں توبھی کچھ
نہیں سنتے۔ کیونکہ یہ ہٹقوم دھرم ہے۔

اے3 آدم زاد، اب اپنا سامان یوں لپیٹ لے جس
جلاوطنتجھےطرح کیا جا رہا ہو۔ پھر دن وقتکے اور
اُن کے دیکھتے دیکھتے گھر سے روانہ ہو کر کسی اَور
جگہ چلا جا۔ شاید اُنہیں سمجھ آئے کہ اُنہیں جلاوطن
ہونا ہے، حالانکہ یہ قوم سرکش ہے۔ دن4 وقتکے
اُن کے دیکھتے دیکھتے اپنا سامان گھر نکالسے یوںلے،
جیسے تُو جلاوطنی کے لئے یاں تیار کر رہا ہو۔ پھر شام
کے وقت اُن کی موجودگی میں جلاوطن کا سا کردار
ادا کر کے روانہ ہو جا۔ 5 گھر سے نکلنے کے لئے دیوار
میں سوراخ بنا، پھر اپنا سارا سامان اُس میں سے باہر لے
جا۔ سب اِس کے گواہ ہوں۔ 6 اُن کے دیکھتے دیکھتے
اندھیرے میں اپنا سامان کندھے پر رکھ کر وہاں سے
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نکل جا۔ لیکن اپنا منہ ڈھانپ لے تاکہ تُو ملـک کو
دیکھ نہ سکے۔ لازم ہے کہ تُو یہ سب کچھ کرے،
کیونکہ مَیں نے مقرر کیا ہے کہ تُو اسرائیلی قوم کو آگاہ
کرنے کا نشان بن “جائے۔

7 مَیں نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے مجھے حکم
دیا تھا۔ مَیں نے اپنا سامان یوں لپیٹ لیا جیسے مجھے
جلاوطن کیا جا رہا ہو۔ دن کے وقت مَیں اُسے گھر
سے باہر لے گیا، شام مَیںکو نے اپنے ہاتھوں سے دیوار
میں سوراخ بنا لیا۔ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے مَیں سامان
کو اپنے کندھے پر اُٹھا کر وہاں سے نکل آیا۔ اُتنے میں
اندھیرا ہو گیا تھا۔

8 صبح کے وقت رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا،
9 اے” آدم زاد، اِس ہٹ دھرم قوم اسرائیل نے تجھ
سے پوچھا کہ تُو کیا کر رہا ہے؟ اُنہیں10 جواب رب’دے، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اِس پیغام کا تعلق یروشلم
کے رئیس اور شہر میں بسنے والے تمام اسرائیلیوں سے
‘ہے۔ 11 اُنہیں بتا، مَیں’ تمہیں آگاہ کرنے کا نشان
ہوں۔ جو کچھ مَیں نے کیا وہ تمہارے ساتھ ہو جائے
گا۔ تم قیدی بن کر جلاوطن ہو جاؤ گے۔ 12 جو
تمہارےرئیس درمیان ہے اندھیرےوہ میں اپنا سامان
کندھے پر اُٹھا کر چلا جائے گا۔ دیوار میں سوراخ بنایا
جائے گا تاکہ وہ نکل سکے۔ وہ اپنا منہ ڈھانپ لے گا
ملـکتاکہ مَیںلیکن13سکے۔دیکھنہکو اُسجالاپنا
پر ڈال دوں گا، اور پھندےمیرےوہ پھنسمیں جائے
گا۔ مَیں اُسے بابل لاؤں گا جو بابلیوں کے ملـک میں
ہے، اگرچہ وہ اُسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا۔
وہیں وہ وفات پائے گا۔ 14 جتنے بھی ملازم اور دستے
اُس اردکے ہوںگرد گے سباُن مَیںکو ہَوا میں اُڑا کر
طرفچاروں منتشر کر دوں گا۔ اپنی تلوار کو میان سے
کھینچ کر مَیں اُن کے پیچھے پڑا رہوں گا۔ جب15 مَیں
اُنہیں دیگر اقوام اور مختلف ممالـک میں منتشر کروں گا
تو وہ جان لیں گے کہ مَیں ہی رب ہوں۔ لیکن16 مَیں
اُن میں سے ایکچند کو بچا کر تلوار، کال اور مہلـک
وبا کی زد میں نہیں آنے دوں گا۔ کیونکہ لازم ہے کہ
بھیمیںاقوامجن وہ وہاںبسیںجا اپنیوہ حرکتیںمکروہ
بیان تبکریں۔ یہ اقوام بھی لیںجان گی مَیںکہ ربہی

“۔‘ہوں
ایک اَور :نشان حزقی ایل کا کانپنا

رب17 مجھ سے ہم کلام ہوا، 18 اے” آدم زاد،
کھانا وقتکھاتے اپنی روٹی کو لرزتے ہوئے کھا اور
اپنے پانی کو پریشانی مارےکے تھرتھراتے ہوئے پی۔
19 ساتھ ساتھ اُمّت کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے
کہ ملـِک اسرائیل کے شہر یروشلم باشندےکے پریشانی
میں اپنا کھانا کھائیں گے دہشتاور حالتزدہ میں اپنا
پانی پئیں گے، کیونکہ اُن ملـککا تباہ اور برکتہر سے
خالی ہو جائے گا۔ سبباور اُس باشندوںکے کا ظلم و
تشدد ہو گا۔ شہروںجن20 تکابلوگمیں آباد ہیں
وہ برباد ہو جائیں ملـکگے، ویران و سنسان ہو جائے
تبگا۔ تم جان لو گے کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

الله کا کلام جلد ہی پورا ہو جائے گا
رب21 مجھ سے ہم کلام ہوا، 22 اے” آدم زاد،

یہ کیسی کہاوت ہے جو ملـِک اسرائیل میں عام ہو
گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں، جوں’ جوں دن گزرتے
جاتے ہیں توں توں ہر یا رو غلط ثابت ہوتی جاتی ‘ہے۔
جواب23 میں اُنہیں بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ
مَیں کہاوتاِس کو کروںختم گا، آئندہ یہ اسرائیل میں
استعمال نہیں ہو ‘گی۔ اُنہیں یہ بھی بتا، وہ’ وقت قریب
ہی ہے جب ہر یا رو پوری ہو جائے گی۔ 24 کیونکہ
آئندہ اسرائیلی قوم میں نہ فریب دہ یا، رو نہ چاپلوسی
کی پیش گوئیاں پائی جائیں گی۔ 25 کیونکہ مَیں رب
ہوں۔ مَیںکچھجو فرماتا ہوں وہ میںوجود آتا اےہے۔
سرکش قوم، دیر نہیں ہو گی تمہارےبلـکہ ہی ایام میں
مَیں بات بھی کروں گا اور اُسے پورا بھی کروں ‘گا۔ یہ
رب قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

رب26 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، 27 اے” آدم
زاد، اسرائیلی بارےتیرےقوم میں کہتی ہے، جو’ یا رو
یہ آدمی دیکھتا ہے وہ بڑی دیر کے بعد ہی پوری ہو
گی، اُس پیشکی گوئیاں دُور کے مستقبل بارےکے
میں ‘ہیں۔ لیکن28 جواباُنہیں دے، رب’ قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی مَیں فرماتا ہوں اُس میں مزید
دیر نہیں ہو گی بلـکہ وہ جلد ہی پورا ہو ‘گا۔ ربیہ قادرِ
مطلق کا فرمان “ہے۔
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13
جھوٹے ہلاکنبی ہو جائیں گے

1 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد،
اسرائیل کے نام نہاد نبیوں کے خلاف نبوّت !کر جو
نبوّت کرتے وقت اپنے دلوں سے اُبھرنے والی باتیں ہی
پیش کرتے ہیں، اُن سے رب’کہہ، کا فرمان !سنو رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے
کہ اُن احمق نبیوں پر افسوس جنہیں اپنی ہی روح سے
تحریک ملتی ہے اور حقیقتجو میں یا رو نہیں دیکھتے۔
اے4 اسرائیل، تیرے نبی کھنڈرات میں لومڑیوں کی
طرح آوارہ پھر رہے ہیں۔ 5 نہ کوئی دیوار کے رخنوں
میں کھڑا ہوا، نہ کسی نے اُس کی مرمت کی تاکہ
اسرائیلی ربقوم کے اُس دن قائم رہ جنگجبسکے
چھڑ جائے گی۔ 6 اُن کی یائیں رو دھوکا ہی دھوکا،
اُن پیشکی گوئیاں جھوٹ جھوٹہی ہیں۔ وہ کہتے
ہیں، رب” فرماتا “ہے گو رب نے اُنہیں نہیں بھیجا۔
تعجب کی بات ہے کہ توبھی وہ توقع کرتے ہیں کہ
مَیں اُن پیشکی گوئیاں پوری ہونے !دوں حقیقت7
میں تمہاری یائیں رو دھوکا ہی دھوکا اور تمہاری پیش
گوئیاں جھوٹ ہی جھوٹ ہیں۔ توبھی تم کہتے رب”ہو، فرماتا “ہے حالانکہ مَیں نے کچھ نہیں فرمایا۔

8 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تمہاری
فریب دہ باتوں اور جھوٹی یاؤں رو کی وجہ سے تم سے
نپٹ لوں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ مَیں9 اپنا
ہاتھ اُن نبیوں کے خلاف بڑھا دوں گا جو دھوکے کی
یائیں رو دیکھتے اور پیشجھوٹی گوئیاں سناتے ہیں۔ نہ
میریوہ قوم مجلسکی ہوںشریکمیں نہگے، اسرائیلی
قوم فہرستوںکی اسرائیلملـِکگے۔ہوںدرجمیں میں
وہ کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ تب تم جان لو گے کہ
ربمَیں قادرِ مطلق ہوں۔ 10 وہ میری قوم کو غلط راہ
پر لا کر امن و امان کا اعلان کرتے ہیں اگرچہ امن و
امان ہے نہیں۔ جب قوم اپنے لئے کچی سی دیوار بنا لیتی
توہے یہ نبی اُس سفیدیپر پھیر ہیں۔دیتے اےلیکن11
سفیدی کرنے والو، !خبردار یہ دیوار گر جائے گی۔
موسلادھار بارش برسے گی، اولے پڑیں گے اور سخت
آندھی اُس پڑےٹوٹپر گی۔ دیوارتب12 گر جائے گی،

اور لوگ ً طنزا تم سے پوچھیں گے کہ اب وہ سفیدی
کہاں ہے جو تم نے دیوار پر پھیری تھی؟

رب13 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ طیشمَیں میں آ کر
دیوار پر زبردست آندھی آنے دوں گا، غصے میں اُس پر
بارشموسلادھار مہلـکاور اولے برسا دوں گا۔ مَیں14
اُس دیوار کو ڈھا دوں جسگا پر تم پھیریسفیدینے
تھی، خاکاُسے میں یوں ملا دوں گا کہ اُس کی بنیاد
نظر آئے گی۔ اور جب وہ گر جائے گی تو تم بھی اُس
کی زد میں آ کر تباہ ہو جاؤ تبگے۔ تم جان لو گے کہ
مَیں ہوں۔ربہی یوں15 مَیں دیوار اور اُس سفیدیکی
والوںکرنے پر اپنا اُتاروںغصہ مَیںتبگا۔ تم کہوںسے
گا کہ دیوار بھی ختم ہے اور اُس کی سفیدی کرنے
والے بھی، یعنی16 اسرائیل کے وہ نبی جنہوں نے یروشلم
گوئیاںپیشایسیکو اور یائیں رو مطابقکےجنسنائیں
امن امانو کا قریبدور ہی امنحالانکہہے، امانو کا
امکان ہی نہیں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ‘ہے۔

اے17 آدم ابزاد، اپنی قوم کی اُن بیٹیوں کا سامنا
کر جو نبوّت وقتکرتے وہی باتیں پیش کرتی ہیں جو
اُن کے دلوں سے اُبھر آتی ہیں۔ اُن خلافکے نبوّت کر
کے 18 رب’کہہ، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن عورتوں افسوسپر
جو تمام لوگوں کے لئے کلائی سے ھنے باند والے تعویذ
سی لیتی ہیں، جو لوگوں کو پھنسانے کے لئے چھوٹوں
اور بڑوں کے سروں کے لئے پردے بنا لیتی ہیں۔ اے
عورتو، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میری قوم میں سے
بعض پھانسکو بعضاورسکتی اپنےکو لئے زندہ چھوڑ
سکتی ہو؟ میری19 قوم کے درمیان ہی تم نے میری
بےحرمتی کی، اور صرفیہ ایکچند مٹھی بھر َجو اور
روٹی کے دو چار ٹکڑوں کے لئے۔ افسوس، میری قوم
جھوٹ سننا پسند کرتی اِسہے۔ فائدہسے اُٹھا کر تم نے
پیشجھوٹاُسے کر کے اُنہیں مار ڈالا جنہیں مرنا نہیں
تھا اور اُنہیں زندہ چھوڑا جنہیں زندہ نہیں رہنا تھا۔

20 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں
تمہارے تعویذوں سے نپٹ لوں گا جن کے یعے ذر تم
لوگوں پرندوںکو طرحکی پکڑ لیتی کیجادوگریمَیںہو۔
یہ تمہارےچیزیں بازوؤں سے نوچ کر پھاڑ ڈالوں گا اور
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اُنہیں رِہا کروں گا جنہیں تم نے پرندوں کی طرح پکڑ لیا
ہے۔ تمہارےمَیں21 پردوں کو پھاڑ کر ہٹا لوں گا اور
اپنی قوم تمہارےکو ہاتھوں سے بچا لوں گا۔ آئندہ وہ
تمہارا نہیںشکار تبگی۔رہے تم جان لو گی مَیںکہ ربہی ہوں۔

22 تم نے اپنے جھوٹ سے راست بازوں کو دُکھ
پہنچایا، حالانکہ یہ دُکھ طرفمیری سے نہیں تھا۔ ساتھ
ساتھ تم نے بےدینوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی
بُری راہوں سے باز نہ آئیں، حالانکہ وہ باز آنے سے بچ
جاتے۔ اِس23 لئے آئندہ نہ فریبتم دہ یا رو دیکھو گی،
نہ دوسروں قسمتکی حالکا بتاؤ مَیںگی۔ اپنی قوم کو
تمہارے ہاتھوں سے تبگا۔دوںچھٹکارا جانتم لو گی
کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

14
الله بُت پرستی دےجوابمناسبکا گا

اسرائیل1 مجھبزرگکچھکے ملنےسے آئے میرےاور
منے سا بیٹھ گئے۔ 2 تب رب مجھ سے ہم کلام ہوا،
3 اے” آدم زاد، اِن آدمیوں کے دل اپنے بُتوں سے لپٹے
ہتے ر ہیں۔ جو چیزیں اُن کے لئے ٹھوکر اور گناہ باعثکا
ہیں اُنہیں اُنہوں نے اپنے منہ کے منے سا ہی رکھا ہے۔
تو پھر کیا مناسب ہے کہ مَیں اُنہیں جواب جبدوں وہ
مجھ یافتسے در کرنے آتے ہیں؟ اُنہیں4 بتا، رب’ قادرِ
مطلق فرماتا ہے، لوگیہ اپنے بُتوں سے لپٹے ہتے ر اور وہ
چیزیں اپنے منہ منےکے سا ہیںرکھتے جو ٹھوکر اور گناہ کا
باعث ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ نبی پاسکے بھی جاتے ہیں
تاکہ مجھ سے معلومات حاصل کریں۔ جو بھی اسرائیلی
کرےایسا اُسے مَیں خود ربجو جوابہوں دوں گا،
ایسا جواب جو اُس کے متعدد بُتوں کے عین مطابق ہو
گا۔ مَیں5 اُن سے کروںسلوکایسا گا تاکہ اسرائیلی قوم
دلکے کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ کیونکہ اپنے بُتوں کی
سبخاطر مجھسبکے سے دُور ہو گئے ‘ہیں۔

6 چنانچہ اسرائیلی قوم کو بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا
ہے کہ توبہ !کرو اپنے بُتوں اور تمام مکروہ رسم و رواج
منہسے موڑ واپسپاسمیرےکر آ جاؤ۔ اُس7 انجامکے
پر دھیان دو جو ایسا کرےنہیں گا، خواہ وہ اسرائیلی یا

اسرائیل میں ہنے ر والا پردیسی ہو۔ اگر وہ مجھ سے دُور
ہو کر بُتوںاپنے لپٹسے اورجائے چیزیںوہ اپنے منے سا
رکھے جو ٹھوکر اور گناہ کا باعث ہیں تو جب وہ نبی
معرفتکی مجھ حاصلمعلوماتسے کوششکیکرنے
کرے گا تو مَیں، رب اُسے مناسب جواب دوں گا۔
مَیں8 شخصایسے کا سامنا کر کے اُس سے نپٹیوں لوں
گا کہ وہ دوسروں کے لئے عبرت انگیز مثال بن جائے
گا۔ مَیں اُسے یوں مٹا دوں گا کہ میری قوم میں اُس کا
نام و تکنشان نہیں رہے تبگا۔ تم جان لو گے کہ مَیں
ربہی ہوں۔

9 نبیکسیاگر کچھکو سنانے پر اُکسایا گیا میریجو
طرف سے نہیں تھا تو یہ اِس لئے ہوا کہ مَیں، رب نے
خود اُسے اُکسایا۔ ایسے نبی مَیںخلافکے اپنا ہاتھ اُٹھا
کر اُسے یوں تباہ کروں گا میریکہ قوم میں اُس کا نام و
تکنشان نہیں رہے گا۔ دونوں10 کو اُن کے قصور کی
مناسب ملےسزا نبیگی، بھیکو اور بھیاُسے ہدایتجو
پانے کے لئے اُس پاسکے آتا ہے۔ تب11 اسرائیلی قوم
نہ مجھ سے دُور ہو کر پھرےآوارہ گی، نہ اپنے آپ کو
اِن تمام گناہوں سے آلودہ کرے گی۔ وہ میری قوم ہوں
گے، اور مَیں اُن کا خدا ہوں گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا
فرمان “۔‘ہے

راستصرف باز ہی بچے رہیں گے
رب12 مجھ سے ہم کلام ہوا، 13 اے” آدم زاد،

فرض کر کہ ملـککوئی بےوفا ہو کر میرا گناہ کرے،
اور مَیں کال کے یعے ذر اُسے سزا دے کر اُس میں
سے انسان و حیوان مٹا ڈالوں۔ 14 ملـکخواہ میں نوح،
دانیال اور ایوب کیوں نہ بستے توبھی ملـک نہ بچتا۔ یہ
آدمی بازیراستاپنی صرفسے اپنی ہی جانوں کو بچا
سکتے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

15 یا فرض کر کہ مَیں مذکورہ ملـک میں وحشی
درندوں کو بھیج دوں جو اِدھر اُدھر پھر کر سب کو
پھاڑ ملـککھائیں۔ ویران و سنسان ہو جائے اور جنگلی
درندوں کی وجہ سے کوئی اُس میں سے گزرنے کی
قَسم،کیحیاتمیری16کرے۔نہجرأت مذکورہخواہ
تین راست باز ملـکآدمی میں کیوں نہ بستے توبھی اکیلے
ہی بچتے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں بھیکو بچا نہ سکتے بلـکہ پورا
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ملـک ویران و سنسان ہوتا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان
ہے۔

17 فرضیا کر کہ مَیں ملـکمذکورہ جنگکو سے
تباہ مَیںکروں، تلوار کو دوںحکم میںملـککہ گزرسے
کر انسان و حیوان نیستکو و نابود کر دے۔ میری18
حیات کی قَسم، خواہ مذکورہ راستتین باز ملـکآدمی
میں کیوں نہ بستے وہ اکیلے ہی بچتے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں
کو بھی بچا نہ سکتے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

19 فرضیا کر کہ مَیں اپنا ملـکغصہ پر اُتار کر اُس
میں مہلـک وبا یوں پھیلا دوں کہ انسان و حیوان سب
جائیں۔مرسبکے کیحیاتمیری20 قَسم، خواہ نوح،
دانیال اور ملـکایوب میں کیوں نہ بستے توبھی وہ اپنے
بیٹے بیٹیوں کو بچا نہ سکتے۔ وہ اپنی راست بازی سے
صرف اپنی ہی جانوں کو بچاتے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا
فرمان ہے۔

اب21 یروشلم کے بارے میں رب قادرِ مطلق کا
فرمان !سنو یروشلم کا کتنا بُرا حال ہو جبگا مَیں اپنی
چار سخت سزائیں اُس پر نازل کروں گا۔ کیونکہ انسان
و حیوان جنگ، کال، وحشی درندوں اور مہلـک وبا
کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ 22 توبھی چند
ایک بچـیں گے، کچھ بیٹے بیٹیاں جلاوطن ہو کر بابل میں
تمہارے پاس آئیں جبگے۔ تم اُن کا بُرا چال چلن اور
حرکتیں دیکھو گے تو تمہیں تسلی ملے گی کہ ہر آفت
مناسب تھی جو مَیں یروشلم پر لایا۔ 23 اُن کا چال چلن
اور حرکتیں دیکھ کر تمہیں تسلی ملے گی، کیونکہ تم جان
لو گے کہ جو کچھ بھی مَیں نے یروشلم کے ساتھ کیا وہ
بلاوجہ نہیں تھا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

15
یروشلم انگور کی بیل کی لـکڑیبےکار ہے

مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، انگور
بیلکی لحاظکسلـکڑیکی کیجنگلسے یوںدیگر لـکڑ
سے بہتر ہے؟ 3 کیا یہ کسی کام آ جاتی ہے؟ کیا یہ کم از
کم کھونٹیاں بنانے کے لئے استعمال ہو سکتی ہے جن
سے چیزیں لٹکائی جا سکیں؟ ہرگز !نہیں 4 اُسے ایندھن
کے طور آگپر میں پھینکا جاتا ہے۔ اِس کے بعد جب
اُس کے سرےدونوں بھسم ہوئے ہیں اور بیچ میں بھی

لـگآگ گئی توہے کیا کامکسیوہ آ آگ5ہے؟جاتی
لـگنے پہلےسے بھی تھی،بےکار ابتو کامکسوہ آئے
اُسجبگی بھسمسرےدونوںکے ہیںہوئے بلـکہ بیچ
میں لـگآگبھی گئی ہے؟

رب6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم باشندےکے
انگور بیلکی لـکڑیکی جنگلمَیںجنہیںہیںجیسے کے
درختوں کے درمیان سے نکال آگکر پھینکمیں دیتا
مَیںکیونکہ7ہوں۔ اُن اُٹھخلافکے گوگا۔ہوںکھڑا
سےآگوہ توبھیہیںنکلےبچ بھسماُنہیںہیآگآخرکار
کرے مَیںجبگی۔ اُن خلافکے اُٹھ ہوںکھڑا گا تو
تم جان لو گے مَیںکہ ربہی ہوں۔ ملـکپورے8 کو
مَیں ویران و سنسان کر دوں گا، اِس لئے کہ وہ بےوفا
ثابت ہوئے ہیں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

16
یروشلم عورتبےوفا ہے

مجھرب1 کلامہمسے ہوا، آدماے”2 زاد، یروشلم
سنجیدگیکیحرکتوںمکروہکیاُسمیںذہنکے بٹھا کر
اعلان3 کر ربکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، اے’ یروشلم
بیٹی، تیری نسل ملـِک کنعان کی ہے، اور وہیں تُو پیدا
ہوئی۔ باپتیرا تیریاموری، ماں ِحتّی تھی۔ 4 پیدا ہوتے
وقت ناف کے ساتھ لـگی نال کو کاٹ کر دُور نہیں کیا
گیا۔ نہ تجھے پانی سے نہلایا گیا، نہ تیرے جسم پر نمک
مَلا گیا، اور نہ تجھے کپڑوں میں لپیٹا گیا۔ 5 نہ کسی کو
اِتنا ترس آیا، نہ کسی نے تجھ پر اِتنا رحم کیا کہ اِن
کاموں میں سے ایک بھی کرتا۔ اِس کے بجائے تجھے
کھلے میدان پھینکمیں کر چھوڑ دیا گیا۔ جبکیونکہ
تُو پیدا ہوئی تجھےسبتو حقیر جانتے تھے۔

تب6 مَیں وہاں سے گزرا۔ اُس وقت تُو اپنے خون
تڑپمیں رہی تھی۔ تجھے اِس حالت میں دیکھ کر مَیں
بولا، جیتی” “!رہ ہاں، تُو اپنے خون تڑپمیں رہی تھی
مَیںجب جیتی”بولا، !رہ میںکھیت7 یالی ہر طرحکی
پھلتی پھولتی “!جا تب تُو پھلتی پھولتی ہوئی پروان چڑھی۔
بنصورتخوبنہایتتُو چھاتیاںگئی۔ اور بال دیکھنے
پیارےمیں لـگے۔ لیکن تکابھی تُو ننگی اور برہنہ تھی۔
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8 مَیں دوبارہ تیرے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ تُو
شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ مَیں نے اپنے لباس کا
تجھدامن پر بچھا تیریکر برہنگی مَیںدیا۔ڈھانپکو نے
قَسم کھا تیرےکر عہدساتھ باندھا اور یوں بنمالـکتیرا
گیا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

9 مَیں نے تجھے نہلا کر خون سے صاف کیا، پھر
تیرے جسم پر تیل مَلا۔ 10 مَیں نے تجھے شاندار لباس
اور چمڑے کے نفیس جوتے پہنائے، تجھے باریک
کتان اور قیمتی کپڑے سے ملبّس کیا۔ 11 پھر مَیں نے
تجھے خوب صورت یورات، ز یوں، چوڑ ہار، 12 نتھ،
بالیوں اور شاندار تاج سے سجایا۔ یوں13 تُو چاندیسونے
سے آراستہ اور باریک کتان، ریشم اور شاندار کپڑے
سے ملبّس ہوئی۔ تیری خوراک بہترین میدے، شہد
اور زیتون کے تیل پر مشتمل تھی۔ تُو نہایت ہی خوب
صورت ہوئی، اور ہوتے ہوتے ملـکہ بن ‘گئی۔ رب14
قادرِ مطلق فرماتا ہے، تیرے’ ُحسن کی شہرت دیگر
اقوام میں پھیل گئی، کیونکہ مَیں نے تجھے اپنی شان و
شوکت میں شریکیوں کیا تھا کہ تیرا ُحسن کامل تھا۔

15 لیکن تُو نے کیا کِیا؟ تُو نے اپنے ُحسن پر بھروسا
شہرتاپنیرکھا۔ فائدہسے اُٹھا کر تُو زناکار بن گئی۔ ہر
گزرنے والے کو تُو نے آپاپنے پیشکو کیا، ایکہر
کو تیرا ُحسن حاصل ہوا۔ 16 تُو نے اپنے کچھ شاندار
کپڑے لے کر اپنے لئے رنگ دار بستر بنایا اور اُسے
اونچی جگہوں پر بچھا کر زنا کرنے لـگی۔ ایسا نہ ماضی
میں کبھی ہوا، نہ آئندہ کبھی ہو گا۔ 17 تُو نے وہی
یوراتنفیس ز لئے مَیںجو تجھےنے تھےدیئے میریاور
ہی اپنےسےچاندیسونے لئے مردوں ڈھالبُتکے کر
اُن سے زنا کرنے لـگی۔ اُنہیں18 اپنے کپڑےشاندار پہنا
کر تُو نے میرا ہی تیل اور بخور پیشاُنہیں ‘کیا۔ رب19
قادرِ مطلق فرماتا ہے، خوراکجو’ یعنی بہترین میدہ،
زیتون کا تیل اور شہد مَیں نے تجھے دیا تھا اُسے تُو نے
پیشاُنہیں کیا تاکہ اُس کی خوشبو اُنہیں پسند آئے۔

جن20 بیٹے بیٹیوں کو تُو میرےنے ہاں جنم دیا تھا
اُنہیں تُو نے قربان کر کے بُتوں کو کھلایا۔ کیا تُو اپنی
زناکاری پر اکتفا نہ کر سکی؟ 21 کیا ضرورت تھی کہ

بچوںمیرے قتلبھیکو کر بُتوںکے لئےکے دے؟جلا
تعجب22 بھیجبکہہے ایسیتُو مکروہ حرکتیں اور زنا
تھیکرتی تو ایکتجھے بار بھی جوانی نہخیالکا آیا، یعنی
جبوقتوہ تُو ننگی اور حالتبرہنہ میں اپنے خون میں
تڑپتی ‘رہی۔

23 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، افسوس،’ تجھ پر
!افسوس اپنی باقی تمام شرارتوں کے علاوہ 24 تُو نے ہر
میںچوک بُتوں کے لئے قربان گاہ تعمیر کر کے ایکہر
کے ساتھ زنا کرنے کی جگہ بھی بنائی۔ 25 ہر گلی کے
میںکونے تُو نے زنا کرنے کا کمرا بنایا۔ اپنے ُحسن کی
بےحرمتی کر کے تُو زوروںفروشیعصمتاپنی پر لائی۔
ہر گزرنے والے کو تُو نے اپنا بدن پیش کیا۔ 26 پہلے
تُو اپنے شہوت پرست پڑوسی مصر کے ساتھ زنا کرنے
لـگی۔ جب تُو نے اپنی عصمت فروشی کو زوروں پر لا
کر مجھے مشتعل کیا 27 تو مَیں نے اپنا خلافتیرےہاتھ
بڑھا تیرےکر علاقے کو چھوٹا کر دیا۔ مَیں نے تجھے
بیٹیوںفلستی کے لالچ حوالےکے دیا،کر اُن حوالےکے
تجھجو نفرتسے ہیںکرتی جناور تیرےکو زناکارانہ
چال چلن پر شرم آتی ہے۔

شہوتتیریتکاب28 نہیںتسکینکو ملی تھی، اِس
لئے تُو یوں اسور سے زنا کرنے لـگی۔ لیکن یہ تیرےبھی
لئے کافی نہ تھا۔ 29 اپنی زناکاری میں اضافہ کر کے تُو
سوداگروں ملـککے بابل کے پیچھے پڑ گئی۔ لیکن یہ
بھی تیری شہوت کے لئے کافی نہیں ‘تھا۔ رب30 قادرِ
مطلق فرماتا ہے، ایسی’ حرکتیں کر کے تُو کتنی سرگرم
!ہوئی صاف ظاہر ہوا کہ تُو زبردست کسبی ہے۔
جب31 تُو نے بُتوںمیںچوکہر قربانکی گاہ بنائی اور
ہر گلی کے کونے میں زنا کرنے کا کمرا تعمیر کیا تو تُو
عام کسبی مختلفسے تھی۔ کیونکہ تُو نے اپنے گاہکوں
سے پیسے لینے سے انکار کیا۔ 32 ہائے، تُو کیسی بدکار
بیوی !ہے اپنے شوہر پر تُو دیگر مردوں کو ترجیح دیتی
ہے۔ 33 ہر کسبی فیسکو ملتی ہے، لیکن تُو تو اپنے
تمام عاشقوں کو تحفے دیتی ہے تاکہ وہ ہر جگہ سے آ
کر تیرے ساتھ زنا کریں۔ 34 اِس میں تُو دیگر کسبیوں
فرقسے ہے۔ کیونکہ تیرےگاہکنہ پیچھے بھاگتے، نہ
وہ تیری محبت کا معاوضہ دیتے ہیں بلـکہ تُو خود اُن کے
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پیچھے بھاگتی اور اُنہیں اپنے ساتھ زنا کرنے کا معاوضہ
دیتی ‘ہے۔

اے35 ربابکسبی، کا فرمان سن !لے رب36
قادرِ مطلق فرماتا ہے، تُو’ نے اپنے عاشقوں کو اپنی
برہنگی دکھا کر اپنی عصمت فروشی کی، تُو نے مکروہ
بُت بنا کر اُن کی پوجا کی، تُو اُنہیںنے اپنے بچوں خونکا
قربان کیا ہے۔ 37 اِس لئے مَیں تیرے تمام عاشقوں کو
اکٹھا کروں گا، سباُن جنہیںکو تُو پسند آئی، اُنہیں بھی
پیارےتجھےجو تھے اور اُنہیں بھی جن سے تُو نفرتنے
کی۔ مَیں اُنہیں چاروں طرف سے جمع کر کے تیرے
بھیجوںخلاف مَیںتبگا۔ اُن منےکے تیرےہیسا تمام
کپڑے اُتاروں گا تاکہ وہ تیری پوری برہنگی دیکھیں۔
38 مَیں تیری عدالت کر کے تیری زناکاری اور قاتلانہ
حرکتوں کا فیصلہ کروں گا۔ میرا غصہ اور غیرتمیری
تجھے ریزیخوں کی دےسزا گی۔

39 مَیں تجھے تیرے عاشقوں کے حوالے کروں گا،
اور تیرےوہ بُتوں کی قربان گاہیں اُن سمیتکمروں ڈھا
دیں گے جہاں تُو زناکاری کرتی رہی ہے۔ وہ تیرے
اورکپڑے یوراتشاندار ز اُتار یاںتجھےکر عُر اور برہنہ
چھوڑ دیں گے۔ 40 تیرےوہ جلوسخلاف نکالیں گے
اور تجھے سنگسار کر کے تلوار ٹکڑےٹکڑےسے کر دیں
گے۔ تیرے41 گھروں کو جلا کر وہ متعدد عورتوں
کے دیکھتے دیکھتے تجھے سزا دیں گے۔ یوں مَیں تیری
زناکاری روککو دوں گا، اور آئندہ تُو اپنے عاشقوں
کو زنا کرنے پیسےکے سکےدےنہیں گی۔

تب42 میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور تُو میری
غیرت کا نشانہ نہیں رہے گی۔ میری ناراضی ختم ہو
جائے گی، اور مجھے دوبارہ تسکین ملے ‘گی۔ رب43
مطلققادرِ فرماتا ہے، تیرےمَیں’ سر تیریپر حرکتوں کا
پورا نتیجہ لاؤں گا، کیونکہ تجھے جوانی میں میری مدد
کی یاد نہ رہی بلـکہ تُو مجھے اِن تمام باتوں دلاتیطیشسے
باقیرہی۔ تمام تیرےحرکتیںگھنونی لئے نہیںکافی تھیں
بلـکہ تُو زنا بھی کرنے لـگی۔

44 تب لوگ یہ کہاوت کہہ کر تیرا مذاق اُڑائیں
گے، جیسی” ماں، ویسی “!بیٹی 45 تُو واقعی اپنی ماں
کی مانند ہے، جو اپنے شوہر اور بچوں نفرتسختسے

کرتی تھی۔ تُو اپنی بہنوں کی مانند بھی ہے، کیونکہ وہ
بھی اپنے شوہروں اور بچوں نفرتسختسے کرتی تھیں۔
تیری ماں ِحتّی اور تیرا باپ اموری تھا۔ تیری46 بڑی
بہن سامریہ تھی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ تیرے شمال
میں آباد تھی۔ اور تیری چھوٹی بہن سدوم تھی جو اپنی
بیٹیوں کے ساتھ تیرے جنوب میں رہتی تھی۔ 47 تُو نہ
صرف اُن کے غلط نمونے پر چل پڑی اور اُن کی سی
مکروہ حرکتیں کرنے لـگی بلـکہ اُن سے کہیں یادہ ز بُرا
کام کرنے ‘لـگی۔ رب48 قادرِ مطلق فرماتا ہے، میری’
حیات کی قَسم، تیری بہن سدوم اور اُس کی بیٹیوں سے
کبھی اِتنا غلط کام سرزد نہ ہوا جتنا کہ تجھ سے اور
تیری بیٹیوں سے ہے۔ہوا بہنتیری49 سدوم کا کیا قصور
تھا؟ وہ اپنی بیٹیوں سمیت متکبر تھی۔ گو خوراکاُنہیں
کثرتکی اور آرام و حاصلسکون تھا توبھی مصیبتوہ
زدوں اور غریبوں کا سہارا نہیں بنتی تھیں۔ 50 وہ مغرور
تھیں اور میری موجودگی میں ہی گھنونا کام کرتی تھیں۔
اِسی وجہ مَیںسے اُنہیںنے ہٹا دیا۔ تُو اِسخود کی گواہ
ہے۔ سامریہ51 پر بھی غور کر۔ جتنے گناہ تجھ سے سرزد
ہوئے اُن کا آدھا حصہ بھی اُس سے نہ ہوا۔ اپنی بہنوں
کی نسبت تُو نے کہیں یادہ ز گھنونی حرکتیں کی ہیں۔
تیرے مقابلے میں تیری بہنیں فرشتے ہیں۔ 52 ابچنانچہ
اپنی خجالت برداشتکو کر۔ کیونکہ اپنے گناہوں سے تُو
اپنی بہنوں کی جگہ کھڑی ہو گئی ہے۔ تُو نے اُن سے
کہیں یادہ ز قابِل گھن کام کئے ہیں، اور اب تیرےوہ
مقابلے میں بچےمعصوم لـگتی ہیں۔ شرم کھا کھا اپنیکر
رُسوائی کو برداشت کر، کیونکہ تجھ سے ایسے سنگین
گناہ سرزد ہوئے ہیں تیریکہ راستبہنیں باز ہی ہیں۔لـگتی

ربتوبھی وفادار رہے گا
ایکلیکن53 دن آئے مَیںجبگا سدوم، سامریہ،

تجھے اور بیٹیوںکیسبتم بحالکو کروں گا۔ تب54 تُو
اپنی برداشترُسوائی کر سکے گی اور غلطسارےاپنے
کام پر شرم کھائے گی۔ سدوم اور سامریہ یہ دیکھ کر
پائیںتسلی بہنیںتیریہاں،55گی۔ اورسدوم اپنیسامریہ
سمیتبیٹیوں دوبارہ قائم ہو جائیں گی۔ تُو بھی اپنی بیٹیوں
سمیت دوبارہ قائم ہو جائے گی۔
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پہلے56 تُو اِتنی مغرور تھی کہ اپنی بہن سدوم کا ذکر
نہیںتک تھی۔کرتی لیکن57 تیریپھر اپنی بُرائی پر روشنی
ڈالی گئی، تیریاباور تمام پڑوسنیں تیرا مذاقہی اُڑاتی
ہیں، خواہ ادومی ہوں، خواہ فلستی۔ سب تجھے حقیر
ہیں۔جانتی تجھےابچنانچہ58 زناکاریاپنی اور مکروہ
حرکتوں کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ رب کا ‘ہے۔فرمان

رب59 قادرِ مطلق فرماتا ہے، مَیں’ مناسبتجھے سزا
دوں گا، کیونکہ تُو نے میرا وہ عہد توڑ کر اُس قَسم کو
حقیر جانا مَیںجوہے تیرےنے ساتھ عہد ھتے وقتباند
کھائی تھی۔ توبھی60 مَیں وہ عہد یاد کروں گا جو مَیں
تیرینے جوانی تیرےمیں ساتھ باندھا تھا۔ صرفنہ یہ
بلـکہ مَیں تیرے ساتھ ابدی عہد قائم کروں گا۔ تب61
تجھے غلطوہ کام یاد آئے گا جو پہلے تجھ سے سرزد ہوا
تھا، بڑیتیریمَیںجبگیآئےشرمتجھےاور چھوٹیاور
بہنوں کو لے تیرےکر حوالے کروں گا تاکہ وہ تیری
بیٹیاں بن جائیں۔ لیکن کچھسبیہ اِس وجہ نہیںسے ہو
گا کہ تُو عہد کے مطابق چلتی رہی ہے۔ 62 مَیں خود
ساتھتیرے اپنا عہد اورگا،کروںقائم کہگیلےجانتُو
رب63‘ہوں۔ربہیمَیں مطلققادرِ فرماتا ہے، جب’
تیرےمَیں تمام گناہوں معافکو کروں گا تب تجھے اُن
کا خیال آ کر محسوسشرمندگی ہو گی، اور تُو شرم کے
مارے گم صم رہے “۔‘گی

17
انگور کی بیل عقاباور تمثیلکی

1 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد،
اسرائیلی قوم کو پیشپہیلی کر، تمثیل سنا دے۔ اُنہیں3
بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ ایک بڑا عقاب اُڑ
کر ملـِک لبنان میں آیا۔ اُس کے بڑے بڑے پَر اور لمبے
لمبے پنکھ تھے، اُس کے گھنے اور رنگین بال و پَر چمک
رہے تھے۔ لبنان میں اُس ایکنے دیودار کے درخت
چوٹیکی پکڑ اور4لی اُس شاخاونچیسےسبکی توڑکو
کر تاجروں ملـککے میں لے گیا۔ وہاں اُس نے اُسے
سوداگروں میںشہرکے لگا دیا۔ اسرائیلعقابپھر5 میں
آیا اور وہاں سے کچھ بیج لے کر ایک بڑے یا در کے
کنارے پر زرخیز زمین میں بو دیا۔ تب6 انگور کی بیل

پھوٹ نکلی جو یادہ ز اونچی نہ ہوئی بلـکہ طرفچاروں
پھیلتی گئی۔ شاخوں کا رُخ عقاب طرفکی رہا جبکہ
میںزمینجڑیںکیاُس بیلاچھیچنانچہگئیں۔دھنستی
بن گئی جو پھوٹتی پھوٹتی نئی شاخیں نکالتی گئی۔

لیکن7 ایکپھر اَور عقاببڑا آیا۔ اُس بڑےبھیکے
بڑے پَر اور گھنے گھنے بال و پَر تھے۔ اب مَیں کیا دیکھتا
ہوں، بیل دوسرے عقاب کی طرف رُخ کرنے لـگتی
ہے۔ اُس کی جڑیں اور شاخیں اُس کھیت میں نہ رہیں
جس میں اُسے لگایا گیا تھا بلـکہ عقابدوسرےوہ سے
پانی ملنے کی اُمید رکھ کر اُسی کی طرف پھیلنے لـگی۔
تعجب8 یہ تھا کہ اُسے اچھی زمین میں لگایا گیا تھا،
جہاں اُسے کثرت کا پانی حاصل تھا۔ وہاں وہ خوب
پھیل کر پھل لا سکتی تھی، وہاں وہ زبردست بیل بن
سکتی ‘تھی۔

رباب9 قادرِ مطلق پوچھتا ہے، کیا’ بیل کی نشو و
نما جاری رہے گی؟ ہرگز !نہیں کیا اُسے جڑ سے اُکھاڑ
کر پھینکا نہیں جائے گا؟ !ضرور کیا اُس کا پھل چھین
نہیں لیا جائے گا؟ بےشک بلـکہ آخرکار اُس کی تازہ
تازہ کونپلیں بھی سب سبکی مُرجھا کر ختم ہو جائیں
اُسےتبگی۔ اُکھاڑنےسےجڑ لئےکے نہ یادہ ز لوگوں،
نہ طاقت ضرورتکی ہو گی۔ 10 گو اُسے لگایا گیا ہے
توبھی بیل کی نشو و نما جاری نہیں رہے گی۔ جوں ہی
مشرقی لُو اُس پر چلے گی وہ مکمل طور پر مُرجھا جائے
گی۔ جس کھیت میں اُسے لگایا گیا وہیں وہ ختم ہو
جائے “۔‘گی

کلامہممزیدسےمجھرب11 ہوا، سرکشاِس”12
قوم سے پوچھ، کیا’ تجھے اِس تمثیل کی سمجھ نہیں ‘آئی؟
تب اُنہیں اِس کا مطلب سمجھا دے۔ بابل’ کے بادشاہ
نے یروشلم پر حملہ کیا۔ وہ اُس کے بادشاہ اور افسروں
کو گرفتار کر کے ملـکاپنے میں لے گیا۔ 13 اُس نے
یہوداہ کے شاہی خاندان میں ایکسے کو چن لیا اور
اُس کے ساتھ عہد باندھ کر اُسے تخت پر بٹھا دیا۔ نئے
بادشاہ نے بابل سے وفادار ہنے ر کی قَسم کھائی۔ بابل
کے بادشاہ نے یہوداہ کے راہنماؤں کو بھی جلاوطن
کر دیا 14 تاکہ ملـِک یہوداہ اور اُس کا نیا بادشاہ کمزور
رہ کر سرکش ہونے کے قابل نہ بنیں بلـکہ اُس کے
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ساتھ عہد قائم رکھ کر خود قائم رہیں۔ توبھی15 یہوداہ
کا بادشاہ باغی ہو گیا اور اپنے قاصد مصر بھیجے تاکہ
وہاں اورگھوڑےسے فوجی منگوائیں۔ کیا اُسے کامیابی
حاصل ہو گی؟ کیا جس نے ایسی حرکتیں کی ہیں بچ
نکلے گا؟ ہرگز !نہیں عہدنےجسکیا توڑ لیا ہے بچےوہ
گا؟ ہر گز !نہیں

رب16 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی
قَسم، اُس شخص نے قَسم کے تحت شاہِ بابل سے عہد
باندھا ابلیکنہے، اُس نے یہ قَسم حقیر جان کر عہد
کو توڑ ڈالا ہے۔ اِس لئے وہ بابل میں وفات پائے گا،
اُس بادشاہ ملـککے جسمیں نے اُسے تخت پر بٹھایا
تھا۔ جب17 بابل کی فوج یروشلم کے ارد گرد پُشتے اور
بُرج بنا کر اُس کا کرےمحاصرہ گی تاکہ بہتوں کو مار
ڈالے تو فرعون اپنی بڑی فوج اور متعدد فوجیوں کو لے
کر اُس کی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ 18 کیونکہ یہوداہ
کے بادشاہ نے عہد کو توڑ کر وہ قَسم حقیر جانی ہے
جس تحتکے یہ باندھا گیا۔ گو اُس نے شاہِ بابل سے
ہاتھ ملا تصدیقکیعہدکر توبھیتھیکی ہوبےوفا گیا،
اِس لئے وہ نہیں بچے گا۔ رب19 قادرِ مطلق فرماتا ہے
کہ میری حیات کی قَسم، اُس میرےنے ہی عہد کو
توڑ میریڈالا، ہی قَسم کو حقیر جانا اِسہے۔ لئے مَیں
عہد توڑنے تمامکے نتائج اُس سرکے پر لاؤں گا۔ مَیں20
اُس پر اپنا جال ڈال دوں گا، اُسے پھندےاپنے میں پکڑ
لوں گا۔ چونکہ مجھوہ سے ہوبےوفا گیا اِسہے لئے مَیں
اُسے بابل لے جا کر اُس کی عدالت کروں گا۔ 21 اُس
کے بہترین فوجی سب مر جائیں گے، اور جتنے بچ جائیں
گے منتشرطرفچاروںوہ ہو جائیں تبگے۔ تم جان لو
گے کہ ربمَیں، نے سبیہ کچھ فرمایا ہے۔

رب22 مطلققادرِ فرماتا مَیںابکہہے دیودارخود
کے درخت کی چوٹی سے نرم و نازک کونپل توڑ کر
اُسے ایک بلند و بالا پہاڑ پر لگا دوں گا۔ 23 اور جب
مَیں اُسے اسرائیل کی بلندیوں پر لگا دوں گا تو اُس کی
پھوٹشاخیں نکلیں گی، اور پھلوہ لا کر درختشاندار
بنے گا۔ ہر قسم پرندےکے اُس میں بسیرا کریں گے،
اُسسب شاخوںکی میںسائےکے پناہ لیں گے۔ تب24

ملـک کے تمام درخت جان لیں گے کہ ربمَیں ہوں۔
مَیں ہی اونچے درخت خاککو میں ملا دیتا، اور مَیں
کودرختچھوٹےہی بڑا بنا مَیںہوں۔دیتا سایہہی دار
درخت کو سوکھنے دیتا اور مَیں ہی درختسوکھے کو
پھلنے لنے پھو دیتا ہوں۔ یہ میرا، رب کا فرمان ہے، اور
مَیں یہ کروں گا “۔‘بھی

18
ایکہر صرفکو اپنے ہی اعمال کی سزا ملے گی

1 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 تم” لوگ ملـِک
اسرائیل کے لئے یہ کہاوت کیوں استعمال کرتے والدین’ہو، نے کھٹے انگور کھائے، لیکن اُن کے بچوں
ہی کے دانت کھٹے ہو گئے ‘ہیں۔ رب3 قادرِ مطلق
فرماتا ہے حیاتمیریکہ کی قَسم، آئندہ تم یہ کہاوت
اسرائیل میں استعمال نہیں کرو !گے 4 ہر انسان کی جان
میری ہی ہے، خواہ باپ کی ہو یا بیٹے کی۔ جس نے
گناہ کیا اُسیصرفہے کو موتسزائے ملے گی۔

لیکن5 اُس راست باز کا معاملہ فرق ہے جو راستی
انصافاور کی راہ پر چلتے ہوئے 6 نہ اونچی جگہوں کی
ناجائز قربانیاں کھاتا، نہ اسرائیلی قوم کے بُتوں کی پوجا
کرتا نہہے۔ وہ پڑوسیاپنے بیویکی کی کرتا،بےحرمتی
نہ ماہواری کے دوران کسی عورت سے ہم بستر ہوتا
ہے۔ 7 کسیوہ پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر دےضمانتکوئی
کر اُس سے قرضہ لے تو پیسے واپس ملنے پر وہ ضمانت
واپس کر دیتا ہے۔ چوریوہ نہیں کرتا بلـکہ بھوکوں کو
کھانا ننگوںاورکھلاتا کسیوہ8ہے۔پہناتاکپڑےکو
بھیسے سود نہیں لیتا۔ غلطوہ کام کرنے سے گریز کرتا
اور جھگڑنے والوں کا منصفانہ فیصلہ کرتا ہے۔ 9 وہ
میرے قواعد کے مطابق زندگی گزارتا اور وفاداری سے
میرے احکام پر عمل کرتا ہے۔ ایسا شخص راست باز
ہے، اور ًوہ یقینا زندہ رہے گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا
فرمان ہے۔

10 اب فرض کرو کہ اُس کا ایک ظالم بیٹا ہے
جو قاتل ہے اور وہ کچھ کرتا ہے جس11 سے اُس
کا باپ یز گر کرتا تھا۔ وہ اونچی جگہوں کی ناجائز
قربانیاں کھاتا، پڑوسیاپنے بیویکی کی بےحرمتی کرتا،
12 غریبوں اور ضرورت مندوں پر ظلم کرتا اور چوری
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کرتا ہے۔ قرضجب دار قرضہ ادا کرے تو وہ اُسے
واپسضمانت نہیں دیتا۔ وہ بُتوں کی پوجا بلـکہ کئی قسم
کی مکروہ حرکتیں کرتا ہے۔ 13 وہ سود بھی لیتا ہے۔ کیا
ایسا آدمی زندہ گا؟رہے !نہیںہرگز اِن تمام حرکتوںمکروہ
کی بنا پر اُسے دیموتسزائے گی۔جائے وہ خود اپنے
گناہوں کا ذمہ ٹھہرےدار گا۔

فرضلیکن14 کرو کہ اِس بیٹے کے ہاں بیٹا پیدا ہو
جائے۔ گو بیٹا سب کچھ دیکھتا ہے جو اُس باپکے
سے سرزد ہوتا توبھیہے باپوہ غلطکے نمونے پر نہیں
چلتا۔ 15 نہ وہ اونچی جگہوں کی ناجائز قربانیاں کھاتا،
نہ اسرائیلی قوم بُتوںکے کی پوجا وہہے۔کرتا پڑوسیاپنے
بیویکی کی نہیںبےحرمتی کرتا 16 اور کسی پر بھی ظلم
نہیں کرتا۔ اگر دےضمانتکوئی کر اُس سے قرضہ لے
تو پیسے واپس ملنے پر وہ ضمانت لوٹا دیتا ہے۔ وہ چوری
نہیں کرتا بلـکہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور ننگوں کو
کپڑے پہناتا ہے۔ 17 وہ غلط کام کرنے سے گریز کر
کے سود نہیں لیتا۔ وہ میرے قواعد کے مطابق زندگی
گزارتا اور میرے احکام پر عمل کرتا ہے۔ ایسے شخص
کو باپاپنے کی نہیںسزا پڑےبھگتنی اُسےگی۔ سزائے
موت نہیں ملے گی، حالانکہ اُس کے باپ نے مذکورہ
گناہ کئے ہیں۔ نہیں، ًوہ یقینا زندہ رہے گا۔ لیکن18 اُس
باپکے کو ضرور اُس کے گناہوں کی سزا ملے گی، وہ
ً یقینا مرے گا۔ کیونکہ اُس نے لوگوں پر ظلم کیا، اپنے
بھائی چوریسے کی اور اپنی ہی قوم درمیانکے بُرا کام
کیا۔

19 لیکن تم لوگ اعتراض کرتے ہو، بیٹا’ باپ کے
قصور میں کیوں نہ شریک ہو؟ اُسے بھی باپ کی سزا
بھگتنی ہئے۔ ‘چا جواب یہ ہے کہ بیٹا تو راست باز اور
انصاف کی راہ پر چلتا رہا ہے، وہ احتیاط میرےسے
تمام احکام عملپر کرتا رہا اِسہے۔ لئے لازم وہکہہے
زندہ رہے۔ سےجس20 گناہ سرزد ہوا صرفہے اُسے
ہی مرنا ہے۔ لہٰذا نہ بیٹے باپکو کی سزا پڑےبھگتنی
گی، باپنہ کو بیٹے راستکی۔ باز اپنی راست بازی کا
اجر پائے گا، اور بےدین اپنی بےدینی کا۔

21 توبھی اگر بےدین آدمی اپنے گناہوں کو ترک
کرے اور میرے تمام قواعد کے مطابق زندگی گزار کر
راست بازی اور انصاف کی راہ پر پڑےچل تو ًوہ یقینا

زندہ رہے گا، مرےوہ گا نہیں۔ 22 جتنے بھی غلط کام
اُس سے سرزد ہوئے ہیں اُن مَیںحسابکا نہیں لوں گا
بلـکہ اُس راستکے باز چال چلن لحاظکا کر کے اُسے
زندہ ہنے ر دوں گا۔ رب23 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ
کیا مَیں بےدین کی ہلاکت دیکھ خوشکر ہوتا ہوں؟
ہرگز نہیں، بلـکہ مَیں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بُری راہوں
کو چھوڑ کر زندہ رہے۔

اِس24 برعکسکے راستکیا باز زندہ رہے گا اگر وہ
اپنی راست باز کرےترکزندگی اور گناہ کر کے وہی
قابِل گھن حرکتیں کرنے لـگے جو بےدین کرتے ہیں؟
ہرگز !نہیں جتنا بھی اچھا کام اُس نے کیا اُس کا مَیں
خیال نہیں کروں گا بلـکہ اُس کی بےوفائی اور گناہوں
کا۔ اُن ہی کی وجہ سے اُسے سزائے موت دی جائے
گی۔

لیکن25 تم لوگ دعوٰی کرتے ہو کہ جو کچھ رب
کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اے اسرائیلی قوم، !سنو یہ
باتکیسی ہے کہ ٹھیکعملمیرا نہیں؟ اپنے اعمالہی
پر غور !کرو وہی درست نہیں۔ 26 اگر راست باز اپنی
راست باز زندگی ترک کر کے گناہ کرے تو وہ اِس بنا
پر مر جائے گا۔ اپنی ناراستی کی وجہ سے ہی وہ مر
جائے گا۔ اِس27 برعکسکے اگر بےدین اپنی بےدین
زندگی ترک کر کے راستی اور انصاف کی راہ پر چلنے
لـگے تو وہ اپنی جان کو چھڑائے گا۔ 28 کیونکہ اگر وہ
اپنا قصور تسلیم کر کے اپنے گناہوں سے منہ موڑ لے تو
مرےوہ گا نہیں بلـکہ زندہ رہے گا۔ لیکن29 اسرائیلی
قوم دعوٰی کرتی ہے کہ ربکچھجو کرتا ہے ٹھیکوہ
اےنہیں۔ اسرائیلی قوم، یہ باتکیسی ہے کہ میرا عمل
ٹھیک نہیں؟ اپنے ہی اعمال پر غور !کرو وہی درست
نہیں۔

30 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے
اسرائیل کی قوم، مَیں تیری عدالت کروں گا، ہر ایک
کا اُس کے کاموں کے موافق فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ
!خبردار توبہ کر کے اپنی حرکتوںبےوفا سے منہ پھیرو،
ورنہ تم گناہ میں پھنس کر گر جاؤ گے۔ 31 اپنے تمام
غلط ترککام کر کے نیا دل اور نئی روح اپنا لو۔ اے
اسرائیلیو، تم کیوں مر جاؤ؟ 32 کیونکہ مَیں کسی کی
موت خوشسے نہیں ہوتا۔ چنانچہ توبہ تبکرو، ہی تم
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زندہ رہو گے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔
19

اسرائیلی بزرگوں پر گیتماتمی
اے1 نبی، اسرائیل رئیسوںکے پر گیتماتمی گا،
2 تیری’ ماں کتنی زبردست شیرنی تھی۔ جوان

ببروں شیر کے درمیان ہی اپنا گھر بنا کر اُس نے اپنے
بچوں کو پال لیا۔

ایک3 بچے کو اُس تربیتخاصنے جبدی۔ بڑا
ہوا تو جانوروں کو پھاڑنا سیکھ لیا، بلـکہ انسان بھی اُس
خوراککی بن گئے۔

اِس4 کی خبر دیگر تکاقوام پہنچی تو اُنہوں نے اُسے
اپنے گڑھے میں پکڑ لیا۔ وہ اُس ناککی میں کانٹے ڈال
کر اُسے مصر گھسیٹمیں لے گئے۔

جب5 شیرنی کے اِس بچے پر سے اُمید جاتی رہی تو
اُس نے دیگر بچوں میں ایکسے چنکو کر تربیتخاصاُسے دی۔

6 یہ بھی طاقت ور ہو کر دیگر شیروں میں منے گھو
پھرنے لگا۔ اُس نے جانوروں کو پھاڑنا سیکھ لیا، بلـکہ
انسان بھی اُس خوراککی بن گئے۔

7 اُن کے قلعوں کو گرا کر اُس نے اُن کے شہروں
خاککو میں ملا دیا۔ اُس کی دہاڑتی آواز ملـکسے
خوفسمیتباشندوں زدہ ہو گیا۔

اردتب8 گرد میںصوبوںکے بسنے والی اقوام اُس سے
لڑنے آئیں۔ اُنہوں نے اپنا جال اُس پر ڈال دیا، اُسے اپنے
گڑھے میں پکڑ لیا۔

9 وہ اُس کی گردن میں پٹا ناکاور میں کانٹے ڈال
کر اُسے بابلشاہِ گھسیٹپاسکے وہاںگئے۔لے اُسے
قید میں ڈالا گیا تاکہ آئندہ اسرائیل پہاڑوںکے پر اُس کی
گرجتی آواز سنائی نہ دے۔

تیری10 ماں پانی کنارےکے لگائی گئی انگور سیکی
بیل پانیکےکثرتبیلتھی۔ پھلباعثکے دار شاخاور
دار تھی۔

اُس11 تھیںمضبوطاِتنیشاخیںکی کہ اُن شاہیسے
بنعصا تھے۔سکتے وہ باقی پودوں کہیںسے یادہ ز اونچی
تھی بلـکہ اُس کی شاخیں دُور تکدُور نظر آتی تھیں۔

لیکن12 لوگوںآخرکار میںطیشنے آ کر اُسے اُکھاڑ
پھینککر دیا۔ مشرقی لُو اُسنے پھلکا مُرجھانے دیا۔
سب کچھ اُتارا گیا، لہٰذا وہ سوکھ گیا اور اُس مضبوطکا
تنا آتشنذرِ ہوا۔

13 اب بیل کو یگستان ر میں لگایا گیا ہے، وہاں
خشکجہاں اور پیاسی زمین ہوتی ہے۔

14 اُس کے تنے ایککی ٹہنی آگسے نے نکل کر
اُس کا پھل بھسم کر دیا۔ اب کوئی مضبوط شاخ نہیں
شاہیسےجسرہی عصا بن “۔‘سکے
درِج بالا گیت ماتمی ہے اور آہ و زاری کرنے کے

لئے استعمال ہوا ہے۔
20

اسرائیل کی مسلسل بےوفائی
1 یہوداہ کے بادشاہ یاکین یہو کی جلاوطنی کے

میںسالساتویں اسرائیلی قوم پاسمیرےبزرگکچھکے
آئے تاکہ رب سے یافتکچھ در کریں۔ پانچویں مہینے کا
دسواں *دن تھا۔ میرےوہ منے سا بیٹھ گئے۔ ربتب2
مجھ سے ہم کلام ہوا، 3 اے” آدم زاد، اسرائیل کے
بزرگوں کو رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا کہہے کیا تم مجھ یافتسے در
کرنے آئے ہو؟ میری حیات کی قَسم، مَیں تمہیں کوئی
نہیںجواب دوں !گا ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ‘ہے۔

اے4 آدم زاد، کیا تُو اُن کی عدالت کرنے کے لئے
تیار ہے؟ پھر اُن کی عدالت !کر اُنہیں اُن باپکے دادا
کی حرکتوںگھنقابِل اُنہیں5دلا۔احساسکا بتا، رب’
قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اسرائیلی قوم کو وقتچنتے مَیں
نے اپنا ہاتھ اُٹھا اُسکر قَسمسے میںمصرملـِککھائی۔
ہی مَیں نے آپاپنے کو اُن پر ظاہر کیا اور قَسم کھا کر
کہا کہ مَیں رب تمہارا خدا ہوں۔ 6 یہ میرا اٹل وعدہ
ہے کہ مَیں تمہیں مصر سے نکال کر ایک ملـک میں
پہنچا دوں جسگا کا جائزہ تمہاریمَیں خاطر لے چکا
ہوں۔ ملـکیہ دیگر ممالـکتمام سے کہیں یادہ ز خوب
صورت ہے، اور اِس میں دودھ اور شہد کی کثرت
ہے۔ مَیںوقتاُس7 اسرائیلیوںنے سے ایکہر”کہا،
اپنے گھنونے بُتوں !دےپھینککو مصر کے دیوتاؤں

* 20:1 پانچویں مہینے کا دسواں :دن 14 اگست۔
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سے لپٹے نہ رہو، کیونکہ اُن سے تم آپاپنے ناپاککو کر
رہے ہو۔ ربمَیں تمہارا خدا “ہوں۔

لیکن8 مجھوہ باغیسے ہوئے میریاور سننے لئےکے
تیار نہ بھینےکسیتھے۔ اپنے بُتوں کو نہ پھینکا بلـکہ وہ
اِن گھنونی چیزوں سے لپٹے رہے اور مصری دیوتاؤں کو
ترک نہ کیا۔ یہ دیکھ کر مَیں وہیں مصر میں اپنا غضب
اُن پر نازل کرنا چاہتا تھا۔ اُسی وقت مَیں اپنا غصہ اُن
پر اُتارنا چاہتا تھا۔ لیکن9 مَیں باز رہا، کیونکہ مَیں نہیں
چاہتا تھا اقوامجنکہ درمیانکے اسرائیلی ہتے ر تھے اُن
کے منے میرےسا نام کی بےحرمتی ہو جائے۔ کیونکہ
اُن قوموں کی موجودگی میں ہی مَیں نے اپنے آپ کو
اسرائیلیوں پر ظاہر کر وعدہکے کیا تھا مَیںکہ تمہیں مصر
نکالسے لاؤں گا۔

10 چنانچہ مَیں اُنہیں مصر سے نکال کر یگستان ر میں
لایا۔ وہاں11 مَیں اُنہیںنے ہدایاتاپنی دیں، وہ احکام
جن کی پیروی کرنے سے انسان جیتا رہتا ہے۔ مَیں12
نے اُنہیں سبت کا دن بھی عطا کیا۔ مَیں چاہتا تھا کہ
آرام کا یہ میرےدن اُن کے ساتھ عہد کا نشان ہو، کہ
اِس لوگسے جان لیں کہ ربمَیں مُقّدساُنہیںہی ہوں۔بناتا

13 لیکن یگستان ر میں بھی اسرائیلی مجھ سے باغی
ہوئے۔ اُنہوں نے میری ہدایات کے مطابق زندگی نہ
گزاری بلـکہ میرے احکام کو مسترد کر دیا، حالانکہ
انسان اُن پیرویکی کرنے سے ہی جیتا رہتا اُنہوںہے۔
سبتنے کی بھی بڑی بےحرمتی کی۔ یہ دیکھ کر مَیں
اپنا غضب اُن پر نازل کر کے اُنہیں وہیں یگستان ر میں
ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ 14 تاہم مَیں باز رہا، کیونکہ
مَیں نہیں چاہتا تھا کہ اُن اقوام کے منے سا میرے نام
کی بےحرمتی ہو جائے جن کے دیکھتے دیکھتے مَیں
اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا تھا۔ 15 چنانچہ مَیں
نے یہ کرنے کے بجائے اپنا ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی،
مَیں” تمہیں اُس ملـک میں نہیں لے جاؤں گا جو مَیں
تمہارےنے لئے مقرر کیا تھا، حالانکہ اُس میں دودھ
اور شہد کثرتکی اورہے وہ دیگر ممالـکتمام نسبتکی
کہیں یادہ ہے۔صورتخوبز 16 کیونکہ تم میرینے
ہدایات ردکو کر میرےکے احکام مطابقکے زندگی نہ
گزاری بلـکہ سبت کے دن کی بھی بےحرمتی کی۔ ابھی

تمہارےتک دل بُتوں سے لپٹے ہتے ر “ہیں۔
ایکلیکن17 بار پھر مَیں اُننے مَیںنہکھایا۔ترسپر

اُنہیںنے تباہ کیا، نہ پوری قوم یگستانکو ر میں مٹا دیا۔
یگستان18 ر میں ہی مَیں نے اُن کے بیٹوں کو آگاہ باپاپنے”کیا، دادا قواعدکے مطابقکے گزارنا۔متزندگی
نہ اُن کے احکام پر عمل کرو، نہ اُن کے بُتوں کی پوجا
سے اپنے آپ ناپاککو کرو۔ 19 مَیں رب تمہارا خدا
ہدایاتمیریہوں۔ زندگیمطابقکے گزارو احتیاطاور
میرےسے احکام پر عمل کرو۔ سبتمیرے20 دنکے
آرام کر مُقّدساُنہیںکے مانو تاکہ ساتھمیرےوہ بندھے
ہوئے عہد کا نشان رہیں۔ تب تم جان لو گے کہ مَیں
رب تمہارا خدا “ہوں۔

21 لیکن یہ بچے بھی مجھ سے باغی ہوئے۔ نہ اُنہوں
ہدایاتمیرینے کے مطابق زندگی گزاری، نہ احتیاط
احکاممیرےسے عملپر کیا، انسانحالانکہ اُن پیرویکی
کرنے سے ہی جیتا رہتا ہے۔ اُنہوں میرےنے سبت
کے دنوں کی بھی بےحرمتی کی۔ یہ دیکھ کر مَیں اپنا
غصہ اُن پر نازل کر کے اُنہیں وہیں یگستان ر میں تباہ
کرنا چاہتا تھا۔ لیکن22 ایک بار پھر مَیں اپنے ہاتھ کو
روک کر باز رہا، کیونکہ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ اُن اقوام
کے منے میرےسا نام کی بےحرمتی ہو جائے جن کے
دیکھتے دیکھتے مَیں اسرائیلیوں مصرکو نکالسے لایا تھا۔
23 چنانچہ مَیں نے یہ کرنے کے بجائے اپنا ہاتھ اُٹھا کر
قَسم کھائی، مَیں” تمہیں دیگر اقوام و ممالـک میں منتشر
کروں گا، کیونکہ24 تم میرےنے احکام پیرویکی نہیں
کی بلـکہ ہدایاتمیری کو رد کر دیا۔ مَیںگو سبتنے
دنکا ماننے کا حکم دیا تھا توبھی تم آرامنے دناِسکے
کی بےحرمتی کی۔ اور یہ بھی کافی نہیں تھا بلـکہ تم اپنے
باپ دادا بُتوںکے بھیکے پیچھے لـگے “رہے۔

مَیںتب25 اُنہیںنے ایسے احکام دیئے نہیںاچھےجو
ہدایاتایسیتھے، انسانجو کو نہیںجینے دیتیں۔ نیز،26
مَیں نے ہونے دیا کہ وہ اپنے پہلوٹھوں کو قربان کر
کے اپنے آپ ناپاککو کریں۔ مقصد یہ تھا کہ اُن کے
جائیںہوکھڑےرونگٹے اور لیںجانوہ مَیںکہ ‘ہوں۔ربہی

27 چنانچہ اے آدم زاد، اسرائیلی قوم کو بتا، رب’
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قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے اِس
میں بھی میری تکفیر کی کہ وہ مجھ سے بےوفا ہوئے۔
مَیں28 نے تو اُن سے ملـِک اسرائیل دینے کی قَسم کھا
کر وعدہ کیا تھا۔ لیکن جوں ہی مَیں اُنہیں اُس میں لایا
تو جہاں بھی کوئی اونچی جگہ یا سایہ دار درخت نظر
آیا وہاں وہ اپنے جانوروں کو ذبح طیشکرنے، دلانے
والی قربانیاں چڑھانے، خوشبودار بخور جلانے اور َمے
پیشنذریںکی کرنے لـگے۔ مَیں29 نے اُن کا سامنا کر
کے کہا، کسیہ” طرح کی اونچی جگہیں ہیں جہاں
تم جاتے “ہو؟ آج تک یہ قربان گاہیں اونچی جگہیں
کہلاتی ‘ہیں۔

آدماے30 اسرائیلیزاد، قوم بتا،کو رب’ مطلققادرِ
فرماتا کہہے کیا تم باپاپنے دادا حرکتیںکی اپنا کر اپنے
آپ ناپاککو کرنا ہتے ہو؟چا کیا بھیتم اُن گھنونےکے
بُتوں کے پیچھے لـگ کر زنا کرنا ہتے چا ہو؟ 31 کیونکہ
اپنے پیشنذرانے کرنے اور بچوںاپنے قربانکو کرنے
سے تم آپاپنے کو اپنے بُتوں سے آلودہ کرتے اےہو۔
اسرائیلی قوم، تکآج یہی تمہارا یہ رو !ہے تو پھر مَیں کیا
کروں؟ کیا جوابتمہیںمجھے دینا ہئے جبچا مجھتم سے
یافتکچھ در کرنے کے لئے آتے ہو؟ ہرگز !نہیں میری
بتاؤںنہیںکچھمیںجوابتمہیںمَیںقَسم،کیحیات گا۔
ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

الله اپنی قوم واپسکو لائے گا
32 تم کہتے ہم”ہو، قوموںدیگر مانندکی ہونا ہتے، چا

دنیا کے دوسرے ممالـک کی طرح لـکڑی اور پتھر کی
چیزوں کی عبادت کرنا ہتے چا “ہیں۔ گو یہ خیال
تمہارے ذہنوں میں اُبھر آیا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں
رب33گا۔ہو مطلققادرِ فرماتا کیحیاتمیریکہہے
قَسم، اورغصےبڑےمَیں یقےزوردار طر قدرتاپنیسے
کا اظہار کر کے تم پر حکومت کروں گا۔ بڑےمَیں34
غصے اور زوردار یقے طر سے اپنی قدرت کا اظہار کر
کے تمہیں اُن قوموں ممالـکاور سے نکال کر جمع کروں
گا جہاں تم منتشر ہو گئے ہو۔ تب35 مَیں تمہیں اقوام
کے یگستان ر میں لا تمہارےکر برُو رُو تمہاری عدالت
کروں گا۔ جس36 طرح مَیں نے تمہارے باپ دادا
عدالتکی مصر یگستانکے ر میں اُسیکی تمہاریطرح

عدالتبھی کروں گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔
بانگلہطرحجس37 یوں بکر بھیڑ اپنیکو لاٹھی نیچےکے
سے گزرنے دیتا ہے تاکہ اُنہیں گن لے اُسی طرح مَیں
تمہیں اپنی لاٹھی کے نیچے سے گزرنے دوں گا اور تمہیں
عہد بندھنکے شریکمیں کروں گا۔ 38 جو بےوفا ہو
کر مجھ سے باغی ہو گئے ہیں اُنہیں مَیں تم سے دُور کر
دوں گا تاکہ پاکتم ہو جاؤ۔ اگرچہ مَیں اُنہیں بھی اُن
ممالـکدیگر سے نکال لاؤں گا جن میں وہ رہ رہے ہیں
توبھی اسرائیلملـِکوہ نہیںداخلمیں تبگے۔ہوں تم
جان لو گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

اے39 اسرائیلی بارےتمہارےقوم، میں رب قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ جاؤ، ایکہر اپنے بُتوں عبادتکی
کرتا !جائے لیکن ایک وقت آئے گا جب تم ضرور
میری سنو گے، جب تم اپنی قربانیوں اور بُتوں کی پوجا
مُقّدسمیرےسے نام کی نہیںبےحرمتی کرو گے۔

40 ربکیونکہ فرماتا ہے کہ پوریآئندہ اسرائیلی قوم
میرے مُقّدس پہاڑ یعنی اسرائیل کے بلند پہاڑ صیون پر
میری خدمت کرے گی۔ وہاں مَیں خوشی سے اُنہیں
قبول کروں گا، اور وہاں مَیں تمہاری تمہارےقربانیاں،
پہلے پھل اور تمہارے تمام مُقّدس ہدیئے طلب کروں
تمہیںمیرے41گا۔ اُن اقوام ممالـکاور نکالسے جمعکر
کرنے کے بعد جن میں تم منتشر ہو گئے ہو تم اسرائیل
میں مجھے پیشقربانیاں کرو گے، اور مَیں اُن کی خوشبو
سونگھ کر خوشی سے تمہیں قبول کروں گا۔ یوں مَیں
تمہارے یعے ذر دیگر اقوام پر ظاہر کروں گا کہ مَیں
قدوس خدا ہوں۔ مَیںجبتب42 تمہیں ملـِک اسرائیل
یعنی ملـکاُس میں لاؤں جسگا کا وعدہ مَیں قَسمنے
کھا تمہارےکر باپ دادا سے کیا تھا تو تم جان لو گے
کہ مَیں ربہی ہوں۔ وہاں43 تمہیں اپنا وہ چال چلن
اور اپنی وہ حرکتیں یاد آئیں گی جن سے تم نے آپاپنے
ناپاککو کر دیا تھا، اور تم اپنے تمام بُرے اعمال کے
باعث اپنے آپ سے گھن کھاؤ گے۔ اے44 اسرائیلی
قوم، تم جان لو گے کہ مَیں رب جبہوں مَیں اپنے نام
کی خاطر نرمی سے تم پیشسے آؤں گا، حالانکہ تم اپنے
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اورسلوکبُرے سختسےوجہکیحرکتوںکنتباہ سزا
لائقکے تھے۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “۔‘ہے

جنگل آگمیں لـگنے کی تمثیل
رب45 مجھ سے ہم کلام ہوا، 46 اے” آدم زاد،

جنوب طرفکی رُخ کر کے اُس خلافکے نبوّت !کر
نجبدشِت جنگلکے نبوّتخلافکے کر کے اُسے47
بتا، رب’ مطلققادرِ فرماتا آگایسیمیںتجھمَیںکہہے
لگانے والا ہوں تیرےجو تمام درختوں کرےبھسمکو
گی، خواہ بھرےہرےوہ یا سوکھے ہوئے ہوں۔ اِس
آگ کے بھڑکتے شعلے نہیں بجھیں گے بلـکہ جنوب سے
لے تکشمالکر چہرےہر کو ُجھلسا دیں گے۔ 48 ہر
ایک کو نظر آئے گا کہ آگیہ ربمیرے، کے ہاتھ
نے لگائی ہے۔ یہ بجھے گی “۔‘نہیں

یہ49 سن مَیںکر اے”بولا، قادرِ مطلق، یہ بتانے کا
کیا فائدہ پہلےلوگہے؟ بارےمیرےسے میں ہیںکہتے
کہ یہ ہمیشہ ناقابِل سمجھ پیشتمثیلیں کرتا “ہے۔

21
اسرائیلرب خلافکے تلوار چلانے کو ہے

مجھرب1 کلامہمسے ہوا، آدماے”2 زاد، یروشلم
طرفکی رُخ کر مُقّدسکے جگہوں اور ملـِک اسرائیل
خلافکے نبوّت !کر ملـک3 کو بتا، رب’ فرماتا ہے
کہ اب مَیں تجھ سے نپٹ لوں !گا اپنی تلوار میان سے
کھینچ تیرےمَیںکر تمام باشندوں کو مٹا دوں گا، خواہ
راست باز ہوں یا بےدین۔ 4 کیونکہ مَیں راست بازوں
کو بےدینوں سمیت مار ڈالوں گا، اِس لئے میری تلوار
میان نکلسے جنوبکر سے لے تکشمالکر شخصہر
پر ٹوٹ پڑے گی۔ تب5 تمام لوگوں کو پتا چلے گا کہ
اپنینےربمَیں، تلوار کھینچسےمیانکو لیا تلوارہے۔
مارتی رہے گی اور میان واپسمیں نہیں آئے ‘گی۔

اے6 آدم زاد، آہیں بھر بھر کر یہ پیغام !سنا لوگوں
کے منے سا اِتنی تلخی سے آہ و زاری کر کہ کمر میں درد
ہونے لـگے۔ جب7 وہ تجھ سے پوچھیں، آپ’ کیوں
کراہ رہے ‘ہیں؟ تو جواباُنہیں دے، ایکمجھے’ ہول
ناک خبر کا علم ہے جو ابھی آنے والی جبہے۔ یہاں
پہنچے گی تو ہر ایک کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور ہر
بےحسہاتھ حرکتو ہو جائے گا۔ ہر جان حوصلہ

ہارے گی اور ہر گھٹنا ڈانواں ڈول ہو جائے ربگا۔
قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اِس خبر کا وقت قریب آ گیا
ہے، جو پیشکچھ آنا ہے وہ جلد پیشہی آئے “۔‘گا

ایکرب8 بار پھر مجھ کلامہمسے ہوا، آدماے”9
زاد، نبوّت کر لوگوںکے کو تلوار’بتا، کو رگڑ رگڑ کر تیز کر دیا گیا قتلوہاب10ہے۔ و
غارت کے لئے تیار ہے، بجلی کی طرح چمکنے لـگی ہے۔
ہم یہ دیکھ کر کس طرح خوش ہو سکتے ہیں؟ اے
میرے بیٹے، تُو نے لاٹھی اور ہر تربیت کو حقیر جانا
ہے۔ 11 چنانچہ تلوار کو تیز کروانے کے لئے بھیجا گیا
تاکہ اُسے خوب استعمال کیا جا سکے۔ اب وہ رگڑ رگڑ
کر تیز کی گئی ابہے، وہ قاتل کے ہاتھ کے لئے ‘ہے۔تیار

اے12 آدم زاد، چیخ !اُٹھ یلا واو !کر افسوس سے
اپنا سینہ !پیٹ تلوار میری قوم اور اسرائیل کے بزرگوں
کے خلاف چلنے لـگی ہے، اور سب اُس کی زد میں آ
جائیں گے۔ 13 کیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جانچ
پڑتال وقتکا آ گیا اورہے، لازم وہکہہے آئے، کیونکہ
تُو لاٹھینے تربیتکی کو حقیر جانا ہے۔

14 چنانچہ اے آدم زاد، اب تالی بجا کر نبوّت !کر
تلوار کو دو بلـکہ تین بار اُن پر !دےٹوٹنے کیونکہ قتل و
غارت کی مہلـکیہ تلوار مقتولوںتکقبضے میں گھونپی
جائے گی۔ مَیں15 نے تلوار کو اُن کے شہروں کے ہر
دروازے پر کھڑا کر دیا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو
مار ڈالے، ہر ہارےہمتدل اور متعدد ہلاکافراد
ہو جائیں۔ !افسوس اُسے بجلی کی طرح چمکایا گیا ہے،
وہ قتل غارتو کے لئے تیار ہے۔

16 اے تلوار، دائیں اور بائیں طرف گھومتی پھر،
طرفجس بھی مُڑےتُو طرفاُس مارتی !جا مَیں17
بھی تالیاں بجا کر اپنا غصہ اسرائیل پر اُتاروں گا۔ یہ میرا،
رب کا فرمان “ہے۔

دو راستوں کا نقشہ، بابل کے یعے ذر یروشلم کی
تباہی

رب18 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اے”19 آدم زاد،
نقشہ بنا کر اُس پر وہ دو راستے دکھا جو بابلشاہِ کی تلوار
اختیار کر سکتی دونوںہے۔ ایکراستے ملـکہی سے
شروع ہو جائیں۔ جہاں دوسرےایکیہ الـگسے ہو
وہاںہیںجاتے کھڑےبورڈسائندو کر مختلفدوجو
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شہروں کے راستے دکھائیں، عمونیوںایک20 کے شہر ربّہ
کا اور دوسرا یہوداہ کے قلعہ بند شہر یروشلم کا۔
یہ وہ دو راستے ہیں جو شاہِ بابل کی تلوار اختیار کر

ہے۔سکتی یہجہاںکیونکہ21 دو دوسرےایکراستے
الـگسے ہو جاتے ہیں وہاں شاہِ بابل رُک کر معلوم
کرے گا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ تیروں
کے یعے ذر قرعہ ڈالے گا، اپنے بُتوں سے اشارہ ملنے کی
کرےکوشش گا اور کسی جانور کی کلیجی کا معائنہ
کرے گا۔ تب22 اُسے یروشلم کا راستہ اختیار کرنے
کی ہدایت ملے گی، چنانچہ وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ
یروشلم پاسکے پہنچ کر قتل غارتو کا دےحکم گا۔
تب وہ زور جنگسے نعرےکے لگا لگا کر شہر کو پُشتے
سے گھیر لیں گے، محاصرے کے بُرج تعمیر یں کر گے
اور دروازوں کو توڑنے کی قلعہ شکن مشینیں کھڑی
کریں گے۔ جنہوں23 بابلشاہِنے وفاداریسے قَسمکی
کھائی ہے اُنہیں یہ پیش گوئی غلط لـگے گی، لیکن وہ
اُنہیں اُن قصورکے کی یاد دلا اُنہیںکر گا۔کرےگرفتار

24 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، تم’ لوگوں نے
خود علانیہ طور پر بےوفا ہونے سے اپنے قصور کی یاد
دلائی ہے۔ تمہارے تمام اعمال میں تمہارے گناہ نظر
آتے ہیں۔ اِس لئے تم سے سختی سے نپٹا جائے گا۔

اسرائیلاے25 بگڑےکے رئیس،بےدیناورہوئے
اب وہ وقت آ گیا جبہے تجھے حتمی سزا دی جائے
گی۔ رب26 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ پگڑی کو اُتار،
تاج کو دُور ُلٹکچھسباب!کر ا جائے گا۔ ذلیل کو
سرفراز اور سرفراز ذلیلکو کیا جائے گا۔

مَیں27 یروشلم کو ملبے کا ڈھیر، ملبے کا ڈھیر، ملبے کا
ڈھیر بنا دوں گا۔ اور شہر تکوقتاُس سرےنئے سے
تعمیر نہیں کیا جائے تکجبگا وہ نہ آئے حقجو دار
اُسیہے۔ کے حوالے مَیں یروشلم کروں ‘گا۔

عمونی بھی تلوار کی زد میں آئیں گے
اے28 آدم زاد، عمونیوں اور اُن کی لعن طعن کے

جواب میں نبوّت !کر اُنہیں بتا،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تلوار قتل غارتو کے
لئے میان کھینچسے لی گئی ہے، اُسے رگڑ رگڑ کر تیز کیا
گیا ہے تاکہ بجلی طرحکی چمکتے ہوئے مارتی جائے۔

29 تیرے نبیوں نے تجھے فریب دہ یائیں رو اور
پیغاماتجھوٹے سنائے ہیں۔ لیکن تلوار بےدینوں کی
گردن پر نازل ہونے والی ہے، کیونکہ وقتوہ آ گیا ہے
اُنہیںجب حتمی دیسزا جائے۔

30 لیکن اِس کے بعد اپنی تلوار کو میان میں واپس
ڈال، کیونکہ مَیں تجھے بھی سزا دوں گا۔ جہاں تُو پیدا
تیرےہوا، اپنے وطن میں مَیں تیری عدالت کروں گا۔
31 مَیں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا، اپنے قہر کی
خلافتیرےآگ بھڑکاؤں گا۔ مَیں تجھے ایسے وحشی
آدمیوں کروںحوالےکے گا تباہجو کرنے خوبفنکا
جانتے ہیں۔ 32 تُو آگ کا ایندھن بن جائے گا، تیرا
تیرےخون اپنے ملـک میں بہہ جائے گا۔ آئندہ تجھے
کوئی یاد کرےنہیں گا۔ کیونکہ یہ ربمیرا، کا “۔‘ہےفرمان

22
یروشلم ریزیخوں کا شہر ہے

رب1 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اے”2 آدم زاد، کیا
تُو یروشلم کی عدالت کرنے کے لئے تیار ہے؟ کیا تُو اِس
قاتل شہر پر فیصلہ کرنے کے لئے مستعد ہے؟ پھر اُس پر
اُس کی مکروہ حرکتیں ظاہر کر۔ اُسے3 رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ یروشلم بیٹی، تیرا
انجام قریب ہی ہے، اور یہ تیرا اپنا قصور ہے۔ کیونکہ
تُو نے اپنے درمیان معصوموں کا خون بہایا اور اپنے لئے
بُت بنا کر اپنے آپ ناپاککو کر دیا ہے۔ 4 اپنی خوں
ریزی سے تُو مجرم بن گئی اپنیہے، بُت پرستی ناپاکسے
ہو ہے۔گئی تُو عدالتاپنیخود قریبدنکا لائی ہے۔
اِسی تیراسےوجہ قریبانجام آ گیا اِسیہے، لئے تجھےمَیں
اقوامدیگر ممالـکتماماورطعنلعنکی مذاقکے نشانہکا
بنا گا۔دوں تجھسب5 پر ٹھٹھا ماریں خواہگے، قریبوہ
ہوں یا تیرےدُور۔ نام پر لـگداغ گیا میںتجھہے، فساد
حد سے یادہ ز بڑھ گیا ہے۔

اسرائیل6 کا جو بزرگبھی تجھ میں رہتا ہے وہ اپنی
پوری طاقت سے خون بہانے کی کوشش کرتا ہے۔
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باشندےتیرے7 اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں۔
پردیسیوہ پر سختی کر یتیموںکے اور بیواؤں پر ظلم کرتے
ہیں۔ 8 جو مُقّدسمجھے ہے اُسے تُو پاؤں تلے کچل دیتی
ہے۔ میرےتُو سبت کے دنوں کی بےحرمتی بھی ہے۔کرتی

9 تجھ میں ایسے تہمت لگانے والے ہیں جو خوں
ریزی پر ُلے ت ہوئے ہیں۔ تیرے باشندے پہاڑوں کی
ناجائز قربان گاہوں پاسکے قربانیاں کھاتے تیرےاور
درمیان ناکشرم حرکتیں کرتے ہیں۔ 10 بیٹا ماں سے
ہم بستر ہو کر باپ کی بےحرمتی کرتا ہے، شوہر
ماہواری کے دوران بیوی سے صحبت کر کے اُس سے
یادتی ز کرتا ہے۔ ایک11 اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا
کرتا ہے جبکہ دوسرا اپنی بہو کی بےحرمتی اور تیسرا
اپنی سگی بہن کی عصمت دری کرتا ہے۔ 12 تجھ میں
لوگایسے ہیں رشوتجو عوضکے قتل کرتے ہیں۔
سود قابِل قبول ہے، دوسرےایکلوگاور پر ظلم کر
کے ناجائز نفع کماتے ہیں۔ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے
اےکہ یروشلم، تُو مجھے سراسر بھول گئی !ہے

13 تیرا ناجائز نفع تیرےاور بیچ میں ریزیخوں دیکھ
کر مَیں غصے میں تالی بجاتا ہوں۔ سوچ14 !لے جس
مَیںدن تجھ نپٹوںسے گا تو کیا تیرا حوصلہ قائم تیرےاور
مضبوطہاتھ رہیں گے؟ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے، اور
مَیں یہ کروں گا بھی۔ 15 مَیں تجھے دیگر اقوام ممالـکو
منتشرمیں کر تیریکے ناپاکی گا۔کروںدُور جبپھر16
دیگر قوموں کے دیکھتے تیریدیکھتے بےحرمتی ہو جائے
تبگی تُو جان لے گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

اسرائیلی قوم بھٹی دھاتمیں کا مَیل ہے
رب17 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، 18 اے” آدم

زاد، اسرائیلی قوم میرے نزدیک اُس مَیل کی مانند بن
گئی ہے چاندیجو خالصکو کرنے کے بعد بھٹی میں
باقی رہ اُسسبکےسبہے۔جاتا تانبے، ٹین، لوہے اور
ہیںمانندکیسیسے میںبھٹیجو رہ وہہے۔جاتا ہیکچرا
ہیں۔ 19 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ تم
بھٹی میں بچا ہوا مَیل ہو اِس لئے مَیں تمہیں یروشلم میں
اکٹھا کر کے 20 بھٹی پھینکمیں دوں جسگا۔ طرح
چاندی، تانبے، لوہے، سیسے اور ٹین آمیزشکی کو تپتی

بھٹی میں پھینکا جاتا ہے تاکہ پگھل جائے اُسی طرح
مَیں تمہیں میںغصے اکٹھا کروں گا اور بھٹی پھینکمیں
کر پگھلا دوں گا۔ 21 مَیں تمہیں جمع کر آگکے میں
پھینک دوں گا اور بڑے غصے سے دےہَوا کر تمہیں
پگھلا دوں گا۔ جس22 طرح چاندی بھٹی میں پگھل
جاتی ہے اُسی طرح تم یروشلم میں پگھل جاؤ گے۔ تب
تم جان لو گے کہ مَیں رب نے اپنا غضب تم پر نازل کیا
“ہے۔

پوری قوم قصوروار ہے
رب23 مجھ سے ہم کلام ہوا، 24 اے” آدم زاد،

ملـِک اسرائیل کو بتا، غضب’ کے دن تجھ پر مینہ نہیں
برسے گا بلـکہ بارشتُو سے محروم رہے ‘گا۔

ملـک25 کے بیچ میں سازش کرنے والے راہنما
ببر شیر کی مانند ہیں جو دہاڑتے دہاڑتے اپنا شکار پھاڑ
لیتے ہیں۔ وہ لوگوں ہڑپکو کر کے اُن کے خزانے اور
قیمتی چیزیں چھین لیتے ملـکاور کے درمیان ہی متعدد
عورتوں کو بیوائیں بنا دیتے ہیں۔

ملـک26 کے امام میری شریعت سے یادتی ز کر کے
اُن چیزوں کی بےحرمتی کرتے ہیں جو مجھے مُقّدس
ہیں۔ نہ وہ مُقّدس اور عام چیزوں میں امتیاز کرتے،
پاکنہ ناپاکاور اشیا کا فرق سکھاتے ہیں۔ نیز، وہ
سبتمیرے اپنیدنکے آنکھوں کو بند ہیںرکھتے تاکہ
اُس کی بےحرمتی نظر نہ آئے۔ یوں اُن کے درمیان ہی
میری بےحرمتی کی جاتی ہے۔

ملـک27 کے درمیان کے بزرگ یوں بھیڑ کی مانند
ہیں اپنےجو پھاڑکوشکار پھاڑ بہاتےخونکر لوگوںاور
موتکو گھاٹکے اُتارتے ہیں تاکہ ناروا نفع کمائیں۔

28 ملـک کے نبی فریب دہ یائیں رو اور جھوٹے
پیغامات سنا کر لوگوں بُرےکے کاموں پر سفیدی پھیر
دیتے ہیں تاکہ اُن کی غلطیاں نظر نہ آئیں۔ وہ کہتے رب’ہیں، قادرِ مطلق فرماتا ‘ہے ربحالانکہ نے اُن پر کچھ
نازل نہیں کیا ہوتا۔

29 ملـک کے عام لوگ بھی ایک دوسرے کا
استحصال کرتے ہیں۔ وہ ڈکیت بن کر غریبوں اور
ضرورت مندوں پر ظلم کرتے اور پردیسیوں سے بدسلوکی
کر کے اُن کا حق مارتے ہیں۔
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اسرائیل30 میں مَیں ایسے آدمی تلاشکی میں رہا جو

ملـک کے لئے حفاظتی چاردیواری تعمیر کرے، جو
میرے حضور آ کر دیوار کے رخنے میں کھڑا ہو جائے
تاکہ ملـکمَیں کو تباہ نہ کروں۔ لیکن ایکمجھے بھی
نہ ملا جو اِس قابل ہو۔ 31 چنانچہ مَیں اپنا غضب اُن پر
نازل کروں گا اور اُنہیں اپنے سخت قہر سے بھسم کروں
گا۔ تب اُن غلطکے کاموں کا نتیجہ اُن کے اپنے سروں
پر آئے گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

23
بہنیںبےحیا اہولہ اور اہولیبہ

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد، دو
عورتوں کی کہانی سن لے۔ دونوں ایک ہی ماں کی
بیٹیاں تھیں۔ 3 وہ ابھی جوان ہی تھیں جب مصر میں
یوںدونوںمردوہیںگئیں۔بنکسبی چھاتیاںکیکنوار
سہلا کر اپنا دل بہلاتے تھے۔ بڑی4 کا نام اہولہ اور
چھوٹی کا نام اہولیبہ تھا۔ اہولہ سامریہ اور اہولیبہ یروشلم
ہے۔ مَیں دونوں کا مالـک بن گیا، اور دونوں کے بیٹے
بیٹیاں پیدا ہوئے۔

5 گو مَیں اہولہ کا مالـک تھا توبھی وہ زنا کرنے
لـگی۔ شہوت سے بھر کر وہ جنگجو یوں اسور کے پیچھے
پڑ گئی، اور یہی اُس عاشقکے بن گئے۔ شاندار6 کپڑوں
سے ملبّس یہ گورنر اور فوجی افسر اُسے بڑے پیارے
لـگے۔ سب خوب صورت جوان اور اچھے گھڑسوار
تھے۔ 7 اسور کے چیدہ چیدہ بیٹوں سے اُس نے زنا کیا۔
جس کی بھی اُسے شہوت تھی اُس سے اور اُس کے
بُتوں سے وہ ناپاک ہوئی۔ 8 لیکن اُس نے جوانی میں
مصریوں کے ساتھ جو زناکاری شروع ہوئی وہ بھی نہ
لوگوہیچھوڑی۔ تھے جو اُس ساتھکے وقتاُس ہم
بستر ہوئے تھے جب وہ ابھی کنواری تھی، جنہوں نے
سہلاچھاتیاںکیاُس اُسخواہشاتگندیاپنیکر سے
پوری کی تھیں۔

9 یہ دیکھ کر مَیں نے اُسے اُس اسوریکے عاشقوں
کے حوالے کر دیا، اُن ہی کے حوالے جن کی شدید
شہوت اُسے تھی۔ 10 اُن ہی سے اہولہ عدالتکی ہوئی۔
اُنہوں نے اُس کپڑےکے اُتار کر اُسے برہنہ کر دیا اور
اُس کے بیٹے بیٹیوں کو اُس سے چھین لیا۔ اُسے خود

اُنہوں نے تلوار سے مار ڈالا۔ یوں وہ دیگر عورتوں کے
لئے عبرت انگیز مثال بن گئی۔

11 گو اُس کی بہن اہولیبہ نے یہ سب کچھ دیکھا
توبھی شہوتوہ زناکاریاور لحاظکے اپنیسے بہن سے
کہیں یادہ ز آگے بڑھی۔ 12 وہ بھی شہوت مارےکے
یوں اسور پیچھےکے پڑ گئی۔ سبجوانصورتخوبیہ
اُسے پیارے تھے، خواہ اسوری گورنر یا افسر، خواہ
شاندار کپڑوں سے ملبّس فوجی یا اچھے گھڑسوار تھے۔
مَیں13 نے دیکھا کہ اُس نے بھی اپنے آپ ناپاککو
کر دیا۔ اِس میں دونوں ایکبیٹیاں جیسی تھیں۔

14 لیکن اہولیبہ کی زناکارانہ حرکتیں کہیں یادہ ز
بُری تھیں۔ ایک دن اُس نے دیوار پر بابل کے مردوں
کی تصویر دیکھی۔ تصویر رنگلال سے کھینچی ہوئی
تھی۔ مردوں15 کی کمر میں پٹکا اور سر پر پگڑی بندھی
ہوئی تھی۔ بابلوہ کے اُن افسروں کی مانند لـگتے تھے جو
رتھوں پر سوار لڑتے ہیں۔ 16 مردوں کی تصویر دیکھتے
اہولیبہہی میںدلکے اُن کے لئے شدید آرزو پیدا ہوئی۔
اُسچنانچہ قاصدوںاپنےنے بھیجبابلکو اُنہیںکر آنے
دعوتکی دی۔ بابلتب17 کے مرد اُس پاسکے آئے
اور اُس ہمسے بستر زناکاریاپنیہوئے۔ اُنہوںسے نے
ناپاکاُسے کر دیا۔ لیکن اُن ناپاکسے ہونے کے بعد
اُس تنگنے آ کر اپنا منہ اُن سے پھیر لیا۔

اُسجب18 کھلےنے طور پر اُن سے زنا کر کے اپنی
سببرہنگی پر ظاہر کی تو مَیں تنگنے آ کر اپنا منہ اُس
سے پھیر لیا، بالکل اُسی طرحجسطرح مَیں نے اپنا منہ
اُس کی بہن سے بھی پھیر لیا تھا۔ 19 لیکن یہ بھی اُس
کے لئے کافی نہ تھا بلـکہ اُس نے زناکاریاپنی میں مزید
اضافہ کیا۔ اُسے جوانی یاددنکے میںمصروہجبآئے
کسبی تھی۔ 20 وہ شہوت مارےکے پہلے عاشقوں کی
آرزو کرنے لـگی، اُن سے جو گدھوں اور گھوڑوں کی
سی جنسی طاقت رکھتے تھے۔ 21 کیونکہ تُو اپنی جوانی
کی زناکاری دہرانے کی متمنی تھی۔ ایکتُو بار پھر اُن
سے ہم بستر ہونا چاہتی تھی جو مصر میں تیری چھاتیاں
سہلا کر اپنا دل بہلاتے تھے۔

22 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، اے’ اہولیبہ،
مَیں تیرے عاشقوں تیرےکو خلاف کھڑا کروں گا۔
جن سے تُو نے تنگ آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا اُنہیں مَیں
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چاروں طرف سے تیرے خلاف لاؤں گا۔ 23 بابل،
کسدیوں، فقود، شوع اور قوع کے فوجی مل کر تجھ
پر ٹوٹ پڑیں گے۔ گھڑسوار اسوری بھی اُن میں شامل
ہوں گے، ایسے خوب صورت جوان جو سب گورنر،
افسر، رتھ سوار فوجی اور اونچے طبقے کے افراد ہوں
گے۔ شمال24 سے رتھوںوہ مختلفاور قوموں متعددکے
سمیتفوجیوں تجھ پر حملہ کریں گے۔ وہ تجھے یوں گھیر
لیں گے کہ طرفہر چھوٹی اور بڑی ڈھالیں، طرفہر
خود نظر آئیں گے۔ مَیں تجھے اُن کے حوالے کر دوں
گا تاکہ وہ تجھے سزا دے کر اپنے قوانین کے مطابق
تیری عدالت کریں۔ 25 تُو میری غیرت کا تجربہ کرے
گی، کیونکہ لوگیہ میںغصے تجھ نپٹسے لیں گے۔ وہ
ناکتیری اور کانوں کاٹکو ڈالیں گے اور بچے ہوؤں
کو تلوار سے موت کے گھاٹ اُتاریں گے۔ تیرے بیٹے
بیٹیوں کو وہ لے جائیں گے، اور جو کچھ اُن کے پیچھے
رہ جائے وہ بھسم ہو جائے گا۔ 26 لباستیرےوہ اور
یوراتتیرے ز کو تجھ پر سے اُتاریں گے۔

یوں27 مَیں تیری وہ فحاشی اور روکزناکاری دوں
جسگا کا سلسلہ تُو نے مصر میں شروع کیا تھا۔ تب نہ
تُو آرزومند نظروں سے اِن چیزوں طرفکی دیکھے گی،
نہ مصر کو یاد کرے گی۔ 28 کیونکہ رب قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ مَیں تجھے اُن کے حوالے کرنے کو ہوں
جو تجھ نفرتسے کرتے ہیں، اُن کے حوالے جن سے
تُو تنگنے آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ 29 نفرتبڑیوہ سے
تیرے آئیںپیشساتھ کچھجوگے۔ تُو محنتنے سے کمایا
اُسے وہ چھین کر تجھے ننگی اور برہنہ چھوڑیں تبگے۔
زناکاریتیری کا ناکشرم انجام سبفحاشیتیریاور پر
ظاہر ہو جائے گی۔ تجھےتب30 اِس کا اجر ملے گا کہ
تُو قوموں پیچھےکے پڑ کر زنا کرتی رہی، کہ تُو نے اُن کے
بُتوں کی پوجا کر کے آپاپنے ناپاککو کر دیا ہے۔

31 تُو اپنی بہن کے نمونے پر چل پڑی، اِس لئے مَیں
تجھے وہی پیالہ پلاؤں گا جو اُسے پینا پڑا۔ رب32 قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ تجھے اپنی بہن کا پیالہ پڑےپینا گا
جو بڑا اور اورہے۔گہرا تُو اُسےتکوقتاُس پیتی رہے
مذاقتکجبگی اور لعن طعن کا نشانہ نہ بن ہو۔گئی
دہشت33 اور تباہی کا پیالہ پی پی کر تُو مدہوشی اور

دُکھ سے بھر جائے گی۔ تُو اپنی بہن سامریہ کا یہ پیالہ
آخری34 قطرے تک پی لے گی، پھر پیالے کو پاش
پاش کر اُسکے ٹکڑےکے چبا اورگیلے اپنے سینے کو
پھاڑ ‘گی۔لے ربیہ قادرِ مطلق فرمانکا ہے۔ رب35
قادرِ مطلق فرماتا ہے، تُو’ نے مجھے بھول کر اپنا منہ مجھ
سے پھیر لیا ابہے۔ تجھے اپنی فحاشی اور زناکاری کا
نتیجہ پڑےبھگتنا “۔‘گا

رب36 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد،
کیا تُو اہولہ اور اہولیبہ کی عدالت کرنے کے لئے تیار
ہے؟ پھر اُن پر اُن کی مکروہ حرکتیں ظاہر کر۔ 37 اُن
سے دو جرم سرزد ہوئے ہیں، زنا اور قتل۔ اُنہوں نے
بُتوں سے زنا کیا اور اپنے بچوں کو جلا کر اُنہیں کھلایا،
اُن بچوں کو جو اُنہوں میرےنے ہاں جنم دیئے تھے۔
لیکن38 یہ اُن کے لئے کافی نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں
نے میرا مقدِس ناپاک اور میرے سبت کے دنوں کی
بےحرمتی کی۔ 39 کبھیجبکیونکہ وہ اپنے بچوں کو
اپنے بُتوں کے قربانحضور کرتی تھیں اُسی دن میرےوہ
گھر میں آ کر اُس کی بےحرمتی کرتی میرےتھیں۔ ہی
گھر میں وہ ایسی حرکتیں کرتی تھیں۔

40 یہ بھی اِن دو بہنوں کے لئے کافی نہیں تھا بلـکہ
آدمیوں کی تلاش میں اُنہوں نے اپنے قاصدوں کو دُور
دُور تک بھیج دیا۔ جب مرد پہنچے تو تُو نے اُن کے
لئے نہا کر اپنی آنکھوں میں سُرمہ لگایا اور یوراتاپنے ز
پہن لئے۔ 41 پھر تُو شاندار صوفے پر بیٹھ گئی۔ تیرے
منے سا میز جستھی پر تُو میرےنے لئے مخصوص بخور
اور تیل رکھا تھا۔ یگستان42 ر سے ِسبا کے متعدد آدمی
لائے گئے تو شہر میں شور مچ گیا، اور لوگوں نے سکون
سانسکا لیا۔ آدمیوں نے دونوں بہنوں کے بازوؤں میں
کڑے پہنائے اور اُن کے سروں پر شاندار تاج رکھے۔
تب43 مَیں نے زناکاری سے گھسی پھٹی عورت کے
بارے میں کہا، اُسوہاب’ ساتھکے زنا کریں، کیونکہ
وہ زناکار ہی ‘ہے۔ 44 ایسا ہی ہوا۔ مرد اُن بےحیا
بہنوں اہولہ اور اہولیبہ ہمیوںسے بستر طرحجسہوئے
کسبیوں سے۔

لیکن45 راست باز آدمی اُن کی عدالت کر کے اُنہیں
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زنا اور قتل کے مجرم ٹھہرائیں گے۔ کیونکہ دونوں بہنیں
زناکار اور قاتل ہی ہیں۔ رب46 قادرِ مطلق فرماتا ہے
اُنکہ نکالجلوسخلافکے لُوٹاوردہشتاُنہیںکر
مار اُنہیںلوگ47کرو۔حوالےکے سنگسار تلوارکےکر
ٹکڑےسے ٹکڑے کریں، وہ اُن کے بیٹے بیٹیوں کو مار
ڈالیں اور اُن گھروںکے کو آتشنذرِ کریں۔

یوں48 مَیں ملـک میں زناکاری ختم کروں گا۔ اِس
سے تمام عورتوں کو تنبیہ ملے گی کہ تمہارےوہ شرم
ناک نمونے پر نہ چلیں۔ تمہیں49 زناکاری اور بُت پرستی
مناسبکی سزا ملے تبگی۔ تم جان لو گی کہ ربمَیں
قادرِ مطلق “ہوں۔

24
آگیروشلم زنگپر دیگآلودہ ہے

1 یاکین یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے نویں سال میں
رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ دسویں مہینے کا دسواں
تھا۔*دن پیغام یہ تھا، آدماے”2 اِسیزاد، کیدن تاریخ
لـکھ لے، کیونکہ اِسی دن شاہِ بابل یروشلم کا محاصرہ
کرنے لگا ہے۔ 3 پھر سرکشاِس قوم اسرائیل تمثیلکو
پیش کر کے رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے آگکہ دیگپر رکھ کر
اُس میں پانی ڈال دے۔ 4 پھر اُسے بہترین گوشت سے
بھر دے۔ ران اور شانے کے ٹکڑے، نیز بہترین ہڈیاں
اُس میں ڈال دے۔ صرف5 بہترین بھیڑوں کا گوشت
استعمال کر۔ دےدھیان دیگکہ کے آگنیچے زور
سے بھڑکتی گوشترہے۔ کو خوبسمیتہڈیوں دے۔پکنے

رب6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم پر افسوس
میںجس اِتنا خون بہایا گیا !ہے یہ دیگشہر جسہے
زنگمیں لگا ہے، زنگایسا جو اُترتا گوشتابنہیں۔
کے ٹکڑوں کو یکے بعد دیگدیگرے سے نکال دے۔
اُنہیں کسی ترتیب سے مت نکالنا بلـکہ قرعہ ڈالے بغیر
نکال دے۔

خونجو7 یروشلم نے بہایا موجودمیںاُستکابوہ
ہے۔ کیونکہ وہ مٹی پر نہ گرا جو اُسے جذب کر سکتی
بلـکہ ننگی چٹان پر۔ مَیں8 نے خود یہ خون ننگی چٹان پر

بہنے دیا تاکہ چھپوہ نہ جائے بلـکہ غضبمیرا یروشلم پر
نازل ہو جائے اور مَیں بدلہ لوں۔

رب9 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یروشلم پر افسوس
جس نے اِتنا خون بہایا !ہے مَیں تیرےبھی نیچے لـکڑی
کا بڑا ڈھیر لگاؤں گا۔ 10 آ، لـکڑی کا بڑا ڈھیر کر کے
آگ لگا گوشتدے۔ خوبکو پکا، پھر شوربہ نکال
کر ہڈیوں کو بھسم ہونے دے۔ 11 اِس کے بعد خالی
دیگ کو کوئلوںجلتے پر تاکہدےرکھ پیتل گرم ہو کر
تمتمانے لـگے دیگاور میں مَیل پگھل جائے، اُس کا
زنگ اُتر جائے۔

لیکن12 !بےفائدہ زنگاِتنا لگا ہے کہ آگوہ میں
بھی نہیں اُترتا۔

اے13 یروشلم، اپنی حرکتوںبےحیا سے تُو نے اپنے
آپ ناپاککو کر دیا ہے۔ اگرچہ مَیں خود پاکتجھے
صاف کرنا چاہتا تھا توبھی پاکتُو صاف نہ ابہوئی۔
تُو پاکتکوقتاُس نہیں ہو مَیںتکجبگی اپنا پورا
غصہ تجھ پر اُتار نہ لوں۔ ربمیرے14 کا یہ فرمان پورا
ہونے والا ہے، اور مَیں دھیان سے اُسے عمل میں لاؤں
گا۔ نہ مَیں تجھ پر ترس کھاؤں گا، نہ رحم کروں گا۔
تیرےمَیں چال چلن اور اعمال کے مطابق تیری عدالت
کروں ‘گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

بیوی وفاتکی پر حزقی ایل ماتم کرےنہ
رب15 مجھ سے ہم کلام ہوا، 16 اے” آدم زاد،

مَیں تجھ اچانکسے تیری آنکھ کا تارا چھین لوں گا۔
لیکن لازم کہہے تُو نہ آہ زاریو نہکرے، آنسو بہائے۔
چپکےبےشک17 سے کراہتا رہ، لیکن اپنی عزیزہ کے
لئے علانیہ ماتم نہ کر۔ نہ سر سے پگڑی اُتار اور نہ پاؤں
سے جوتے۔ نہ داڑھی کو ڈھانپنا، جنازےنہ کا کھانا
“کھا۔

صبح18 کو مَیں نے قوم کو یہ پیغام سنایا، اور شام
کو میری بیوی انتقال کر گئی۔ اگلی صبح مَیں نے وہ
کچھ کیا جو رب نے مجھے کرنے کو کہا تھا۔ 19 یہ
دیکھ کر لوگوں مجھنے سے پوچھا، آپ” کے رویے کا
ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ذرا ہمیں “بتائیں۔

20 مَیں نے جواب دیا، رب” نے مجھے 21 آپ
اسرائیلیوں کو یہ پیغام سنانے کو کہا، رب’ قادرِ مطلق

* 24:1 دسویں مہینے کا دسواں :دن 15 جنوری۔
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فرماتا ہے کہ میرا گھر تمہارے نزدیک پناہ گاہ ہے
جس پر تم فخر کرتے ہو۔ لیکن یہ مقدِس جو تمہاری
آنکھ کا تارا اور جان کا پیارا ہے تباہ ہونے والا ہے۔
مَیں اُس کی بےحرمتی کرنے کو ہوں۔ اور تمہارے
جتنے بیٹے بیٹیاں یروشلم میں پیچھے رہ گئے تھے سبوہ تلوار
کی زد میں آ کر مر جائیں گے۔ تب22 تم وہ کچھ کرو گے
جو حزقی ایل اِس وقت کر رہا ہے۔ نہ تم اپنی داڑھیوں
کو ڈھانپو گے، نہ جنازے کا کھانا کھاؤ گے۔ 23 نہ
تم سر سے پگڑی، نہ پاؤں سے جوتے اُتارو تمہارےگے۔
ہاں نہ ماتم کا شور، نہ رونے کی آواز سنائی دے گی
بلـکہ تم گناہوںاپنے ضائعسےسببکے ہوتے گے۔جاؤ
تم چپکے ایکسے دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ہتے کرا
رہو گے۔ حزقی24 تمہارےایل لئے نشان ہے۔ جو کچھ
وہ وقتاِس کر رہا ہے وہ تم بھی کرو تبگے۔ تم جان
لو گے کہ ربمَیں قادرِ مطلق “۔‘ہوں

رب25 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد،
یہ گھر اسرائیلیوں کے نزدیک پناہ گاہ ہے جس کے
بارے میں محسوسخوشیخاصوہ کرتے جسہیں،
پر وہ فخر مَیںلیکنہیں۔کرتے یہ مقدِس جو اُن آنکھکی
کا تارا اور جان کا پیارا ہے اُن سے چھین لوں گا اور
ساتھ ساتھ اُن کے بیٹے بیٹیوں کو دنجسبھی۔ پیشیہ
آئے گا 26 اُس ایکدن آدمی بچ کر تجھے اِس کی خبر
پہنچائے گا۔ اُسی27 وقت تُو دوبارہ بول سکے گا۔ تُو
گونگا نہیں رہے گا بلـکہ اُس سے باتیں کرنے لـگے گا۔
یوں تُو اسرائیلیوں کے لئے نشان ہو گا۔ تب وہ جان لیں
گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

25
عمونیوں ملـککا اُن سے چھین لیا جائے گا

1 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد،
عمونیوں ملـککے طرفکی رُخ کر کے اُن خلافکے
نبوّت کر۔ اُنہیں3 ربسنو’بتا، قادرِ مطلق کا !کلام وہ فرماتا ہے اےکہ
عمون بیٹی، تُو خوشنے ہو کر قہقہہ لگایا میرےجب
مقدِس کی بےحرمتی ہوئی، ملـِک اسرائیل تباہ ہوا اور
یہوداہ کے باشندے جلاوطن ہوئے۔ 4 اِس لئے مَیں

قبیلوںمشرقیتجھے کروںحوالےکے گا جو ڈیرےاپنے
تجھ میں لگا کر پوری بستیاں قائم کریں گے۔ وہ تیرا ہی
پھل کھائیں گے، تیرا ہی دودھ پئیں گے۔ 5 ربّہ شہر کو
مَیں اونٹوں کی چراگاہ میں بدل دوں گا اور ملـِک عمون
یوںکو بھیڑبکر آرامکی گاہ بنا تبگا۔دوں جانتم لو گے
کہ مَیں ربہی ہوں۔

6 ربکیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو نے تالیاں
بجا بجا کر اور پاؤں زمین پر مار مار کر اسرائیل کے انجام
پر اپنی دلی خوشی کا اظہار کیا۔ تیری اسرائیل کے لئے
صافحقارت طور پر نظر آئی۔ 7 اِس لئے مَیں اپنا ہاتھ
تیرے خلاف بڑھا کر تجھے دیگر اقوام کے حوالے کر
دوں گا تاکہ وہ تجھے لُوٹ لیں۔ مَیں تجھے یوں مٹا دوں
گا کہ اقوام ممالـکو میں تیرا نام و تکنشان نہیں رہے
تبگا۔ تُو جان لے گی کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

موآب کے شہر تباہ ہو جائیں گے
8 رب” قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ موآب اور سعیر

اسرائیل مذاقکا اُڑا کر کہتے ہیں، لو،’ دیکھو یہوداہ کے
گھرانے اب!حالکا وہ بھی باقی قوموں بنطرحکی گیا
‘ہے۔ 9 اِس لئے مَیں موآب کی پہاڑی ڈھلانوں کو اُن
شہروںکے محرومسے کروں ملـکگا۔ سرےایککے
سے دوسرے سرے تک ایک بھی آبادی نہیں رہے
گی۔ موآبیگو اپنے بیتشہروں یسیموت، بعل معون اور
یَتائم قِر خاصپر فخر کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بوسزمین
ہو جائیں گے۔ 10 عمون کی طرح مَیں موآب کو بھی
مشرقی قبیلوں کے حوالے کروں گا۔ آخرکار اقوام میں
عمونیوں کی تکیاد نہیں رہے گی، موآباور11 بھیکو
مجھ سے مناسب سزا ملے گی۔ تب وہ جان لیں گے کہ
مَیں ربہی “ہوں۔

الله ادومیوں سے انتقام لے گا
12 رب” قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہوداہ سے انتقام

لینے ادومسے سنگیننے گناہ کیا ہے۔ اِس13 لئے مَیں اپنا
ہاتھ ادوم خلافکے بڑھا اُسکر انسانکے حیوانو کو
مار ڈالوں گا، اور وہ تلوار مارےسے جائیں گے۔ تیمان
سے لے تکددانکر ویرانملـکیہ سنسانو ہو جائے
ربیہگا۔ مطلققادرِ فرمانکا رب14ہے۔ مطلققادرِ
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فرماتا ہے اپنیکہ قوم ہاتھوںکے مَیں ادوم سے بدلہ لوں
گا، اور اسرائیل میرے غضب اور قہر کے مطابق ہی
ادوم نپٹسے تبگا۔لے وہ میرا انتقام جان لیں “گے۔

فلستیوں کا خاتمہ
رب”15 قادرِ مطلق فرماتا ہے فلستیوںکہ بڑےنے

ظلم کے ساتھ یہوداہ سے بدلہ لیا ہے۔ اُنہوں نے اُس پر
اپنی حقارتدلی اور دائمی دشمنی کا اظہار کیا اور انتقام
لے کر اُسے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ 16 اِس لئے
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں اپنا ہاتھ فلستیوں کے
خلاف بڑھانے کو ہوں۔ مَیں اِن کریتیوں اور ساحلی
علاقے ہوؤںبچےکے کو گا۔دوںمٹا مَیں17 غضباپنا
اُن پر نازل کر کے سختی سے اُن سے بدلہ لوں گا۔ تب وہ
جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

26
صور ستیاناسکا

یاکین1 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے ویں11 سال
میں رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔ مہینے کا پہلا دن تھا۔
2 اے” آدم زاد، صور بیٹی یروشلم کی تباہی دیکھ کر
خوش ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے، لو،’ اقوام کا دروازہ
ٹوٹ گیا !ہے اب مَیں ہی اِس کی ذمہ یاں دار نبھاؤں
گی۔ اب جب یروشلم ویران ہے تو مَیں ہی فروغ پاؤں
‘گی۔

جواب3 میں رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے
صور، مَیں تجھ سے نپٹ لوں !گا مَیں متعدد قوموں کو
تیرے خلاف بھیجوں گا۔ سمندر کی زبردست موجوں
تجھوہطرحکی پڑیںٹوٹپر وہ4گی۔ فصیلکیشہرصور
کو ڈھا کر اُس کے بُرجوں خاککو میں ملا دیں گی۔
تب مَیں اُسے اِتنے زور سے جھاڑ دوں گا کہ مٹی تک
نہیں رہے گی۔ خالی چٹان ہی نظر آئے گی۔ رب5 قادرِ
مطلق فرماتا سمندروہکہہے ایسیدرمیانکے جگہ رہے
گی جہاں مچھیرے اپنے جالوں کو ُسکھانے کے لئے
بچھا دیں گے۔ دیگر اقوام لُوٹاُسے لیں گی، اور6 خشکی
پر اُس کی آبادیاں تلوار کی زد میں آ جائیں گی۔ تب وہ
جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

7 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں بابل
کے بادشاہ نبوکدنضر کو تیرے خلاف بھیجوں گا جو

گھوڑے، رتھ، گھڑسوار اور بڑی فوج لے کر شمال
سے تجھ پر حملہ کرے گا۔ 8 خشکی پر تیری آبادیوں
کو وہ تلوار سے تباہ کرے گا، پھر پُشتے اور بُرجوں سے
تجھے گھیر لے گا۔ اُس کے فوجی اپنی ڈھالیں اُٹھا کر
تجھ پر حملہ کریں گے۔ 9 بادشاہ اپنی قلعہ شکن مشینوں
سے تیری فصیل کو ڈھا دے گا اور اپنے آلات سے
بُرجوںتیرے کو اُسجب10گا۔دےگرا بےشمارکے
گھوڑے چل پڑیں گے تو اِتنی گرد اُڑ جائے گی کہ
تُو اُس میں ڈوب جائے گی۔ جب بادشاہ تیری فصیل
کو توڑ توڑ تیرےکر دروازوں میں داخل ہو گا تو تیری
دیواریں گھوڑوں اور رتھوں کے شور سے لرز اُٹھیں گی۔
اُس11 کے گھوڑوں کے ُکھر تیری تمام گلیوں کو کچل
دیں گے، اور تیرے باشندے تلوار سے مر جائیں گے،
بوسزمینستونمضبوطتیرے ہو جائیں گے۔ دشمن12
تیری دولت چھین لیں گے اور تیری تجارت کا مال
لُوٹ لیں گے۔ وہ تیری دیواروں کو گرا کر تیری شاندار
عمارتوں کو مسمار کریں گے، تیرےپھر پتھر، لـکڑی اور
ملبہ سمندر پھینکمیں دیں گے۔ تیرےمَیں13 گیتوں کا
شور بند کروں گا۔ تیرےآئندہ سرودوں کی آواز سنائی
گی۔دےنہیں مَیں14 تجھے ننگی چٹان میں تبدیل کروں
گا، مچھیرےاور تجھے اپنے جال بچھا کر ُسکھانے کے
لئے استعمال کریں گے۔ آئندہ تجھے کبھی دوبارہ تعمیر
نہیں کیا جائے گا۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

رب15 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے صور بیٹی،
ساحلی علاقے کانپ اُٹھیں گے جب تُو دھڑام سے گر
جائے گی، جب ہر طرف زخمی لوگوں کی کراہتی
آوازیں سنائی دیں گی، ہر گلی میں قتل و غارت کا شور
مچے گا۔ تب16 ساحلی علاقوں کے تمام حکمران اپنے
تختوں سے اُتر کر اپنے چوغے اور شاندار لباس اُتاریں
گے۔ پہنکپڑےماتمیوہ کر زمین پر بیٹھ جائیں گے اور
بار بار لرز اُٹھیں گے، تکیہاں تیرےوہ انجام پر پریشان
ہوں گے۔ تب17 وہ تجھ پر ماتم کر گائیںگیتکے گے،

ہائے،’ تُو کتنے دھڑام سے گر کر تباہ ہوئی اے!ہے
ساحلی اےشہر، صور بیٹی، پہلے تُو اپنے باشندوں سمیت
سمندر درمیانکے رہ کر کتنی مشہور طاقتاور ور تھی۔



حزقی ایل 26:18 879 حزقی ایل 27:21

گرد و نواح کے تمام باشندے تجھ دہشتسے کھاتے
تھے۔ اب18 ساحلی علاقے تیرے انجام کو دیکھ کر
تھرتھرا رہے ہیں۔ سمندر تیرےجزیرےکے خاتمے کی
خبر سن دہشتکر زدہ ہو گئے ‘ہیں۔

رب19 قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ صور بیٹی، مَیں
تجھے ویران و سنسان کروں گا۔ تُو اُن دیگر شہروں کی
مانند بن جائے گی جو نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ مَیں
تجھ لاؤںسیلابپر گا، اور پانیگہرا دےڈھانپتجھے
گا۔ پاتالتجھےمَیں20 میں اُترنے دوں اورگا، تُو اُس قوم
پاسکے پہنچے گی جو قدیم زمانے سے ہی وہاں بستی
ہے۔ تب تجھے زمین کی گہرائیوں میں رہنا پڑے گا،
وہاں جہاں قدیم زمانوں کھنڈراتکے ہیں۔ تُو مُردوں
ملـککے میں رہے گی اور کبھی زندگی ملـککے میں
واپس نہیں آئے گی، نہ وہاں اپنا مقام دوبارہ حاصل
کرے گی۔ مَیں21 ہونے دوں گا کہ تیرا انجام دہشت
ناک ہو گا، اور تُو سراسر تباہ ہو جائے لوگگی۔ تیرا
کھوج لگائیں گے لیکن تجھے کبھی نہیں پائیں گے۔ یہ
رب قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔

27
صور کے انجام پر گیتماتمی

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، صور
بیٹی پر گیتماتمی گا، اُس3 شہر پر جو سمندر کی گزرگاہ
پر واقع ہے اور متعدد ساحلی قوموں سے تجارت کرتا
اُسہے۔ سے رب’کہہ، فرماتا ہے کہ اے صور بیٹی، تُو اپنے آپ پر
بہت فخر کر کے کہتی ہے کہ واہ، میرا ُحسن کمال کا
ہے۔ اور4 واقعی، تیرا علاقہ سمندر بیچکے میں ہی ہے،
اور جنہوں تجھےنے تعمیر کیا اُنہوں تیرےنے ُحسن کو
تکتکمیل پہنچایا، تجھے5 شاندار بحری جہاز کی مانند
تیرےبنایا۔ تختے سنیر میں اُگنے والے درختوںجونیپرکے
سے بنائے گئے، تیرا مستول لبنان کا دیودار کا درخت
تھا۔ تیرے6 چپو بسن بلوطکے درختوںکے سے بنائے
گئے، جبکہ تیرے فرش کے لئے قبرص سے سرو کی
لـکڑی لائی گئی، پھر اُسے ہاتھی دانت سے آراستہ کیا
گیا۔ نفیس7 کتان کا تیرا رنگ دار بادبان مصر کا تھا۔

وہ امتیازیتیرا نشان بن تیرےگیا۔ پالوں تر قرمزیکا اور
رنگارغوانی اِلیسہ کے ساحلی علاقے سے لایا گیا۔

8 صیدا اور اروَد کے مرد تیرے چپو مارتے تھے،
صور کے اپنے ہی دانا تیرے ملاح تھے۔ *جبل9 کے
بزرگ اور دانش مند آدمی دھیان دیتے تھے کہ تیری
درزیں بند رہیں۔ تمام بحری جہاز اپنے ملاحوں سمیت
پاستیرے آیا تھےکرتے کریں۔تجارتساتھتیرےتاکہ
10 فارس، لُدیہ اور لبیا کے افراد تیری فوج میں خدمت
کرتے تھے۔ تیری دیواروں سے لٹکی اُن کی ڈھالوں اور
خودوں نے تیری شان مزید بڑھا دی۔ 11 اروَد اور
†خلـک کے آدمی تیری فصیل کا دفاع کرتے تھے، جماد
تیرےفوجیکے بُرجوں میں داریپہرا تیریتھے۔کرتے
دیواروں سے لٹکی ہوئی اُن کی ڈھالوں تیرےنے ُحسن
تککمالکو پہنچا دیا۔

12 تُو امیر تھی، تجھ میں مال اسبابو کثرتکی کی
تجارت کی جاتی تھی۔ اِس لئے ترسیس تجھے چاندی،
لوہا، ٹین اور سیسا دے کر تجھ سے سودا کرتا تھا۔
13 یونان، بل تُو اور مسک تجھ سے تجارت کرتے، تیرا
مال خرید کر معاوضے میں غلام اور پیتل کا سامان
دیتے تھے۔ بیت14 ُتجرمہ کے تاجر تیرے مال کے لئے
تجھے عام گھوڑے، فوجی گھوڑے اور خچر پہنچاتے
تھے۔ ددان15 تیرےآدمیکے تجارتساتھ کرتے تھے،
ہاں متعدد ساحلی علاقے تیرے گاہک تھے۔ اُن کے
ساتھ سودابازی کر کے تجھے ہاتھی دانت اور آبنوس
کی لـکڑی ملتی تھی۔ 16 شام تیری پیداوار کی کثرت
کی وجہ تیرےسے ساتھ تجارت کرتا تھا۔ معاوضے میں
تجھے فیروزہ، ارغوانی رنگرنگ، دار باریککپڑے،
کتان، مونگا اور یاقوت ملتا تھا۔ 17 یہوداہ اور اسرائیل
گاہکتیرے تھے۔ تیرا مال خرید کر وہ مِنّیتتجھے کا
گندم، پنّگ کی ٹکیاں، شہد، زیتون کا تیل اور بلسان
دیتے تھے۔ 18 دمشق تیری وافر پیداوار اور مال کی
کثرت کی وجہ تیرےسے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔ اُس
سے تجھے حلبون کی َمے اور صاحر کی اُون ملتی تھی۔
ودان19 تھے۔گاہکتیرےیوناناور اُوزالوہ کا ڈھالا
ہوا لوہا، دارچینی اور کلمس کا مسالا پہنچاتے تھے۔
20 ددان سے تجارت کرنے سے تجھے ین زِ پوش ملتی
تھی۔ اورعرب21 قیدار تمامکے گاہکتیرےحکمران

* 27:9 :جبل Biblos † 27:11 :خلـک ً ۔Ciliciaغالبا
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تھے۔ تیرے مال عوضکے وہ بھیڑ کے بچے، مینڈھے
بکرےاور دیتے تھے۔ 22 سبا اور رعمہ کے تاجر تیرا مال
حاصل کرنے کے لئے تجھے بہترین بلسان، ہر قسم کے
جواہر اور سونا دیتے تھے۔ 23 حاران، کنّہ، عدن، سبا،
اسور اور تجارتساتھتیرےسبمادیکُل تھے۔کرتے
24 پاستیرےوہ آ کر تجھے شاندار لباس، رنگقرمزی
کی چادریں، رنگ دار کپڑے اور کمبل، نیز مضبوط
پیشرسّے کرتے تھے۔ ترسیس25 کے عمدہ جہاز تیرا
مال ممالـکمختلف میں پہنچاتے تھے۔ یوں تُو جہاز کی
مانند سمندر کے بیچ میں رہ کر دولت اور شان سے مالا
مال تیرے26گئی۔ہو دُوردُورتجھےوالےچلانےچپو
تک پہنچاتے ہیں۔
لیکن وقتوہ قریب مشرقجبہے سے تیز آندھی آ

کر تجھے سمندر کے درمیان ٹکڑےہی ٹکڑے دےکر
گی۔ جس27 دن تُو گر جائے گی اُس دن تیری تمام
ملـکیت سمندر کے بیچ میں ڈوبہی جائے گی۔ تیری
دولت، تیرا سودا، تیرے ملاح، تیرے بحری مسافر،
تیری درزیں بند رکھنے والے، تیرے تاجر، تیرے تمام
فوجی اور باقی جتنے بھی تجھ پر سوار ہیں سب سبکے
غرق ہو جائیں گے۔ 28 تیرے ملاحوں کی چیختی
چلّاتی آوازیں سن کر ساحلی علاقے کانپ اُٹھیں گے۔
29 تمام چپو چلانے والے، ملاح اور بحری مسافر اپنے
جہازوں سے اُتر کر ساحل پر کھڑے ہو جائیں گے۔
30 وہ زور سے رو پڑیں بڑیگے، تلخی سے یہ گر زاریو
کریں گے۔ اپنے سروں پر خاک ڈال کر وہ راکھ میں
لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ تیری31 ہی وجہ سے وہ اپنے
سروں کو منڈوا ٹاٹکر لباسکا اوڑھ لیں گے، وہ بڑی
بےچینی اور تلخی سے تجھ پر ماتم کریں گے۔ تب32 وہ
زار و قطار رو کر ماتم گیتکا گائیں ہائے،”گے، کون سمندر سے گھرے ہوئے صور کی
خاموشطرح ہو گیا “ہے؟

تجارتجب33 کا مال سمندر کی طرفچاروں سے
تکتجھ پہنچتا تھا تو تُو متعدد قوموں کو سیر کرتی تھی۔
دنیا کے بادشاہ دولتتیری اور تجارتی سامان کثرتکی
سے امیر ہوئے۔

34 !افسوس اب تُو پاش پاش ہو کر سمندر کی
غائبمیںگہرائیوں ہو ہے۔گئی تیرا مال تیرےاور تمام

تیرےافراد ڈوبساتھ گئے ہیں۔
35 ساحلی علاقوں میں بسنے والے گھبرا گئے ہیں۔

اُن کے بادشاہوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اُن کے
پریشانچہرے نظر آتے ہیں۔

36 دیگر اقوام کے تاجر تجھے دیکھ کر توبہ” “توبہ
کہتے ہیں۔ تیرا ہول ناک انجام اچانک ہی آ گیا ہے۔
اب سے تُو کبھی نہیں اُٹھے “۔‘گی

28
صور حکمرانکے کے لئے پیغام

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، صور
حکمرانکے کو رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو مغرور ہو گیا ہے۔
تُو کہتا مَیںکہہے خدا مَیںہوں، سمندر درمیانکے ہی
اپنے الٰہیتخِت پر بیٹھا لیکنہوں۔ تُو نہیںخدا بلـکہ انسان
گوہے، تُو آپاپنے کو خدا سا سمجھتا ہے۔ بےشک3
تُو آپاپنے کو دانیال سے کہیں یادہ دانشز مند سمجھ
کر کہتا ہے کہ کوئی بھی بھید مجھ سے پوشیدہ نہیں
رہتا۔ 4 اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تُو نے اپنی حکمت
اور سمجھ سے بہت دولت حاصل کی ہے، سونے اور
چاندی سے اپنے خزانوں کو بھر دیا ہے۔ بڑی5 دانش
مندی سے تُو تجارتنے کے یعے ذر اپنی دولت بڑھائی۔
لیکن تیریجتنی دولت بڑھتی گئی اُتنا ہی تیرا غرور بھی
بڑھتا گیا۔

ربچنانچہ6 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ تُو اپنے
آپ کو خدا سا سمجھتا ہے اِس7 لئے سبمَیں سے ظالم
قوموں خلافتیرےکو بھیجوں گا جو اپنی تلواروں کو
تیری خوب صورتی اور حکمت کے خلاف کھینچ کر
تیری شان شوکتو کی بےحرمتی کریں گی۔ 8 وہ تجھے
پاتال اُتاریںمیں سمندرگی۔ مارتجھےہیمیںبیچکے ڈالا
گا۔جائے 9 کیا تُو وقتاُس اپنے قاتلوں کہےسے گا کہ
مَیں ہوں؟خدا !نہیںہرگز قاتلوںاپنے میںہاتھکے ہوتے
وقت تُو خدا نہیں بلـکہ انسان ثابت ہو گا۔ 10 تُو اجنبیوں
ہاتھوںکے نامختون وفاتسیکی پائے گا۔ یہ ربمیرا،
قادرِ مطلق کا فرمان “۔‘ہے

رب11 مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، 12 اے” آدم
زاد، صور بادشاہکے پر گیتماتمی گا اُسکر سے کہہ،
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رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تجھ کاملیتپر کا ٹھپا
تھا۔ تُو حکمت سے بھرپور تھا، تیرا ُحسن کمال کا تھا۔
13 الله کے باِغ عدن میں رہ کر تُو ہر قسم کے جواہر سے
سجا ہوا تھا۔ *لعل، †زبرجد، حجر ‡القمر §پکھراج، عقیِق
*احمر اور †یشب، سنِگ ‡لاجورد، فیروزہ اور زمرد
تجھےسب آراستہ کرتے کچھسبتھے۔ سونے کامکے
صورتخوبمزیدسے بنایا گیا خلقتجھےدنجستھا۔
کیا گیا اُسی دن یہ تیرےچیزیں لئے تیار ہوئیں۔

مَیں14 نے تجھے الله مُقّدسکے پہاڑ پر کھڑا کیا تھا۔
وہاں تُو کروبی فرشتے اپنےسےحیثیتکی پَر پھیلائے پہرا
داری کرتا تھا، وہاں تُو جلتے ہوئے پتھروں کے درمیان
ہی گھومتا پھرتا رہا۔

تجھےدنجس15 خلق کیا گیا تیرا چال چلن بےالزام
تھا، میںتجھابلیکن ناانصافی پائی ہے۔گئی تجارت16
سےوجہکیکامیابیمیں تُو تشددوظلم بھرسے گیا اور گناہ
کرنے لگا۔
یہ دیکھ کر مَیں نے تجھے الله کے پہاڑ پر سے اُتار

دیا۔ مَیں نے تجھے جو پہرا داری کرنے والا فرشتہ تھا
تباہ کر کے جلتے ہوئے پتھروں کے درمیان سے نکال
دیا۔ تیری17 خوب تیرےصورتی لئے غرور کا باعث
بن گئی، ہاں تیری شان شوکتو نے تجھے اِتنا پُھلا دیا
کہ تیری حکمت جاتی رہی۔ اِسی لئے مَیں نے تجھے
زمین پر پٹخ کر دیگر بادشاہوں کے منے سا تماشا بنا دیا۔
18 اپنے بےشمار گناہوں اور بےانصاف تجارت سے تُو
نے مُقّدساپنے مقاموں کی بےحرمتی کی جوابہے۔
میں مَیں نے ہونے دیا تیرےآگکہ درمیان سے نکل
کر تجھے بھسم کرے۔ مَیں نے تجھے تماشا دیکھنے والے
تمام لوگوں کے منے سا ہی راکھ کر دیا۔ 19 جتنی بھی
قومیں تجھے جانتی تھیں اُن کے کھڑےرونگٹے ہو گئے۔
تیرا ہول ناک انجام اچانک ہی آ گیا ہے۔ اب سے تُو
کبھی نہیں اُٹھے “۔‘گا

صیدا کو دیسزا جائے گی

رب20 مجھ سے ہم کلام ہوا، 21 اے” آدم زاد،
صیدا کی طرف رُخ کر کے اُس خلافکے نبوّت !کر
رب22 مطلققادرِ فرماتا سےتجھمَیںصیدا،اےکہہے
نپٹ لوں تیرےگا۔ درمیان ہی مَیں اپنا جلال دکھاؤں
گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں، کیونکہ
مَیں شہر عدالتکی کر کے مُقّدساپنا کردار اُن پر ظاہر
کروں گا۔ 23 مَیں اُس میں مہلـک وبا پھیلا کر اُس کی
خونمیںگلیوں تلوارسےطرفچاروںاُسےگا۔دوںبہا
گھیر لے گی تو اُس میں پھنسے ہلاکلوگہوئے ہو
جائیں تبگے۔ وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

اسرائیل کی بحالی
24 اِس وقت اسرائیل کے پڑوسی اُسے حقیر جانتے

تکابہیں۔ وہ اُسے چبھنے والے خار اور زخمی کرنے
والے کانٹے ہیں۔ لیکن آئندہ ایسا نہیں ہو گا۔ تب وہ
جان لیں گے کہ مَیں رب قادرِ مطلق ہوں۔ 25 کیونکہ
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ دیگر اقوام کے دیکھتے
دیکھتے مَیں ظاہر کروں گا مُقّدسمَیںکہ ہوں۔ کیونکہ
مَیں اسرائیلیوں کو اُن اقوام میں سے نکال کر جمع کروں
گا جہاں مَیں نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا۔ تب وہ اپنے
وطن میں جا بسیں گے، ملـکاُس میں جو مَیں نے اپنے
یعقوبخادم کو دیا تھا۔ 26 حفاظتوہ اُسسے میں رہ
کر گھر تعمیر کریں گے اور انگور کے باغ لگائیں گے۔
لیکن پڑوسیجو اُنہیں حقیر تھےجانتے اُن عدالتمَیںکی
کروں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ مَیں رب اُن کا “ہوں۔خدا

29
مصر کو سزا ملے گی

یاکین1 یہو بادشاہ کی جلاوطنی سالدسویںکے میں
دسویںہوا۔کلامہمسےمجھرب مہینے *دنواں11کا
تھا۔ رب نے فرمایا، 2 اے” آدم زاد، مصر کے بادشاہ
فرعون طرفکی رُخ کر کے اُس کے اور تمام مصر کے
خلاف نبوّت !کر

* 28:13 :لعل ایکیا قسم کا سرخ عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے جواہراتاکثر کے متروکنام ہیں یا اُن مطلبکا بدل گیا ہے، اِس
لئے اُن مختلفکا ترجمہ ہو ہے۔سکتا † 28:13 :زبرجد peridot ‡ 28:13 حجر :القمر moonstone § 28:13 :پکھراج topas
* 28:13 عقیِق :احمر carnelian † 28:13 :یشب jasper ‡ 28:13 سنِگ :لاجورد lapis lazuli * 29:1 دسویں

مہینے کا :دنواں11 7 جنوری۔
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3 اُسے بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ شاہِ

مصر فرعون، مَیں تجھ سے نپٹنے کو ہوں۔ بےشک تُو
ایک بڑا اژدہا ہے جو یائے در نیل کی مختلف شاخوں
کے بیچ میں لیٹا ہوا کہتا ہے کہ یہ یا در میرا ہی ہے،
مَیں نے خود اُسے بنایا۔

لیکن4 تیرےمَیں منہ میں کانٹے ڈال کر تجھے یا در
سے نکال لاؤں میرےگا۔ کہنے پر تیری ندیوں کی تمام
مچھلیاں تیرے چھلـکوں کے لـگساتھ تیرےکر ساتھ
پکڑی جائیں گی۔ 5 مَیں تجھے اِن تمام مچھلیوں سمیت
یگستان ر پھینکمیں چھوڑوں گا۔ تُو کھلے میدان میں
گر کر پڑا نہگا۔رہے تجھےکوئی نہگا،کرےاکٹھا جمع
کرے گا بلـکہ مَیں تجھے درندوں اور پرندوں کو کھلا
دوں گا۔ تب6 مصر کے باشندےتمام جان لیں گے کہ
مَیں ربہی ہوں۔
تُو اسرائیل کے لئے سرکنڈے کی کچی چھڑی ثابت

ہوا ہے۔ اُنہوںجب7 نے تجھے پکڑنے کوششکی کی
تو تُو ٹکڑےٹکڑےنے ہو کر اُن کے زخمیکوکندھے کر
اُنہوںجبدیا۔ نے اپنا تجھوزنپورا پر ڈالا تو ٹوٹتُو گیا،
اور اُن کی کمر ڈانواں ڈول ہو گئی۔ اِس8 لئے رب قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ تیرےمَیں خلاف تلوار بھیجوں گا
میںملـکجو انسانسے و حیوان مٹا گی۔ڈالے ملـِک9
مصر ویران و سنسان ہو جائے گا۔ تب وہ جان لیں گے
کہ مَیں ربہی ہوں۔
چونکہ تُو نے دعوٰی کیا، یائے” در نیل میرا ہی ہے،

مَیں اُسےخودنے اِس10“بنایا لئے تیریاورسےتجھمَیں
ندیوں سے نپٹ لوں گا۔ مصر میں ہر طرف کھنڈرات
نظر آئیں گے۔ شمال میں مجدال سے لے کر جنوبی شہر
اسوان بلـکہ ایتھوپیا کی تکسرحد مَیں مصر کو ویران و
سنسان کر دوں گا۔ 11 نہ انسان اور نہ حیوان کا پاؤں
اُس میں سے گزرے گا۔ چالیس سال تک اُس میں
کوئی نہیں بسے گا۔ ارد12 گرد کے دیگر ممالـکتمام کی
مصرمَیںطرح اُجاڑوںبھیکو گا، ارد گرد کے دیگر تمام
شہروں کی طرح مَیں مصر کے شہر بھی ملبے کے ڈھیر بنا
دوں چالیسگا۔ تکسال اُن کی حالتیہی رہے گی۔
ساتھ ساتھ مَیں مصریوں کو مختلف اقوام و ممالـک میں

منتشر کر دوں گا۔
ربلیکن13 قادرِ مطلق یہ بھی فرماتا چالیسکہہے

سال کے بعد مَیں مصریوں کو اُن ممالـک سے نکال کر
جمع کروں گا جہاں مَیں نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا۔
14 مَیں مصر کو بحال کر کے اُنہیں اُن کے آبائی وطن
یعنی جنوبی مصر میں واپس لاؤں گا۔ وہاں وہ ایک
غیراہم سلطنت قائم کریں گے 15 جو باقی ممالـک کی
نسبت چھوٹی ہو گی۔ آئندہ وہ دیگر قوموں پر اپنا رُعب
مَیںگے۔ڈالیںنہیں دوںدھیانخود گا وہکہ آئندہ اِتنے
کمزور رہیں کہ دیگر قوموں پر حکومت نہ کر سکیں۔
16 آئندہ اسرائیل نہ مصر پر بھروسا کرنے اور نہ اُس سے
لپٹ جانے کی آزمائش میں پڑے گا۔ تب وہ جان لیں
گے کہ مَیں ربہی قادرِ مطلق “۔‘ہوں

ِ شاہ بابل کو مصر ملے گا
یاکین17 یہو بادشاہ سالویں27کےجلاوطنیکی

میں رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔ پہلے مہینے کا پہلا †دن
تھا۔ اُس نے فرمایا، 18 اے” آدم زاد، جب شاہِ بابل
نبوکدنضر صورنے کا محاصرہ کیا تو اُس فوجکی سختکو
محنت کرنی پڑی۔ ہر سر گنجا ہوا، ہر کندھے کی ِجلد
چھل گئی۔ لیکن نہ اُسے اور نہ اُس کی فوج کو محنت
مناسبکا اجر ملا۔

19 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں شاہِ
بابل نبوکدنضر اُسگا۔دوںدےمصرکو دولتکی کو
وہ اُٹھا کر لے جائے گا۔ اپنی فوج کو پیسے دینے کے
لئے وہ مصر کو لُوٹ لے گا۔ 20 چونکہ نبوکدنضر اور
اُس فوجکی میرےنے لئے اِسکیمشقتمحنتخوب
لئے مَیں اُسےنے معاوضے طورکے پر دےمصر ہے۔دیا
ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

جب21 یہ پیشکچھ آئے گا تو مَیں اسرائیل کو نئی
طاقت دوں اےگا۔ حزقی ایل، اُس وقت مَیں تیرا منہ
کھول دوں گا، اور تُو دوبارہ اُن کے درمیان بولے گا۔
تب وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

30
مصر طاقتکی ختم ہو جائے گی

† 29:17 پہلے مہینے کا پہلا :دن 26 یل۔ اپر
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مجھرب1 ہمسے کلام ہوا، آدماے”2 زاد، نبوّت

کر کے یہ پیغام سنا دے،
رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آہ و زاری !کرو اُس

دن پر افسوس 3 جو آنے والا ہے۔ کیونکہ رب کا دن
قریب ہی ہے۔ اُس دن گھنے بادل چھا جائیں گے، اور
مَیں اقوام گا۔کروںعدالتکی مصر4 پر تلوار نازل ہو کر
وہاں کے باشندوں کو مار ڈالے ملـکگی۔ دولتکی
چھین لی جائے گی، اور اُس کی بنیادوں کو ڈھا دیا
جائے گا۔ یہ دیکھ کر ایتھوپیا لرز اُٹھے گا، 5 کیونکہ
اُس لوگکے بھی تلوار کی زد میں آ جائیں گے۔ کئی
قوموں کے افراد مصریوں کے ساتھ ہلاک ہو جائیں
ایتھوپیاگے۔ لبیاکے، لُدیہکے، میںمصرکے، بسنے والے
تمام اجنبی قوموں کے، کوب کے اور میرے عہد کی
قوم اسرائیل ہلاکلوگکے ہو جائیں گے۔ رب6 قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ مصر کو سہارا دینے سبوالے گر
جائیں گے، طاقتجساور پر وہ فخر کرتا ہے وہ جاتی
شمالگی۔رہے مجدالمیں سے لے جنوبیکر اسوانشہر
تک اُنہیں تلوار مار ڈالے گی۔ یہ رب قادرِ مطلق کا
فرمان ہے۔ 7 ارد گرد کے دیگر ممالـک کی طرح مصر
بھی ویران و سنسان ہو گا، ارد گرد کے دیگر شہروں کی
طرح اُس کے شہر بھی ملبے کے ڈھیر ہوں گے۔ جب8
آگیوںمیںمصرمَیں لگا اُسکر مددگاروںکے کچلکو
ڈالوں گا لوگتو جان لیں گے کہ مَیں ربہی ہوں۔

تکاب9 ایتھوپیا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے،
لیکن اُس طرفمیریدن سے قاصد نکل کر ملـکاُس
کے باشندوں کو ایسی خبر پہنچائیں گے جس سے وہ
تھرتھرا اُٹھیں گے۔ کیونکہ قاصد کشتیوں میں بیٹھ کر
یائے در نیل کے یعے ذر اُن تک پہنچیں گے اور اُنہیں
اطلاع دیں گے مصرکہ تباہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہاں
کے لوگ کانپ اُٹھیں گے۔ یقین کرو، یہ دن جلد ہی
آنے والا ہے۔ رب10 مطلققادرِ فرماتا بابلشاہِکہہے
نبوکدنضر کے یعے ذر مَیں مصر کی شان شوکتو چھین
لوں گا۔ اُسے11 سمیتفوج مصر میں لایا جائے گا تاکہ
اُسے تباہ اقوامتبکرے۔ میں سےسبسے ظالم لوگیہ
اپنی تلواروں کو چلا ملـککر کو مقتولوں سے بھر دیں

گے۔ مَیں12 یائے در نیل کی شاخوں کروںخشککو
گا مصراور فروختکو کر آدمیوںشریرکے حوالےکے
پردیسیوںگا۔دوںکر یعےکے ملـکمَیںذر اور کچھجو
بھی اُس میں ہے تباہ کر دوں گا۔ یہ ربمیرا، کا ہے۔فرمان

رب13 قادرِ مطلق فرماتا ہے بُتوںمصریمَیںکہ کو
برباد کروں گا اور میمفِس مجسمےکے مصرگا۔دوںہٹا
نہیںحکمرانمیں ملـکمَیںاورگا،رہے طاریخوفپر
کروں گا۔ میرے14 حکم پر جنوبی مصر برباد اور ُضعن
نذرِ آتش ہو گا۔ مَیں تھیبس کی عدالت 15 اور مصری
قلعے پلوسیئم پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ ہاں، تھیبس
کی شان و شوکت نیست و نابود ہو جائے گی۔ 16 مَیں
مصر کو تبگا۔کروںآتشنذرِ پلوسیئم دردِ مبتلامیںزہ
عورت کی طرح پیچ و تاب کھائے گا، تھیبس دشمن
قبضےکے میں آئے گا اور میمفِس مصیبتمسلسل میں
پھنسا گا۔رہے کیدشمن17 ہیلیوپلستلوار بوبستساور
کے جوانوں کو مار ڈالے گی جبکہ بچی ہوئی عورتیں
غلام بن کر جلاوطن ہو جائیں گی۔ حیستحفن18 میں
تاریکدن ہو جائے مصروہاںمَیںجبگا جوئےکے
کو توڑ دوں گا۔ وہیں اُس کی زبردست طاقت جاتی
رہے گی۔ گھنا بادل شہر پر چھا جائے گا، اور گرد و
نواح کی آبادیاں قیدی بن کر جلاوطن ہو جائیں گی۔
یوں19 مَیں مصر عدالتکی کروں گا اور وہ لیںجان گے
کہ مَیں “۔‘ہوںربہی

یاکین20 یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے گیارھویں سال
میں رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔ پہلے مہینے کا ساتواں
*دن تھا۔ اُس نے فرمایا تھا، آدماے”21 زاد، مَیں نے
فرعونبادشاہمصری کا بازو توڑ پانےشفاہے۔ڈالا کے
لئے لازم تھا کہ بازو پر پٹی باندھی جائے، کہ ٹوٹی ہوئی
ہڈی ساتھکے باندھیکھپّچی جائے تاکہ مضبوطبازو
ہو کر تلوار چلانے کے قابل ہو جائے۔ لیکن اِس قسم
کا علاج ہوا نہیں۔

22 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں مصری
بادشاہ فرعون نپٹسے کر اُس دونوںکے بازوؤں کو توڑ
ڈالوں گا، صحت مند بازو کو بھی اور ٹوٹے ہوئے کو
تلوارتببھی۔ اُس ہاتھکے مَیںاور23گیجائےگرسے

* 30:20 پہلے مہینے کا ساتواں :دن 29 یل۔ اپر
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مصریوں کو مختلف اقوام و ممالـک میں منتشر کر دوں
گا۔

مَیں24 شاہِ بابل کے بازوؤں دےتقویتکو کر اُسے
اپنی ہی تلوار پکڑا دوں گا۔ لیکن فرعون کے بازوؤں کو
مَیں توڑ ڈالوں گا، اور وہ شاہِ بابل کے منے سا مرنے
والے زخمی آدمی کی طرح کراہ اُٹھے گا۔ 25 ِ شاہ بابل
بازوؤںکے تقویتمَیںکو دوں گا فرعونجبکہ بازوکے
بےحس حرکتو ہو جائیں وقتجسگے۔ مَیں اپنی
تلوار کو شاہِ بابل کو پکڑا دوں گا اور وہ اُسے مصر کے
خلاف چلائے گا لوگوقتاُس جان لیں گے کہ مَیں
مصریوںمَیںوقتجسہاں،26ہوں۔ربہی کو دیگر
اقوام ممالـکو میں منتشر کر دوں گا اُس وقت وہ جان
لیں گے کہ مَیں ربہی “ہوں۔

31
درختمصری دھڑام سے گر جائے گا

1 یاکین یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے گیارھویں سال
میں رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔ تیسرے مہینے کا پہلا
*دن تھا۔ اُس نے فرمایا، 2 اے” آدم زاد، مصری
بادشاہ فرعون اور اُس کی شان شوکتو سے تجھکون’کہہ، جیسا عظیم تھا؟ 3 تُو سرو کا درخت، لبنان
کا دیودار کا درخت تھا، جس کی خوب صورت اور
گھنی شاخیں جنگل کو سایہ دیتی تھیں۔ وہ اِتنا بڑا تھا
کہ اُس کی چوٹی بادلوں میں اوجھل تھی۔ 4 پانی کی
کثرت نے اُسے اِتنی ترقی دی، گہرے چشموں نے
اُسے بڑا بنا دیا۔ اُس کی ندیاں تنے طرفچاروںکے بہتی
تھیں اور پھر آگے جا کھیتکر باقیکے تمام درختوں کو
بھی سیراب کرتی تھیں۔ 5 چنانچہ وہ دیگر درختوں سے
کہیں یادہ ز بڑا تھا۔ اُس کی شاخیں بڑھتی اور اُس کی
ٹہنیاں لمبی پانیوافرگئیں۔ہوتی باعثکے پھیلتاخوبوہ
گیا۔ 6 تمام پرندے اپنے گھونسلے اُس کی شاخوں میں
بناتے تھے۔ اُس کی شاخوں کی آڑ میں جنگلی جانوروں
بچےکے پیدا ہوتے، اُس کے میںسائے تمام عظیم قومیں
پانیکوجڑوںکیدرختچونکہ7تھیں۔بستی کثرتکی
ملتی تھی اِس لئے اُس کی لمبائی اور شاخیں قابِل یف تعر
اور صورتخوب بن گئیں۔ 8 باِغ خدا کے دیودار کے

درخت اُس کے برابر نہیں تھے۔ نہ جونیپر کی ٹہنیاں، نہ
چنار کی شاخیں اُس کی شاخوں کے برابر تھیں۔ باِغ خدا
میں کوئی بھی درخت اُس کی خوب صورتی کا مقابلہ
نہیں کر سکتا تھا۔ مَیں9 نے خود اُسے متعدد ڈالیاں مہیا
کر صورتخوبکے بنایا تھا۔ الله کے باِغ عدن کے تمام
درختدیگر اُس رشکسے کھاتے تھے۔

10 لیکن اب رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جب
درخت اِتنا بڑا ہو گیا بادلوںچوٹیکیاُسکہ اوجھلمیں
ہو گئی تو وہ اپنے قد پر فخر کر کے مغرور ہو گیا۔

یہ11 دیکھ کر مَیں نے اُسے اقوام بڑےسےسبکے
حکمران حوالےکے کر دیا تاکہ وہ اُس کی کےبےدینی
مطابق اُس نپٹسے لے۔ مَیں نے اُسے نکال دیا، 12 تو
اجنبی اقوام کے سب سے ظالم لوگوں نے اُسے ٹکڑے
ٹکڑے کر کے زمین پر چھوڑ دیا۔ تب اُس کی شاخیں
پہاڑوں پر اور تمام وادیوں میں گر گئیں، اُس کی ٹہنیاں
ٹوٹ ملـککر کی تمام گھاٹیوں میں پڑی رہیں۔ دنیا کی
تمام اقوام اُس کے سائے میں نکلسے کر وہاں سے چلی
گئیں۔ 13 تمام پرندے اُس کے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھ
گئے، تمام جنگلی جانور اُس کی سوکھی ہوئی شاخوں پر
لیٹ گئے۔ 14 یہ اِس لئے ہوا کہ آئندہ پانی کنارےکے
پر لگا کوئی بھی درخت اِتنا بڑا نہ ہو کہ اُس کی چوٹی
بادلوں میں اوجھل ہو جائے ًاور نتیجتا وہ اپنے آپ کو
دوسروں سے برتر سمجھے۔ کیونکہ سب کے لئے موت
اور زمین کی گہرائیاں مقرر ہیں، سب کو پاتال میں اُتر
کر مُردوں درمیانکے بسنا ہے۔

15 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جس وقت یہ
درخت پاتال میں اُتر گیا اُس دن مَیں نے گہرائیوں کے
چشموں کو اُس پر ماتم کرنے دیا اور اُن کی ندیوں کو
روک دیا تاکہ پانی اِتنی کثرت سے نہ بہے۔ اُس کی
خاطر مَیں نے لبنان کو ماتمی لباس پہنائے۔ تب کھلے
میدان کے تمام درخت مُرجھا گئے۔ 16 وہ اِتنے دھڑام
سے گر گیا جب مَیں نے اُسے پاتال میں اُن پاسکے اُتار
دیا جو میںگڑھے اُتر تھےچکے کہ دیگر اقوام کو دھچکا
لگا۔ لیکن باِغ عدن کے باقی تمام درختوں کو تسلی ملی۔

* 31:1 تیسرے مہینے کا پہلا :دن 21 جون۔
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کیونکہ گو لبنان کے اِن چیدہ اور بہترین درختوں کو
پانی کی کثرت ملتی رہی تھی تاہم یہ بھی پاتال میں اُتر
گئے تھے۔ 17 گو یہ بڑے درخت کی طاقت رہے تھے
اور اقوام کے درمیان رہ کر اُس کے سائے میں اپنا گھر
بنا لیا تھا توبھی یہ بڑے درخت کے ساتھ وہاں اُتر گئے
مقتولجہاں اُن کے انتظار میں تھے۔

عدنباِغسےلحاظکےشاناورعظمتمصر،اے18
کا کون درختسا تیرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن تجھے
باِغ عدن کے دیگر درختوں کے ساتھ زمین کی گہرائیوں
میں اُتارا جائے گا۔ وہاں تُو نامختونوں اور مقتولوں کے
درمیان پڑا رہے ربگا۔ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہی
فرعون اور اُس کی شان شوکتو کا انجام ہو “۔‘گا

32
اژدہے فرعون کو مارا جائے گا

یاکین1 یہو بادشاہ کے ویں12 سال میں رب مجھ
سے ہم کلام ہوا۔ ویں12 مہینے کا پہلا *دن تھا۔
مجھے یہ پیغام ملا، 2 اے” آدم زاد، مصر کے بادشاہ
فرعون پر گیتماتمی گا کر اُسے گو’بتا، اقوام کے درمیان تجھے جوان شیرببر سمجھا جاتا
ہے، لیکن در حقیقت تُو یائے در نیل کی شاخوں میں
ہنے ر والا اژدہا ہے جو اپنی ندیوں کو اُبلنے دیتا اور پاؤں
پانیسے میںحرکتسےزورکو لا کرگدلاکر ہے۔دیتا

رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے مَیںکہ متعدد قوموں کو
جمع کر پاستیرےکے بھیجوں گا تاکہ تجھ پر جال ڈال
پانیتجھےکر نکالیں۔کھینچسے تجھےمَیںتب4 زور سے
خشکی پر پٹخ دوں گا، کھلے میدان پر ہی پھینکتجھے
چھوڑوں گا۔ تمام پرندے تجھ پر بیٹھ جائیں گے، تمام
جنگلی جانور تجھے کھا کھا کر سیر ہو جائیں گے۔ 5 تیرا
گوشت مَیں پہاڑوں پر پھینک دوں گا، تیری لاش سے
وادیوں کو بھر دوں گا۔ تیرے6 بہتے خون مَیںسے زمین
کو سیرابتکپہاڑوں کروں گا، گھاٹیاں تجھ سے بھر
جائیں گی۔

تیریمَیںوقتجس7 زندگی بتیکی دوںبجھا اُسگا
وقت مَیں آسمان ڈھانپکو دوں تاریکستارےگا۔ ہو
جائیں گے، سورج بادلوں میں چھپ جائے گا اور چاند

روشنیکی نہیںنظر آسمانبھیکچھجو8گی۔آئے پر چمکتا
دمکتا ہے اُسے مَیں تیرے باعث تاریک کر دوں گا۔
تیرے پورے ملـک پر یکی تار چھا جائے گی۔ یہ رب
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

بہت9 قوموں کے دل گھبرا جائیں گے جب مَیں
تیرے انجام کی خبر دیگر اقوام تک پہنچاؤں گا، ایسے
ممالـک تک جن سے تُو ناواقف ہے۔ 10 متعدد قوموں
کے منے سا مَیںہی تجھ پر تلوار چلا دوں گا۔ یہ دیکھ کر
اُن طاریدہشتپر ہو جائے گی، اور اُن بادشاہوںکے
کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جسگے۔ دن تُو دھڑام
سے گر جائے گا اُس دن اُن پر مرنے کا خوفاِتنا چھا
جائے گا کہ وہ بار بار کانپ اُٹھیں گے۔

11 ربکیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ بابلشاہِ کی
تلوار تجھ پر گی۔کرےحملہ تیری12 فوجشاندار اُس کے
سورماؤں کی تلوار سے گر ہلاککر ہو جائے گی۔ دنیا
کے سب سے ظالم آدمی مصر کا غرور اور اُس کی تمام
شان میںخاکشوکتو ملا دیں گے۔ مَیں13 وافر پانی
کے پاس کھڑے اُس کے مویشی کو بھی برباد کروں
گا۔ آئندہ یہ پانی نہ انسان، نہ حیوان کے پاؤں سے گدلا
ہو گا۔ رب14 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُس وقت مَیں
دوںہونے گا کہ اُن کا شفافصافپانی ہو جائے اور
ندیاں تیل کی طرح بہنے لـگیں۔ مَیں15 مصر کو ویران و
سنسان کر کے ہر چیز سے محروم کروں گا، مَیں اُس کے
تمام باشندوں کو مار ڈالوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ
مَیں “۔‘ہوںربہی

رب16 قادرِ مطلق فرماتا ہے، لازم” ہے کہ درِج
بالا ماتمی گیت کو گایا جائے۔ دیگر اقوام اُسے گائیں،
وہ مصر اور اُس کی شان و شوکت پر ماتم کا یہ گیت
ضرور “گائیں۔

پاتال میں دیگر اقوام مصر کے انتظار میں ہیں
یاکین17 یہو بادشاہ سالویں12کے مجھربمیں

سے ہم کلام ہوا۔ مہینے کا واں15 دن تھا۔ اُس نے
فرمایا، 18 اے” آدم زاد، مصر کی شان و شوکت پر
یلا واو کر۔ اُسے دیگر عظیم اقوام کے ساتھ پاتال میں اُتار

* 32:1 ویں12 مہینے کا پہلا :دن 3 مارچ۔
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دے۔ اُسے اُن پاسکے دےپہنچا جو پہلے گڑھے میں
پہنچ چکے ہیں۔ مصر19 کو بتا،

خوبتیریاب’ صورتی کہاں ابگئی؟ تُو اِس میں
کس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اُتر !جا پاتال میں نامختونوں
کے پاس ہی پڑا ‘رہ۔ 20 کیونکہ لازم ہے کہ مصری
مقتولوں ہیمیںبیچکے گر ہلاککر تلوارجائیں۔ہو اُن
پر حملہ کرنے کے لئے کھینچی جا چکی ابہے۔ مصر
پاتالکرگھسیٹساتھکےشوکتوشانتمامکیاُسکو
میں لے !جاؤ تب21 پاتال بڑےمیں سورمے مصر اور
اُس کے مددگاروں کا استقبال کر کے کہیں گے، لو،’
اب یہ بھی اُتر آئے ہیں، یہ بھی پڑےیہاں نامختونوں اور
مقتولوں میں شامل ہو گئے ‘ہیں۔

وہاں22 اسور پہلے سے اپنی پوری سمیتفوج پڑا ہے،
اور اُس کے ارد گرد تلوار کے مقتولوں کی قبریں ہیں۔
اسور23 پاتالکو گہرےسےسبکے میںگڑھے قبریں
مل گئیں، اور ارد اُسگرد دفنفوجکی ہوئی پہلےہے۔
یہ زندوں ملـککے میں دہشتطرفچاروں پھیلاتے
تھے، ابلیکن خود تلوار ہلاکسے ہو گئے ہیں۔

24 وہاں عیلام بھی اپنی تمام شان و شوکت سمیت
پڑا ہے۔ اُس کے ارد گرد دفن ہوئے فوجی تلوار کی
زد میں آ گئے تھے۔ اب سب اُتر کر نامختونوں میں شامل
ہو گئے ہیں، گو زندوں کے ملـک میں لوگ اُن سے
دہشتشدید کھاتے ابتھے۔ وہ بھی پاتال اُترےمیں
ہوئے دیگر لوگوں کی طرح اپنی رُسوائی بھگت رہے
ہیں۔ عیلام25 کا بستر مقتولوں درمیانکے ہی بچھایا گیا
ہے، اور اُس کے ارد گرد اُس کی تمام شاندار فوج کو
قبریں مل گئی سبہیں۔ نامختون، مقتولسب ہیں، گو
زندوں لوگمیںملـککے اُن دہشتسختسے کھاتے
ابتھے۔ وہ بھی پاتال اُترےمیں ہوئے دیگر لوگوں کی
طرح اپنی رُسوائی بھگت رہے ہیں۔ اُنہیں مقتولوں کے
درمیان ہی ملجگہ گئی ہے۔

26 وہاں مسک تُوبل بھی اپنی تمام شان و شوکت
سمیت پڑا ہے۔ اُس کے ارد گرد دفن ہوئے فوجی تلوار
کی زد میں آ گئے تھے۔ اب سب نامختونوں میں شامل ہو
گئے ہیں، گو زندوں ملـککے لوگمیں اُن سے شدید
دہشت تھے۔کھاتے اور27 اُنہیں اُن سورماؤں پاسکے
جگہ نہیں ملی جو قدیم زمانے میں نامختونوں کے درمیان

فوت ہو کر اپنے ہتھیاروں کے ساتھ پاتال میں اُتر آئے
تھے اور جن سروںکے نیچےکے تلوار رکھی گئی۔ اُن کا
قصور اُن ہڈیوںکی پر پڑا رہتا ہے، زندوںگو ملـککے
لوگمیں اِن جنگجوؤں دہشتسے کھاتے تھے۔

اے28 فرعون، تُو پاشپاشبھی ہو کر نامختونوں اور
مقتولوں کے درمیان پڑا رہے گا۔ ادوم29 پہلے سے اپنے
بادشاہوں اور سمیترئیسوں وہاں پہنچ چکا ہو گا۔ گو
پہلےوہ طاقتاِتنے ور تھے، مقتولوںابلیکن شاملمیں
ہیں، اُن نامختونوں میں پاتالجو میں اُتر گئے ہیں۔ اِس30
طرح شمال کے تمام حکمران اور صیدا کے باشندےتمام
بھی وہاں آ موجود ہوں گے۔ وہ بھی مقتولوں کے ساتھ
پاتال میں اُتر گئے ہیں۔ گو اُن لوگوںطاقتزبردستکی
میں دہشت پھیلاتی تھی، لیکن اب وہ شرمندہ ہو گئے
ہیں، اب وہ نامختون حالت میں مقتولوں کے پڑےساتھ
ہیں۔ بھیوہ پاتال اُترےمیں ہوئے باقی لوگوں ساتھکے
اپنی بھگترُسوائی رہے ہیں۔

فرعونتب31 دیکھکوسباِن تسلیکر پائے گا، گو
اُس تمامکی شان پاتالشوکتو میں اُتر گئی ربگی۔ہو
قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ فرعون اور اُس کی پوری فوج
تلوار کی زد میں آ جائیں گے۔

تھیمرضیمیریپہلے32 زندوںفرعونکہ ملـککے
میں خوف و ہراس پھیلائے، لیکن اب اُسے اُس کی
تمام شان و شوکت کے ساتھ نامختونوں اور مقتولوں کے
درمیان رکھا گا۔جائے یہ ربمیرا قادرِ مطلق فرمانکا
“ہے۔

33
حزقی ایل اسرائیل کا پہرےدار ہے

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، اپنے
ہم وطنوں کو یہ پیغام پہنچا دے،

ملـککسیمَیںکبھیجب’ جنگمیں ہوںچھیڑتا
تو ملـکاُس باشندےکے ایکسےمیںمردوںاپنے کو
چن کر پہرےاپنا دار بنا لیتے ہیں۔ پہرے3 دار کی ذمہ
داری یہ ہے دشمنہیجوںکہ نظر آئے توں ہی نرسنگا
بجا کر لوگوں کو آگاہ کرے۔ 4 اُس وقت جو نرسنگے
کی آواز سن کر پروا کرےنہ وہ خود ذمہ ٹھہرےدار
گا اگر دشمن اُس پر حملہ کر کے اُسے قتل کرے۔ 5 یہ
اُس کا اپنا قصور ہو گا، اُسکیونکہ نرسنگےنے آوازکی
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سننے کے باوجود پروا نہ کی۔ لیکن اگر پہرےوہ دار کی
خبر مان لے تو اپنی جان کو بچائے گا۔

اب6 فرض کرو کہ پہرے دار دشمن کو دیکھے
لیکن نہ نرسنگا بجائے، نہ لوگوں کو آگاہ کرے۔ اگر
نتیجے میں کوئی قتل ہو جائے تو وہ اپنے گناہوں کے
باعث ہی مر جائے گا۔ لیکن مَیں پہرے دار کو اُس
موتکی کا ذمہ دار ٹھہراؤں ‘گا۔

اے7 آدم زاد، مَیں نے تجھے اسرائیلی قوم کی پہرا
داری کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اِس لئے لازم
ہے کہ جب بھی مَیں کچھ فرماؤں تو تُو میری سن کر
اسرائیلیوں کو میری طرف سے آگاہ کرے۔ 8 اگر مَیں
کوبےدینکسی بتانا چاہوں، ًتُو’ مرےیقینا ‘گا تو لازم
ہے کہ تُو اُسے یہ سنا کر اُس کی غلط راہ سے آگاہ
کرے۔ اگر تُو ایسا کرےنہ تو گو بےدین اپنے گناہوں
باعثکے مرےہی تاہمگا مَیں تجھے اُسہی موتکی
کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ لیکن9 اگر تُو اُسے اُس غلطکی
راہ اورکرےآگاہسے وہ نہ مانے تو وہ اپنے گناہوں کے
مرےباعث گا، لیکن تُو نے اپنی جان کو بچایا ہو گا۔

توبہ !کرو
اے10 آدم زاد، اسرائیلیوں کو بتا، تم آہیں بھر بھر

کر کہتے ہو، ہائے’ ہم اپنے جرائم اور گناہوں کے
باعث گل سڑ کر تباہ ہو رہے ہیں۔ ہم کس طرح
جیتے ‘رہیں؟ ربلیکن11 قادرِ مطلق فرماتا ہے، میری’
حیات کی قَسم، مَیں بےدین کی موت خوشسے نہیں
ہوتا بلـکہ مَیں ہوںچاہتا کہ وہ غلطاپنی راہ ہٹسے کر
زندہ رہے۔ چنانچہ توبہ !کرو اپنی غلط راہوں ترککو
کر واپسکے اسرائیلیاے!آؤ قوم، ضرورتکیا کہہے
تُو مر ‘جائے؟

آدماے12 زاد، اپنے ہم وطنوں کو بتا،
اگر’ راست باز غلط کرےکام تو یہ بات اُسے نہیں

بچائے گی کہ پہلے راست باز تھا۔ اگر وہ کرےگناہ تو
اُسے زندہ نہیں چھوڑا اِسگا۔جائے مقابلےکے میں اگر
بےدین اپنی بےدینی سے توبہ کر کے واپس آئے تو یہ
بات اُس تباہیکی باعثکا نہیں گیبنے بےدینپہلےکہ
‘تھا۔ 13 ہو سکتا ہے مَیں راست باز کو بتاؤں، تُو’ زندہ

رہے ‘گا۔ اگر وہ یہ سن کر سمجھنے لـگے، راستمیری’
مجھےبازی میںصورتہر غلطمیںنتیجےاور‘گیبچائے
کرےکام تو مَیں اُس کے تمام راست کاموں کا لحاظ
نہیں کروں گا بلـکہ اُس کے غلط کام کے باعث اُسے
سزائے موت دوں گا۔ 14 لیکن فرض کرو مَیں کسی
آدمیبےدین کو بتاؤں، ًتُو’ ‘گا۔مرےیقینا ہو سکتا ہے
وہ سنیہ کر اپنے گناہ توبہسے کر انصافکے راستاور
بازی کرنے لـگے۔ 15 وہ اپنے قرض دار کو وہ کچھ
کرےواپس جو ضمانت کے طور پر ملا تھا، وہ چوری
واپسچیزیںہوئی کر وہدے، ہدایاتبخشزندگی کے
مطابق زندگی غرضگزارے، وہ بُرےہر کام سے گریز
میںصورتاِسکرے۔ مرےوہ نہیںگا بلـکہ زندہ ہی
رہے گا۔ 16 جو بھی گناہ اُس سے سرزد ہوئے تھے وہ
مَیں یاد نہیں کروں گا۔ چونکہ اُس نے بعد میں وہ کچھ
کیا جو منصفانہ راستاور تھا اِس لئے ًوہ یقینا زندہ رہے
گا۔

تیرے17 ہم اعتراضوطن کرتے ہیں کہ رب کا
نہیںصحیحسلوک ہے جبکہ اُن کا نہیںصحیحسلوکاپنا
ہے۔ 18 اگر راست باز اپنا راست چال چلن چھوڑ کر
بدی کرنے لـگے تو اُسے سزائے موت دی جائے گی۔
اِس19 مقابلےکے میں اگر بےدین اپنا چلنچالبےدین
چھوڑ کر کچھوہ لـگےکرنے منصفانہجو راستاور ہے
تو وہ اِس بنا پر زندہ رہے گا۔

اے20 اسرائیلیو، تم دعوٰی کرتے ہو کہ رب کا
نہیںصحیحسلوک لیکنہے۔ ایسا نہیںہرگز تمہاری!ہے
عدالت وقتکرتے مَیں ایکہر چلنچالکے کا خیال
کروں “گا۔

یروشلم پر دشمن قبضےکے کی خبر
21 یاکین یہو بادشاہ کی جلاوطنی کے ویں12

سال ایکمیں پاسمیرےآدمی آیا۔ ویں10 مہینے کا
تھا۔*دنپانچواں یہ آدمی یروشلم بھاگسے نکلا تھا۔ اُس
نے کہا، یروشلم” دشمن قبضےکے میں آ گیا “!ہے

ایک22 دن ربپہلے کا ہاتھ شام وقتکے مجھ پر آیا
تھا، اور اگلے دن جب یہ آدمی صبح کے وقت پہنچا تو
رب میرےنے منہ کو کھول دیا، اور مَیں دوبارہ بول
سکا۔

* 33:21 ویں10 مہینے کا پانچواں :دن 8 جنوری۔
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بچے ہوئے اسرائیلی اپنے آپ پر غلط اعتماد ہیںکرتے
رب23 مجھ سے ہم کلام ہوا، 24 اے” آدم زاد،

اسرائیلملـِک میںکھنڈراتکے ہنے ر لوگوالے کہہ
رہے ہیں، گو’ ابراہیم ایکصرف آدمی تھا توبھی اُس
پورےنے ملـک پر قبضہ کیا۔ اُس کی نسبت ہم بہت
ہیں، اِس لئے لازم ہے کہ ہمیں ملـکیہ حاصل ‘ہو۔
اُنہیں25 رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ گوشتتم کھاتے ہو
جس میں خون تمہارےہے، ہاں بُت پرستی اور خوں
ریزی عام ہے۔ تو تمہیںطرحکسملـکپھر حاصل ہو
سکتا ہے؟ 26 تم اپنی تلوار پر بھروسا رکھ کر قابِل گھن
ہو،کرتےحرکتیں ایکہرکہحتٰی پڑوسیاپنے بیویکی
سے زنا کرتا ہے۔ تو طرحکسملـکپھر تمہیں حاصل
ہو سکتا ‘ہے؟

27 اُنہیں بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری
حیات کی قَسم، جو اسرائیل کے کھنڈرات میں ہتے ر
ہیں وہ تلوار کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں گے، جو بچ
کر کھلے میدان میں جا بسے ہیں اُنہیں مَیں درندوں کو
کھلا دوں گا، اور جنہوں نے پہاڑی قلعوں اور غاروں
میں پناہ لی یوںمہلـکوہہے بیمار کا گے۔جائیںہوشکار
28 مَیں ملـک کو ویران و سنسان کر دوں گا۔ جس
طاقت پر وہ فخر ہیںکرتے جاتیوہ اسرائیلگی۔رہے کا
پہاڑی علاقہ بھی اِتنا تباہ ہو جائے گا لوگکہ اُس میں
سے گزرنے سے گریز کریں گے۔ 29 ملـکمَیںجبپھر
کو اُن کی مکروہ حرکتوں باعثکے ویران و سنسان کر
دوں تبگا وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

جلاوطن اسرائیلیوں کی بےپروائی
اے30 آدم زاد، تیرے ہم وطن اپنے گھروں کی

دیواروں اور دروازوں کے پاس کھڑے ہو کر تیرا ذکر
کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آؤ،’ ہم نبی پاسکے جا کر
وہ پیغام سنیں ربجو طرفکی سے آیا ‘ہے۔ لیکن31
گو اِن لوگوں کے ہجوم آ پیغاماتتیرےکر سننے کے لئے
تیرے منے سا بیٹھ جاتے ہیں توبھی وہ اُن پر عمل نہیں
کرتے۔ کیونکہ اُن کی زبان پر عشق ہیں۔گیتہیکے
اُن ہی پر وہ عمل کرتے ہیں، جبکہ اُن کا دل ناروا نفع

کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اصل32 میں وہ تیری باتیں یوں
سنتے کسیطرحجسہیں گلوکار گیتکے مہارتجو
سے ساز بجا کر یلی سُر آواز سے عشق گیتکے گائے۔
گو وہ تیری باتیں سن خوشکر ہو جاتے ہیں توبھی اُن
پر عمل نہیں کرتے۔ ًلیکن33 ایکیقینا دن آنے والا ہے
لیںجانوہجب گے ہمارےکہ درمیان نبی رہا “ہے۔

34
اسرائیل کے بےپروا گلہ بان

1 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 اے” آدم زاد،
اسرائیل کے گلہ بانوں خلافکے نبوّت !کر اُنہیں رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے اسرائیلکہ کے بانوںگلہ
پر افسوس جو صرف اپنی ہی فکر کرتے ہیں۔ کیا گلہ
بان کو یوڑ ر کی فکر نہیں کرنی ہئے؟ چا 3 تم یوں بکر بھیڑ
کا دودھ پیتے، اُن کی اُون کپڑےکے پہنتے اور بہترین
جانوروں توبھیہو۔کھاتےگوشتکا تم یوڑ دیکھکیر
بھال نہیں !کرتے 4 نہ تم نے کمزوروں کو تقویت،
نہ بیماروں کو شفا دی یا زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔
نہ تم آوارہ پھرنے والوں کو واپس لائے، نہ گم شدہ
جانوروں تلاشکو کیا بلـکہ سختی اور ظالمانہ یقے طر سے
اُن حکومتپر کرتے رہے۔ گلہ5 بان نہ ہونے کی وجہ
سے یاں بھیڑبکر تتر بتر ہو کر درندوں کا شکار ہو گئیں۔
میری6 یاں بکر بھیڑ تمام پہاڑوں اور بلند جگہوں پر آوارہ
پھرتی زمینساریرہیں۔ پر وہ منتشر ہو گئیں، اور کوئی
نہیں تھا جو اُنہیں ڈھونڈ واپسکر لاتا۔

7 اےچنانچہ گلہ بانو، رب کا جواب !سنو رب8
قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم، میری
یاں بکر بھیڑ لٹیروں کا شکار اور تمام درندوں کی غذا بن
ہیں۔گئی اُن بھالدیکھکی کرنے والا نہیںکوئی ہے۔
میرے گلہ بان میرے یوڑ ر کو ڈھونڈ کر واپس نہیں
لاتے بلـکہ صرف اپنا ہی خیال کرتے ہیں۔ 9 چنانچہ
اے گلہ بانو، رب کا جواب !سنو رب10 قادرِ مطلق
فرماتا ہے کہ مَیں گلہ بانوں سے نپٹ کر اُنہیں اپنی
یوں بکر بھیڑ کے لئے ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ تب مَیں اُنہیں
گلہ بانی کی ذمہ داری سے فارغ کروں گا تاکہ صرف
اپنا ہی خیال کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ مَیں اپنی
یوں بکر بھیڑ کو اُن کے منہ سے نکال کر بچاؤں گا تاکہ
آئندہ وہ اُنہیں نہ کھائیں۔
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الله اچھا چرواہا ہے
رب11 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آئندہ مَیں خود اپنی

یوں بکر بھیڑ کو ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا، خود اُن کی
دیکھ بھال کروں گا۔ جس12 طرح چرواہا چاروں
بکھریطرف ہوئی اپنی یوں بکر بھیڑ کو اکٹھا کر کے اُن
بھالدیکھکی کرتا مَیںطرحاُسیہے اپنی یوں بکر بھیڑ کی
دیکھ بھال کروں گا۔ مَیں اُنہیں اُن تمام مقاموں نکالسے
کر بچاؤں گا جہاں اُنہیں گھنے بادلوں اور یکی تار دنکے
منتشر کر دیا گیا تھا۔ مَیں13 اُنہیں دیگر اقوام ممالـکاور
میں سے نکال کر جمع کروں گا اور اُنہیں اُن کے اپنے
واپسمیںملـک لا اسرائیلکر اورگھاٹیوںپہاڑوں،کے
تمام آبادیوں میں چَراؤں گا۔ مَیںتب14 اچھی چراگاہوں
میں اُن کی دیکھ بھال کروں گا، اور وہ اسرائیل کی
بلندیوں پر ہی چریں گی۔ وہاں وہ سرسبز میدانوں میں
آرام کر کے اسرائیل کے پہاڑوں پر بہترین گھاس چریں
گی۔ رب15 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں خود اپنی
یوں بکر بھیڑ کی دیکھ بھال کروں گا، خود اُنہیں بٹھاؤں
گا۔

16 مَیں گم شدہ یوں بھیڑبکر کا کھوج لگاؤں گا اور
آوارہ پھرنے والوں واپسکو لاؤں گا۔ مَیں زخمیوں کی
مرہم پٹی کروں گا اور کمزوروں کو تقویت دوں گا۔
لیکن تازےموٹے اور طاقت ور جانوروں کو مَیں ختم
کروں گا۔ انصافمَیں سے یوڑ ر کی گلہ بانی کروں گا۔

رب17 قادرِ مطلق فرماتا ہے میرےاےکہ یوڑ، ر
جہاں بھیڑوں، مینڈھوں اور بکروں کے درمیان ناانصافی
مَیںوہاںہے اُن گا۔کروںعدالتکی 18 کیا تمہارےیہ
لئے کافی نہیں کہ تمہیں کھانے کے لئے چراگاہ کا
بہترین حصہ اور پینے کے لئے شفافصاف پانی مل گیا
ہے؟ تم باقی چراگاہ کو کیوں روندتے اور باقی پانی کو
پاؤں ہو؟کرتےگدلاسے 19 میرا یوڑ کیوںر تم کچلیسے
گھاسہوئی کھائے اور تمہارا گدلا کیا ہوا پانی پیئے؟

رب20 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جہاں موٹی اور
دُبلی یوں بھیڑبکر کے درمیان ناانصافی وہاںہے مَیں خود
گا۔کروںفیصلہ کیونکہ21 تم بھیڑوںموٹی کمزوروںنے
کندھوںکو سے دےدھکا کر اور سینگوں سے مار مار
کر اچھی گھاس سے بھگا دیا ہے۔ 22 لیکن مَیں اپنی

یوں بکر بھیڑ کو تم سے بچا لوں گا۔ آئندہ اُنہیں لُوٹا نہیں
جائے گا بلـکہ مَیں خود اُن انصافمیں قائم رکھوں گا۔

امن و امان سلطنتکی
مَیں23 اُن ایکپر بانگلہہی یعنی اپنے داؤدخادم کو

مقرر کروں گا جو اُنہیں چَرا کر اُن کی دیکھ کرےبھال
گا۔ وہی اُن کا صحیح چرواہا رہے گا۔ 24 ربمَیں، اُن
کا ہوںخدا گا اور میرا خادم داؤد اُن درمیانکے اُن کا
حکمران ہو گا۔ یہ ربمیرا، کا فرمان ہے۔

مَیں25 اسرائیلیوں کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھ کر
درندوں ملـککو سے نکال دوں گا۔ پھر وہ حفاظت
سے سو سکیں گے، خواہ یگستان ر میں ہوں یا جنگل
میں۔ مَیں26 اُنہیں اور اپنے پہاڑ کے ارد گرد کے علاقے
برکتکو دوں گا۔ ملـکمَیں میں وقت پر بارش برساتا
ملـککہ27گیہوںبارشیںمبارکایسیگا۔رہوں کے
باغوں اور کھیتوں زبردستمیں فصلیں پکیں لوگگی۔
ملـکاپنے میں محفوظ ہوں گے۔ پھر جب مَیں اُن کے
جوئے کو توڑ کر اُنہیں اُن سے رِہائی دوں گا جنہوں نے
اُنہیں غلام بنایا تھا تب وہ جان لیں گے کہ مَیں ربہی
ہوں۔ آئندہ28 نہ دیگر اقوام اُنہیں لُوٹیں گی، نہ درندوںوہ
بنیںخوراککی گے بلـکہ حفاظتوہ سے اپنے گھروں
میں بسیں گے۔ ڈرانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ میرے29
حکم پر زمین ایسی فصلیں کرےپیدا گی جن شہرتکی
دُور دُور تک پھیلے گی۔ آئندہ نہ وہ بھوکے مریں گے،
نہ اُنہیں دیگر اقوام کی لعن طعن پڑےسننی گی۔ رب30
قادرِ مطلق خدا فرماتا ہے کہ وقتاُس وہ جان لیں گے
کہ مَیں ربجو اُن کا خدا ہوں اُن کے ساتھ ہوں، کہ
رب31ہیں۔قوممیریاسرائیلی مطلققادرِ فرماتا کہہے
تم میرا یوڑ، ر میری چراگاہ کی یاں بکر بھیڑ ہو۔ میرےتم
لوگ، اور مَیں تمہارا خدا “۔‘ہوں

35
ادوم یگستان ر بنے گا

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، اے”2 آدم زاد، سعیر
پہاڑیکے علاقے طرفکی رُخ کر اُسکے خلافکے
نبوّت !کر اُسے3 بتا،
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رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ سعیر پہاڑیکے
علاقے، اب مَیں تجھ سے نپٹ لوں گا۔ مَیں اپنا ہاتھ
خلافتیرے اُٹھا کر تجھے ویران و سنسان کر دوں گا۔
تیرےمَیں4 شہروں کو ملبے کے ڈھیر بنا دوں گا، اور تُو
سراسر اُجڑ تبگا۔جائے تُو لےجان ہوں۔ربہیمَیںکہگا

5 تُو ہمیشہ اسرائیلیوں کا سخت دشمن رہا ہے، اور
جب اُن آفتپر آئی اور اُن کی پہنچیتکعروجسزا تو تُو
بھی تلوار لے کر اُن اِس6پڑا۔ٹوٹپر لئے رب مطلققادرِ
فرماتا ہے کہ میری حیات کی قَسم، مَیں تجھے قتل و
غارت کروںحوالےکے گا، قتلاور غارتو تعاقبتیرا
کرتی رہے گی۔ چونکہ تُو نے قتل و غارت کرنے سے
نفرت نہ اِسکی، لئے قتل پڑیپیچھےتیرےغارتو رہے
مَیں7گی۔ پہاڑیکےسعیر علاقے ویرانکو سنسانو کر
کے وہاں کے تمام آنے جانے والوں کو مٹا ڈالوں گا۔
پہاڑیتیرے8 علاقے مَیںکو مقتولوں سے بھر دوں گا۔
تلوار کی زد میں آنے والے ہر پڑےطرف رہیں گے۔
تیری یوں، پہاڑ وادیوں اور تمام گھاٹیوں میں لاشیں نظر
آئیں گی۔ میرے9 حکم پر تُو تکابد ویران رہے گا، اور
تیرے شہر غیرآباد رہیں تبگے۔ تُو جان لے گا کہ ربہیمَیں ہوں۔

10 تُو بولا، اسرائیل” اور یہوداہ کی دونوں قومیں اپنے
میریسمیتعلاقوں ہی !ہیں آؤ ہم اُن پر قبضہ “کریں۔
تجھے خیال تک نہیں آیا کہ رب وہاں موجود ہے۔
11 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات
کی قَسم، مَیں تجھ سے سلوکوہی کروں گا جو تُو نے
اُن سے کیا جب تُو نے غصے اور حسد کے عالم میں اُن
پر اپنی پوری نفرت کا اظہار کیا۔ لیکن اُن ہی پر مَیں
آپاپنے کو کروںظاہر عدالتتیریمَیںجبگا کروں
گا۔ 12 اُس وقت تُو جان لے گا کہ مَیں، رب نے وہ
تمام کفر سن لیا ہے جو تُو نے اسرائیل کے پہاڑوں کے
خلاف بکا ہے۔ کیونکہ تُو نے کہا، یہ” اُجڑ گئے ہیں،
اب یہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں اور ہم اُنہیں کھا
سکتے “ہیں۔ 13 تُو نے شیخی مار مار خلافمیرےکر
کفر بکا لیکنہے، !خبردار مَیں نے اِن تمام باتوں پر توجہ
ہے۔دی رب14 قادرِ مطلق فرماتا کہہے تُو خوشینے

منائی کہ ملـکپورا ویران و سنسان لیکنہے، مَیں تجھے
بھی اُتنا ویرانہی گا۔دوںکر 15 تُو خوشکتنا جبہوا
اسرائیل کی موروثی زمین اُجڑ اب!گئی تیرےمَیں ساتھ
بھی ایسا ہی کروں اےگا۔ سعیر پہاڑیکے علاقے، تُو
پورے سمیتادوم ویران و سنسان ہو جائے تبگا۔ وہ
جان لیں گے کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

36
اسرائیل اپنے واپسوطن آئے گا

اے1 آدم زاد، اسرائیل کے پہاڑوں بارےکے میں
نبوّت کر کے اے’کہہ، اسرائیل کے پہاڑو، رب کا کلام !سنو رب2
قادرِ مطلق فرماتا ہے بغلیںدشمنکہ بجا کر کہتا کہہے
کیا خوب، اسرائیل کی قدیم ہمارےبلندیاں قبضے میں آ
گئی !ہیں 3 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُنہوں نے تمہیں
اُجاڑ دیا، تمہیں طرفچاروں تنگسے کیا ہے۔ نتیجے
میں تم دیگر اقوام کے قبضے میں آ گئی ہو لوگاور تم پر
کفر بکنے لـگے ہیں۔ 4 اےچنانچہ اسرائیل کے پہاڑو،
رب قادرِ مطلق کا کلام !سنو
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ پہاڑو اور یو، پہاڑ

اے گھاٹیو اور وادیو، اے کھنڈرات اور انسان سے
خالی شہرو، تم گرد نواحو کی اقوام کے لئے لُوٹ مار اور
مذاق کا نشانہ بن گئے ہو۔

5 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں نے
غیرتبڑی سے اِن باقی اقوام سرزنشکی کی خاصہے،
کر ادوم کی۔ کیونکہ وہ میری قوم کا نقصان دیکھ کر
شادیانہ بجانے لـگیں اور اپنی حقارت کا اظہار کر کے
ملـکمیرے پر قبضہ کیا تاکہ اُس کی چراگاہ لُوٹکو
لیں۔ پہاڑواے6 اور یو، اےپہاڑ گھاٹیو اور ربوادیو،
قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ دیگر اقوام تیرینے اِتنی
رُسوائی کی ہے اِس لئے مَیں اپنی غیرت اور اپنا غضب
اُن پر نازل کروں گا۔ ربمَیں7 قادرِ مطلق اپنا ہاتھ اُٹھا
کر قَسم کھاتا ہوں کہ گرد و نواح کی اِن اقوام کی بھی
رُسوائی کی جائے گی۔

لیکن8 اے اسرائیل کے پہاڑو، تم پر دوبارہ یالی ہر
پھلے پھولے گی۔ تم نئے سرے سے میری قوم اسرائیل
کے لئے پھل لاؤ گے، کیونکہ وہ جلد ہی واپس آنے
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والی ہے۔ مَیں9 دوبارہ طرفتمہاری رجوع کروں گا،
دوبارہ تم پر مہربانی کروں گا۔ لوگتب سرےنئے سے
تم پر ہل چلا کر بیج بوئیں گے۔

10 مَیں تم پر کی آبادی بڑھا دوں گا۔ کیونکہ تمام
اسرائیلی آ کر تمہاری ڈھلانوں پر اپنے گھر بنا لیں گے۔
تمہارے شہر دوبارہ آباد ہو جائیں گے، اور کھنڈرات
کی جگہ نئے گھر بن جائیں گے۔ مَیں11 تم پر بسنے والے
انسان تعدادکیحیوانو بڑھا دوں گا، اور بڑھوہ پھلیںکر
پھولیں مَیںگے۔ ہونے دوں گا تمہارےکہ علاقے میں
ماضی کی طرح آبادی ہو گی، پہلے کی نسبت مَیں تم پر
کہیں یادہ ز مہربانی کروں تبگا۔ تم جان لو گے مَیںکہ
ربہی ہوں۔

مَیں12 اپنی قوم اسرائیل پاستمہارےکو پہنچا دوں
گا، اور وہ دوبارہ تمہاری ڈھلانوں پر متے گھو پھریں
گے۔ وہ تم پر قبضہ کریں گے، اور تم اُن کی موروثی زمین
ہو گے۔ آئندہ کبھی تم اُنہیں اُن کی اولاد محرومسے نہیں
کرو گے۔ رب13 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ بےشک
لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو
ہڑپ کر کے اپنی قوم کو اُس کی اولاد سے محروم کر
دیتے ہو۔ 14 لیکن آئندہ ایسا نہیں ہو گا۔ آئندہ تم نہ
آدمیوں ہڑپکو کرو گے، نہ اپنی قوم کو اُس کی اولاد
سے محروم کرو گے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔
مَیں15 خود ہونے دوں گا کہ آئندہ تمہیں دیگر اقوام کی
لعن طعن نہیں پڑےسننی گی۔ آئندہ تمہیں اُن کا مذاق
برداشت نہیں پڑےکرنا گا، کیونکہ کبھیایسا ہو نہیںگا
کہ تم اپنی قوم کے لئے ٹھوکر کا باعث ہو۔ یہ رب قادرِ
مطلق کا فرمان “۔‘ہے

الله اپنی قوم کو نیا دل اور نیا روح بخشے گا
رب16 مجھ سے ہم کلام ہوا، 17 اے” آدم زاد،

جب اسرائیلی اپنے ملـک میں آباد تھے تو ملـک اُن کے
چال چلن اور حرکتوں ناپاکسے ہوا۔ وہ اپنے بُرے
رویے کے باعث میری نظر میں ماہواری میں مبتلا
ناپاکطرحکیعورت 18تھے۔ اُن قتللوگہاتھوںکے
ہوئے، اُن کی بُت پرستی ناپاکملـکسے ہو گیا۔

جواب میں مَیں نے اُن پر نازلغضباپنا کیا۔ مَیں19
مختلفاُنہیںنے اقوام ممالـکو میں منتشر کر کے اُن کے
چلنچال غلطاور کاموں مناسبکی سزا دی۔ لیکن20
جہاں بھی وہ پہنچے وہاں اُن ہی سببکے میرےسے
مُقّدس نام کی ہوئی۔بےحرمتی جنکیونکہ بھیسے اُن
اُنہوںہوئیملاقاتکی کہا،نے ہیںقومکیربیہگو’
توبھی اِنہیں اُس ملـککے کو چھوڑنا ‘!پڑا 21 یہ دیکھ
کر کہ جس قوم میں بھی اسرائیلی جا بسے وہاں اُنہوں
مُقّدسمیرےنے نام کی مَیںکیبےحرمتی اپنے نام کی
فکر کرنے لگا۔ اِس22 لئے اسرائیلی قوم کو رب’بتا، قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جو کچھ مَیں کرنے
والا ہوں وہ مَیں تیری خاطر نہیں کروں گا بلـکہ اپنے
مُقّدس نام خاطر۔کی کیونکہ تم اقوامدیگرنے منتشرمیں
ہو کر اُس کی ہے۔کیبےحرمتی مَیں23 کروںظاہر گا
کہ میرا عظیم نام مُقّدسکتنا ہے۔ تم نے دیگر اقوام کے
درمیان رہ کر اُس کی بےحرمتی کی ہے، لیکن مَیں اُن
کی موجودگی میں تمہاری مدد کر کے مُقّدساپنا کردار
اُن پر تبگا۔کروںظاہر لیںجانوہ گی مَیںکہ ربہی
ہوں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

تمہیںمَیں24 دیگر اقوام ممالـکو دوںنکالسے گا اور
تمہیں جمع کر تمہارےکے ملـکاپنے میں واپس لاؤں
گا۔ مَیں25 تم پانیصافپر چھڑکوں گا تو صافپاکتم
ہو جاؤ گے۔ ہاں، مَیں تمہیں تمام ناپاکیوں اور بُتوں سے
صافپاک کر دوں گا۔

مَیںتب26 تمہیں نیا بخشدل کر تم میں نئی روح ڈال
دوں گا۔ مَیں تمہارا سنگین دل نکال کر تمہیں گوشت
پوست کا نرم دل عطا کروں گا۔ 27 کیونکہ مَیں اپنا ہی
روح تم میں ڈال کر تمہیں اِس قابل بنا دوں گا کہ تم
ہدایاتمیری پیرویکی میرےاور احکام پر دھیان سے
عمل کر سکو۔ تب28 تم دوبارہ ملـکاُس میں سکونت
کرو گے جو مَیں تمہارےنے باپ دادا کو دیا تھا۔ تم
میری قوم ہو گے، اور مَیں تمہارا خدا ہوں گا۔ 29 مَیں
تمہاریتمہیںخود تمام ناپاکی گا۔چھڑاؤںسے آئندہ مَیں
ملـکتمہارے کالمیں پڑنے نہیں دوں گا بلـکہ اناج کو
اُگنے اور ھنے بڑ کا باغوںمَیں30گا۔دوںحکم کھیتوںاور
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کی پیداوار بڑھا دوں گا تاکہ آئندہ ملـکتمہیں میں کال
پڑنے باعثکے قوموںدیگر طعنےکے نہسننے تب31پڑیں۔
تمہاری بُری راہیں اور غلط حرکتیں تمہیں یاد آئیں گی،
اور تم اپنے گناہوں اور بُت پرستی باعثکے آپاپنے سے
گھن کھاؤ گے۔ لیکن32 یاد رہے کہ مَیں یہ سب کچھ
تمہاری نہیںخاطر ربرہا۔کر مطلققادرِ فرماتا کہہے
اے اسرائیلی قوم، شرم !کرو اپنے چال چلن پر شرم سار
!ہو

رب33 قادرِ مطلق فرماتا ہے مَیںدنجسکہ تمہیں
تمہارے تمام گناہوں پاکسے صاف کروں گا اُس دن
تمہیںمَیں تمہارےدوبارہ میںشہروں آباد تبگا۔کروں
کھنڈرات پر نئے گھر بنیں گے۔ 34 گو ملـکوقتاِس
میں سے گزرنے والے ہر مسافر کو اُس کی تباہ شدہ
حالت نظر آتی ہے، لیکن اُس وقت ایسا نہیں ہو گا بلـکہ
زمین کی کھیتی باڑی کی جائے گی۔ لوگ35 یہ دیکھ
کر کہیں ویرانکچھسبپہلے”گے، و سنسان تھا، لیکن
ملـکاب باِغ عدن بن گیا !ہے پہلے اُس کے شہر زمین
بوس تھے اور اُن کی جگہ ملبے کے ڈھیر نظر آتے تھے۔
لیکن اب اُن کی سرےنئے سے قلعہ بندی ہو گئی ہے
اور لوگ اُن میں آباد “ہیں۔ 36 پھر ارد گرد کی جتنی
قومیں بچ گئی ہوں گی وہ جان لیں گی کہ ربمَیں، نے
سرےنئے سے وہ کچھ تعمیر کیا ہے جو پہلے ڈھا دیا گیا
تھا، مَیں ویراننے زمین میں پودےدوبارہ لگائے ہیں۔
یہ ربمیرا، کا فرمان ہے، اور مَیں یہ کروں گا بھی۔

37 قادرِ مطلق فرماتا ہے ایککہ بار پھر مَیں اسرائیلی
قوم کی التجائیں سن باشندوںکر کی تعداد یوڑ ر طرحکی
بڑھا دوں گا۔ جس38 طرح ماضی میں عید کے دن
یروشلم میں ہر طرف قربانی کی یاں بکر بھیڑ نظر آتی تھیں
اُسی ملـکطرح کے شہروں میں دوبارہ ہجوم کے ہجوم
نظر آئیں گے۔ تب وہ جان لیں گے کہ مَیں ہی “۔‘ہوںرب

37
ہڈیوں بھریسے وادی کی یا رو

ایک1 ربدن کا ہاتھ مجھ پر آ ربٹھہرا۔ مجھےنے
اپنے روح سے باہر لے جا ایککر وادیکھلی بیچکے
میں کھڑا کیا۔ وادی ہڈیوں سے بھری تھی۔ 2 اُس نے

مجھے اُن میں سے گزرنے دیا تو مَیں نے دیکھا وادیکہ
کی زمین پر بےشمار ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ یہ ہڈیاں
سراسر سوکھی ہوئی تھیں۔

آدماے”پوچھا،سےمجھنےرب3 زاد، کیا ہڈیاںیہ
دوبارہ زندہ ہو سکتی مَیں“ہیں؟ جوابنے دیا، اے”
رب قادرِ مطلق، تُو ہی جانتا “ہے۔

تب4 اُس نے فرمایا، نبوّت” کر کے ہڈیوں کو ہوئیسوکھیاے’بتا، ربہڈیو، کا کلام !سنو رب5 قادرِ
مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تم میں دم ڈالوں گا تو تم دوبارہ
زندہ ہو جاؤ گی۔ مَیں6 تم پر نسیں اور گوشت چڑھا کر
سب کچھ ِجلد سے ڈھانپ دوں گا۔ مَیں تم میں دم ڈال
دوں گا، اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ تب تم جان لو گی کہ
مَیں “۔‘ہوںربہی

7 مَیں نے ایسا ہی کیا۔ اور جوں ہی مَیں نبوّت
کرنے لگا تو شور مچ گیا۔ ہڈیاں کھڑکھڑاتے ہوئے
ایک دوسری کے ساتھ جُڑ گئیں، اور ہوتے ہوتے
پورے بنڈھانچے گئے۔ میرے8 دیکھتے نسیںدیکھتے اور
ڈھانچوںگوشت پر چڑھ گیا ِجلدکچھسباور سے ڈھانپا
گیا۔ تکابلیکن میںجسموں دم نہیں تھا۔

آدماے”فرمایا،نےربپھر9 زاد، نبوّت کر دمکے
مخاطبسے ہو جا، ربدم،اے’ قادرِ مطلق فرماتا ہے
کہ چاروں طرف سے آ کر مقتولوں پر پھونک مار تاکہ
دوبارہ زندہ ہو “۔‘جائیں

مَیں10 نے ایسا ہی کیا تو مقتولوں میں دم آ گیا، اور وہ
زندہ ہو کر پاؤںاپنے بڑینہایتایکگئے۔ہوکھڑےپر
فوج وجود میں آ گئی !تھی

11 تب رب نے فرمایا، اے” آدم زاد، یہ ہڈیاں
اسرائیلی قوم کے تمام افراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہماری’
ہڈیاں سوکھ گئی ہماریہیں، اُمید جاتی رہی ہمہے۔
ختم ہی ہو گئے ‘!ہیں 12 چنانچہ نبوّت کر اُنہیںکے بتا،

رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے اےکہ میری قوم، مَیں
تمہاری قبروں کو کھول دوں گا اور تمہیں اُن میں سے
نکال کر ملـِک اسرائیل میں واپس لاؤں گا۔ اے13
میری قوم، جب مَیں تمہاری قبروں کو کھول دوں گا
اور تمہیں اُن میں نکالسے لاؤں تبگا تم جان لو گے کہ
مَیں ہوں۔ربہی مَیں14 اپنا روح تم میں ڈال دوں گا تو
تم زندہ ہو جاؤ گے۔ پھر مَیں تمہارےتمہیں ملـکاپنے
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میں بسا دوں گا۔ تب تم جان لو گے کہ یہ میرا، رب کا
فرمان ہے اور مَیں یہ کروں گا “۔‘بھی

یہوداہ اور اسرائیل متحد ہو جائیں گے
رب15 مجھ سے ہم کلام ہوا، 16 اے” آدم زاد،

لـکڑی کا ٹکڑا لے کر اُس پر لـکھ دے، جنوبی’ قبیلہ
یہوداہ اور جتنے اسرائیلی قبیلے اُس ساتھکے متحد ‘ہیں۔
پھر لـکڑی کا ایک اَور ٹکڑا لے کر اُس پر لـکھ شمالی’دے، یوسفقبیلہ یعنی افرائیم اور قبیلےاسرائیلیجتنے اُس
کے ساتھ متحد ‘ہیں۔ اب17 لـکڑی کے دونوں ٹکڑے
دوسرےایک کے ساتھ یوں دےجوڑ تیرےکہ ہاتھ
ایکمیں ہو جائیں۔

تیرے18 ہم وطن تجھ سے پوچھیں گے، کیا’ آپ
ہمیں اِس کا مطلب نہیں بتائیں ‘گے؟ تب19 اُنہیں رب’بتا، مطلققادرِ فرماتا یوسفمَیںکہہے لـکڑییعنی کے
مالـک افرائیم اور اُس ساتھکے متحد اسرائیلی قبیلوں کو
لے کر یہوداہ لـکڑیکی کے ساتھ جوڑ دوں میرےگا۔
ہاتھ میں لـکڑیوہ ایککا ہی ٹکڑا بن جائیں ‘گے۔

20 اپنے ہم وطنوں کی موجودگی میں لـکڑی کے
ٹکڑےمذکورہ ہاتھ میں تھامے رکھ 21 اور ساتھ ساتھ
اُنہیں بتا، رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں اسرائیلیوں
کو اُن قوموں میں سے نکال لاؤں گا جہاں وہ جا بسے
ہیں۔ مَیں اُنہیں جمع کر کے اُن کے ملـکاپنے واپسمیں
لاؤں گا۔ اسرائیلوہیں22 پہاڑوںکے پر مَیں اُنہیں متحد
کر ایککے ہی قوم بنا دوں گا۔ اُن پر ایک ہی بادشاہ
حکومت کرے گا۔ آئندہ وہ نہ کبھی دو قوموں میں
تقسیم ہو جائیں گے، نہ دو سلطنتوں میں۔ 23 آئندہ وہ
آپاپنے کو نہ اپنے بُتوں یا باقی مکروہ چیزوں ناپاکسے
یں کر گے، نہ اُن گناہوں سے جو اب تک کرتے آئے
ہیں۔ مَیں اُنہیں اُن تمام مقاموں سے نکال کر چھڑاؤں گا
جن میں اُنہوں نے گناہ کیا ہے۔ مَیں اُنہیں پاک صاف
کروں گا۔ یوں میریوہ قوم ہوں گے اور مَیں اُن کا خدا
ہوں گا۔ 24 میرا خادم داؤد اُن کا بادشاہ ہو گا، اُن کا
ایک بانگلہہی تبگا۔ہو ہدایاتمیریوہ مطابقکے
زندگی گزاریں گے اور دھیان میرےسے احکام پر عمل
کریں گے۔

مَیںملـکجو25 یعقوبخادماپنےنے کو دیا تھا اور
باپتمہارےمیںجس دادا ہتے ر تھے اُس میں اسرائیلی
دوبارہ بسیں گے۔ ہاں، وہ اور اُن کی اولاد تکہمیشہ
اُس میں آباد رہیں گے، اور میرا خادم داؤد تکابد اُن پر
کرےحکومت گا۔ مَیںتب26 اُن ساتھکے سلامتی کا
باندھوںعہد ایکگا، ایسا عہد تکہمیشہجو قائم رہے
گا۔ مَیں اُنہیں قائم کر کے اُن کی تعداد بڑھاتا جاؤں گا،
اور میرا مقدِس تکابد اُن کے درمیان رہے گا۔ 27 وہ
میری سکونت گاہ کے سائے میں بسیں گے۔ مَیں اُن کا
خدا ہوں گا، اور وہ میری قوم ہوں گے۔ جب28 میرا
مقدِس ابد تک اُن کے درمیان ہو گا تو دیگر اقوام جان
لیں گی کہ مَیں ہی رب ہوں، کہ اسرائیل کو مُقّدس
کرنے والا مَیں ہی “۔‘ہوں

38
اسرائیل کا دشمن جوج

مجھرب1 کلامہمسے ہوا، آدماے”2 زاد، ملـِک
ماجوج کے حکمران جوج طرفکی رُخ کر مسکجو
اور بل تُو کا رئیساعلٰی ہے۔ اُس خلافکے نبوّت کر
کے 3 رب’کہہ، قادرِ مطلق فرماتا ہے مسکاےکہ اور بل تُو
کے اعلٰی رئیس جوج، اب مَیں تجھ سے نپٹ لوں گا۔
تیرےمَیں4 منہ کو پھیر دوں تیرےگا، منہ میں کانٹے
ڈال کر تجھے پوری فوج سمیت نکال دوں گا۔ شاندار
وردیوں سے تیرےآراستہ تمام گھڑسوار اور فوجی اپنے
گھوڑوں سمیت نکل آئیں گے، گو تیری بڑی فوج کے
مرد چھوٹی اور بڑی ڈھالیں اُٹھائے پھریں گے، اور ہر
ایک تلوار لیسسے ہو گا۔ 5 فارس، ایتھوپیا اور لبیا کے
مرد بھی فوج میں شامل ہوں گے۔ ایکہر بڑی ڈھال
اور خود مسلحسے ہو گا۔ 6 جُمر اور شمال کے دُوردراز
علاقے بیت ُتجرمہ کے تمام دستے بھی ساتھ ہوں گے۔
غرض بہتوقتاُس سی تیرےقومیں ساتھ نکلیں گی۔
چنانچہ7 مستعد ہو !جا جتنے تیرےلشکر ارد گرد جمع ہو
گئے ہیں اُن کے ساتھ مل خوبکر یاں تیار !کر اُن کے
لئے پہرا داری کر۔
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کرنے کے لئے بُلایا جائے گا جسے ابھی جنگ سے
چھٹکارا ملا ہو گا جلاوطنکےجساور سیبہتدیگر
قوموں میں سے واپس آ گئے ہوں گے۔ گو اسرائیل کا
پہاڑی بڑیعلاقہ دیر بربادسے ہوا ہو لیکنگا، وقتاُس
اُس باشندےکے جلاوطنی واپسسے آ کر امن و امان
سے اُس میں بسیں گے۔

تب9 تُو طوفان کی طرح آگے بڑھے تیرےگا، دستے
بادل کی پورےطرح ملـک پر چھا جائیں تیرےگے۔
بہتساتھ سی قومیں ہوں گی۔ رب10 قادرِ مطلق فرماتا
اُبھرخیالاتبُرےمیںذہنتیرےوقتاُسکہہے آئیں
گے اور تُو شریر منصوبے باندھے گا۔ 11 تُو کہے یہ”گا،
ملـک کھلا ہے، اور اُس باشندےکے آرام اور سکون
ساتھکے رہ ہیں۔رہے آؤ، مَیں اُن پر حملہ کروں، کیونکہ
وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ نہ اُن کی چاردیواری
ہے، نہ دروازہ یا کنڈا۔ مَیں12 اسرائیلیوں لُوٹکو لوں
گا۔ جو شہر پہلے کھنڈرات تھے لیکن اب سرےنئے
آبادسے ہیںہوئے اُن پر پڑوںٹوٹمَیں گا۔ جلاوطنجو
دیگر اقوام واپسسے آ گئے ہیں اُن کی دولت مَیں چھین
لوں گا۔ کیونکہ اُنہیں کافی مال مویشی حاصل ہوئے
ہیں، اباور وہ دنیا کے مرکز میں آ بسے “ہیں۔ 13 سبا،
ددان اور ترسیس کے تاجر اور بزرگ پوچھیں گے کہ
کیا تُو نے واقعی اپنے فوجیوں لُوٹکو مار کے لئے اکٹھا
کر لیا ہے؟ کیا تُو واقعی سونا چاندی، مویشیمال اور باقی
بہت دولتسی چھیننا چاہتا ‘ہے؟

اے14 آدم زاد، نبوّت کر کے جوج کو بتا، رب’
قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُس وقت تجھے پتا چلے گا
میریکہ قوم اسرائیل سکون سے زندگی گزار رہی ہے،
15 اور تُو دُوردراز شمال کے اپنے ملـک سے نکلے گا۔
تیری وسیع اور طاقت ور فوج میں متعدد قومیں شامل
ہوں گی، گھوڑوںسباور پر سوار میری16 اسرائیلقوم
پر بولدھاوا دیں اُسوہگے۔ پر بادل طرحکی جائیںچھا
جوج،اےگے۔ مَیںمیںدنوںآخریاُن تجھےخود اپنے
ملـک پر حملہ کرنے دوں گا تاکہ دیگر اقوام مجھے جان
لیں۔ کیونکہ جو کچھ مَیں اُن کے دیکھتے دیکھتے تیرے

ساتھ کروں گا اُس سے میرا مُقّدس کردار اُن پر ظاہر
ہو جائے گا۔ رب17 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو وہی
ہے جس کا ذکر مَیں نے ماضی میں کیا تھا۔ کیونکہ
میرےمیںماضی اسرائیلیعنیخادم نبیکے سالوںکافی
پیشسے گوئی کرتے رہے کہ مَیں تجھے اسرائیل کے
خلاف بھیجوں گا۔

الله جوجخود کو کرےتباہ گا
رب18 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جس دن جوج

ملـِک اسرائیل پر کرےحملہ گا اُس دن آگمَیں بگولا
ہو جاؤں گا۔ 19 مَیں فرماتا ہوں کہ اُس دن میری
غیرت اور شدید قہر بھڑکیوں اُٹھے گا ًکہ یقینا ملـِک
اسرائیل میں زبردست زلزلہ آئے گا۔ سب20 میرے
منے سا تھرتھرا اُٹھیں گے، خواہ مچھلیاں ہوں یا پرندے،
خواہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جانور ہوں یا انسان۔
پہاڑ اُن کی گزرگاہوں سمیت خاک میں ملائے جائیں
گے، اور ہر دیوار گر جائے گی۔

رب21 قادرِ مطلق فرماتا ہے مَیںکہ اپنے تمام پہاڑی
علاقے جوجمیں خلافکے تلوار بھیجوں سبتبگا۔
آپس میں لڑنے لـگیں گے۔ مَیں22 اُن مہلـکمیں یاں بیمار
اور قتل غارتو پھیلا کر اُن عدالتکی کروں گا۔ ساتھ
ساتھ مَیں موسلادھار بارش، آگاولے، گندھکاور
جوج اور اُس کی بین الاقوامی فوج پر برسا دوں گا۔
23 یوں مَیں اپنا عظیم اور مُقّدس کردار متعدد قوموں پر
کروںظاہر گا، اُن کے دیکھتے دیکھتے آپاپنے کا اظہار
کروں تبگا۔ وہ جان لیں گی کہ مَیں ربہی ‘ہوں۔

39
آدماے1 جوجزاد، نبوّتخلافکے کر کہہ،کے
رب’ قادرِ مطلق فرماتا ہے مسکاےکہ اور بل تُو

کے اعلٰی رئیس جوج، اب مَیں تجھ سے نپٹ لوں گا۔
2 مَیں تیرا منہ پھیر دوں گا اور تجھے شمال کے دُوردراز
علاقے گھسیٹسے اسرائیلکر پہاڑوںکے پر لاؤں گا۔
بائیںتیرےمَیںوہاں3 ہاتھ ہٹاؤںکمانسے تیرےاورگا
دائیں ہاتھ سے تیر گرا دوں گا۔ 4 اسرائیل کے پہاڑوں
پر ہی تُو اپنے تمام بین الاقوامی فوجیوں کے ہلاکساتھ
ہو جائے گا۔ مَیں تجھے ہر قسم شکاریکے پرندوں اور
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درندوں کو کھلا دوں گا۔ 5 کیونکہ تیری لاش کھلے
میدان میں گر پڑیکر رہے گی۔ یہ ربمیرا، قادرِ مطلق
کا فرمان ہے۔

ماجوجمَیں6 پر اور آپاپنے محفوظکو سمجھنے والے
ساحلی علاقوں آگپر بھیجوں گا۔ تب وہ جان لیں گے
اپنی7ہوں۔ربہیمَیںکہ اسرائیلقوم ہیدرمیانکے
مَیں مُقّدساپنا نام آئندہگا۔کروںظاہر مَیں مُقّدساپنے
نام کی برداشتبےحرمتی نہیں کروں تبگا۔ اقوام جان
لیں گی کہ ربمَیں اور اسرائیل قدوسکا ہوں۔ رب8
قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ کچھسبیہ ہونے والا یہہے،
پیشضرور آئے !گا وہی دن جسہے کا ذکر مَیں کر
چکا ہوں۔

جوج اور اُس کی فوج کی تدفین
9 پھر اسرائیلی شہروں باشندےکے جنگمیداِن میں

جا کر دشمن کے اسلحہ کو ایندھن کے لئے جمع کریں
گے۔ اِتنی چھوٹی اور بڑی ڈھالیں، کمان، تیر، لاٹھیاں اور
نیزے اکٹھے ہو جائیں گے کہ سات سال تک کسی
اَور ایندھن ضرورتکی نہیں ہو گی۔ اسرائیلیوں10 کو
میدانکھلے لـکڑیمیں چننے یا درختمیںجنگل کاٹنے
نہیںضرورتکی ہو یہوہکیونکہگی، ایندھنہتھیار کے
طور پر استعمال کریں ابگے۔ وہ اُنہیں لُوٹیں جنہوںگے
نے اُنہیں لُوٹ لیا تھا، وہ اُن سے مال مویشی چھین لیں
گے جنہوں نے اُن سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ رب
قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

11 اُس دن مَیں اسرائیل میں جوج کے لئے قبرستان
مقرر کروں گا۔ یہ قبرستان وادٔی میں*عباریم ہو گا جو
بحـیرۂ مُردار میںمشرقکے اُسساتھکےجوجہے۔ کی
تمام فوج بھی دفن ہو گی، اِس لئے مسافر آئندہ اُس میں
نہیںسے تبگے۔سکیںگزر وہ جگہ †جوجہمونوادٔی
بھی کہلائے گی۔ جب12 اسرائیلی تمام لاشیں دفنا کر
ملـک لـگیںمہینےساتتوگےکریںصافپاککو گے۔
تمام13 اُمّت اِس کام مصروفمیں رہے ربگی۔ قادرِ
مطلق فرماتا ہے مَیںدنجسکہ دنیا پر اپنا جلال ظاہر
کروں گا اُس دن یہ اُن کے لئے شہرت باعثکا ہو گا۔

مہینوںسات14 بعدکے آدمیوںکچھ الـگکو کر کے
کہا جائے گا ملـکپورےکہ میں سے گزر کر معلوم
کریں کہ ابھی کہاں کہاں لاشیں پڑی ہیں۔ کیونکہ
لازم ہے کہ سب دفن ہو جائیں تاکہ ملـک دوبارہ
صافپاک ہو جائے۔ جہاں15 کہیں لاشکوئی نظر
آئے اُس جگہ کی وہ نشان دہی کریں گے تاکہ دفنانے
والے اُسے وادٔی ہمون میںجوج لے جا دفنکر کریں۔
ملـکیوں16 پاککو صاف کیا جائے گا۔ اُس وقت
اسرائیلسے ایککے شہر کا نام ‡ہمونہ کہلائے ‘گا۔

اے17 آدم زاد، رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ ہر
قسم کے پرندے اور درندے بُلا کر کہہ، آؤ،’ اِدھر
جمع ہو !جاؤ طرفچاروں سے آ کر اسرائیل پہاڑیکے
علاقے میں جمع ہو !جاؤ کیونکہ یہاں مَیں تمہارے
لئے قربانی کی زبردست ضیافت تیار کر رہا ہوں۔ یہاں
تمہیں گوشت کھانے اور خون پینے کا سنہرا موقع ملے
گا۔ 18 تم سورماؤں کا گوشت کھاؤ گے اور دنیا کے
حکمرانوں کا خون پیو بسنسبگے۔ کے تازےموٹے
مینڈھوں، بھیڑ کے بچوں، بکروں اور بَیلوں مزےجیسے
دار ہوں گے۔ 19 کیونکہ جو قربانی مَیں تمہارے لئے
تیار کر رہا ہوں اُس کی چربی تم جی بھر کر کھاؤ گے،
اُس کا خون پی پی مستکر ہو جاؤ گے۔ رب20 فرماتا
کہہے میریتم میز پر بیٹھ اورگھوڑوںکر گھڑسواروں،
سورماؤں اور ہر قسم فوجیوںکے سے سیر ہو جاؤ ‘گے۔

رب اپنی واپسقوم لائے گا
21 یوں مَیں دیگر اقوام پر اپنا جلال ظاہر کروں گا۔

کیونکہ جب مَیں جوج اور اُس کی فوج کی عدالت کر
کے اُن سے نپٹ لوں گا تو تمام اقوام اِس کی گواہ ہوں
گی۔ تب22 اسرائیلی قوم ہمیشہ کے لئے جان لے گی
کہ مَیں رب اُس کا خدا ہوں۔ 23 اور دیگر اقوام جان
لیں گی کہ اسرائیلی اپنے گناہوں سببکے جلاوطنسے
ہوئے۔ وہ جان لیں گی کہ چونکہ اسرائیلی مجھ سے
بےوفا اِسیہوئے، لئے مَیں نے اپنا منہ اُن سے چھپا کر
اُنہیں اُن اِسیدیا،کرحوالےکےدشمنوںکے لئے سبوہ
تلوار کی زد میں آ ہلاککر ہوئے۔ 24 کیونکہ مَیں نے

* 39:11 وادٔی :عباریم یا والوںگزرنے کی وادی۔ † 39:11 وادٔی :جوجہمون جوج فوجیکے ہجوم کی وادی۔ ‡ 39:16 :ہمونہ ہجوم
یعنی جوج کے۔
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اُنہیں اُن کی ناپاکی اور جرائم مناسبکا دےبدلہ کر اپنا
چہرہ اُن سے چھپا لیا تھا۔

25 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اب مَیں
یعقوب کی اولاد کو بحال کر کے تمام اسرائیلی قوم پر
ترس کھاؤں گا۔ اب مَیں بڑی غیرت سے اپنے مُقّدس
نام کا دفاع کروں گا۔ جب26 اسرائیلی سکون سے اور
خوف کھائے بغیر ملـکاپنے میں رہیں گے تو وہ اپنی
رُسوائی میرےاور ساتھ بےوفائی اعترافکا کریں گے۔
27 مَیں اُنہیں دیگر اقوام اور اُن کے دشمنوں ممالـککے
میں سے جمع کر واپساُنہیںکے لاؤں گا اور یوں اُن کے
یعے ذر مُقّدساپنا کردار متعدد اقوام پر ظاہر کروں گا۔
تب28 وہ جان لیں گے کہ مَیں ہی رب ہوں۔ کیونکہ
اُنہیں اقوام میں جلاوطن کرنے کے بعد مَیں اُنہیں اُن
کے اپنے ملـکہی میں دوبارہ جمع کروں ایکگا۔ بھی
پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ رب29 قادرِ مطلق فرماتا
ہے کہ آئندہ مَیں اپنا چہرہ اُن سے نہیں چھپاؤں گا۔
کیونکہ مَیں اپنا روح اسرائیلی قوم پر ُنڈیل ا دوں “گا۔

40
رب کے نئے گھر کی یا رو

ہماری1 جلاوطنی کے ویں25 سال میں رب کا
ہاتھ مجھ پر آ ٹھہرا اور وہ مجھے یروشلم لے گیا۔ مہینے کا
دسواں *دن تھا۔ اُس وقت یروشلم کو دشمن کے قبضے
میں آئے 14 سال ہو گئے تھے۔ الٰہی2 یاؤں رو میں الله
نے مجھے ملـِک اسرائیل کے ایک نہایت بلند پہاڑ پر
پہنچایا۔ پہاڑ جنوبکے میں ایکمجھے شہر سا نظر آیا۔
3 الله مجھے شہر کے قریب لے گیا تو مَیں نے شہر کے
دروازے ایککھڑےمیں آدمی کو دیکھا پیتلجو کا
بنا لـگہوا رہا تھا۔ اُس کے ہاتھ میں کتان کی رسّی اور
فیتہ تھا۔ اُس4 مجھنے سے کہا، آدماے” زاد، دھیان
دیکھ،سے غور !سنسے بھیکچھجو مَیں دکھاؤںتجھے
گا، اُس پر توجہ دے۔ کیونکہ تجھے اِسی لئے یہاں لایا
گیا ہے کہ مَیں تجھے یہ دکھاؤں۔ جو کچھ بھی تُو دیکھے
اُسے اسرائیلی قوم کو “!دےسنا

رب کے گھر کے بیرونی صحن کا مشرقی دروازہ
5 مَیں نے دیکھا کہ رب کے گھر کا صحن

چاردیواری سے گھرا ہوا ہے۔ جو فیتہ میرے راہنما
ہاتھکے میں تھا اُس کی لمبائی تھی۔فٹ10ساڑھے اِس
کے یعے ذر اُس نے چاردیواری کو ناپ لیا۔ دیوار کی
موٹائی اور اونچائی دونوں فٹدسدسساڑھے تھی۔

6 پھر میرا راہنما دروازےمشرقی پاسکے پہنچانے
والی سیڑھی پر چڑھ دروازےکر کی دہلیز پر رُک گیا۔
جب اُس نے اُس کی پیمائش کی تو اُس کی گہرائی
ساڑھے فٹ10 نکلی۔

جب7 دروازےوہ میں کھڑا ہوا تو دائیں اور بائیں
طرف پہرے داروں کے تین تین کمرے نظر آئے۔ ہر
لمبائیکیکمرے اور چوڑائی تھی۔فٹدسدسساڑھے
کمروں کے درمیان کی دیوار پونے نو فٹ موٹی تھی۔ اِن
کمروں کے ایکبعد اَور دہلیز تھی جو ساڑھے فٹ10
گہری تھی۔ اُس پر سے گزر کر دروازےہم ملحقسے
برآمدےایک میں جسآئے کا رُخ رب کے گھر کی
طرف تھا۔ میرے8 راہنما برآمدےنے کی پیمائش کی
تو9 پتا چلا اُسکہ دروازےہے۔فٹ14لمبائیکی کے
ستون نما بازو تینساڑھے فٹتین برآمدےتھے۔موٹے کا
رُخ رب کے گھر طرفکی تھا۔ پہرے10 داروں کے
ایکسبکمرےمذکورہ بڑےجیسے تھے، اور اُن کے
درمیان والی ایکسبدیواریں جیسی موٹی تھیں۔

11 اِس کے بعد اُس نے دروازے کی گزرگاہ کی
چوڑائی ناپی۔ یہ مل ملا کر پونے 23 فٹ تھی، البتہ
تھےکھلےکواڑجب تو اُن درمیانکے کا فاصلہ ساڑھے
تھا۔فٹ17 پہرے12 داروں کے کمرےہر کے منے سا
ایک سیچھوٹی دیوار جستھی کی اونچائی 21 انچ تھی
جبکہ کمرےہر کی لمبائی اور اونچائی دسدسساڑھے
فٹ تھی۔ 13 میرےپھر راہنما نے وہ فاصلہ ناپا جو اِن
کمروں میں ایکسے کی پچھلی دیوار سے لے اُسکر کے
مقابل پچھلیکیکمرےکے تھا۔تکدیوار معلوم ہوا کہ
پونے فٹ44 ہے۔

صحن14 دروازےمیں سے ملحق وہ برآمدہ جستھا
کا ربرُخ کے گھر طرفکی تھا۔ اُس کی 33چوڑائی
فٹ †تھی۔ 15 جو باہر دروازےسے میں داخل ہوتا تھا
وہ ساڑھے فٹ87 کے بعد ہی صحن میں پہنچتا تھا۔

* 40:1 مہینے کا دسواں :دن 28 یل۔ اپر † 40:14 صحن …میں :تھیفٹ33 عبرانی متن میں اِس آیت مطلبکا غیرواضح ہے۔
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پہرے16 داروں تمامکے کمروں میں کھڑکیاںچھوٹی

تھیں۔ بیرونیکچھ میںدیوار تھیں، کمروںکچھ درمیانکے
کی دیواروں میں۔ دروازے کے ستون نما بازوؤں میں
کھجور منّقشدرختکے تھے۔

رب کے گھر کا بیرونی صحن
پھر17 میرا گزرسےمیںدروازےراہنما ربمجھےکر

گھرکے بیرونیکے میںصحن چاردیواریلایا۔ ساتھکے
ساتھ کمرے30 بنائے گئے تھے جن کے منے سا پتھر کا
فرش تھا۔ 18 یہ فرش چاردیواری کے ساتھ ساتھ تھا۔
جہاں دروازوں کی گزرگاہیں تھیں وہاں فرش اُن کی
دیواروں سے لگتا تھا۔ جتنا لمبا اِن گزرگاہوں کا وہ حصہ
تھا جو صحن میں تھا اُتنا ہی فرشچوڑا بھی تھا۔ فرشیہ
اندرونی صحن نسبتکی نیچا تھا۔

بیرونی19 اور اندرونی صحنوں درمیانکے بھی دروازہ
تھا۔ یہ بیرونی دروازے کے مقابل تھا۔ جب میرے
راہنما دروازوںدونوںنے درمیانیکا فاصلہ ناپا تو معلوم
ہوا کہ فٹ175 ہے۔

بیرونی صحن کا شمالی دروازہ
20 اِس کے بعد اُس نے چاردیواری کے شمالی

دروازے پیمائشکی کی۔
21 اِس دروازے میں بھی دائیں اور بائیں طرف تین

تین کمرے تھے جو مشرقی دروازے کے کمروں جتنے
بڑے تھے۔ اُس میں سے گزر کر ہم وہاں دروازےبھی
برآمدےملحقسے میں جسآئے کا ربرُخ کے گھر
طرفکی تھا۔ اُس کی اور اُس کے ستون نما بازوؤں کی
لمبائی اور اُتنیچوڑائی تھیہی دروازےمشرقیجتنی کے
برآمدے اور اُس کے ستون نما بازوؤں کی تھی۔ گزرگاہ
پوریکی لمبائی میرےجبتھی۔فٹ87ساڑھے راہنما
نے وہ فاصلہ ناپا پہرےجو داروں کے کمروں میں سے
ایک کی پچھلی دیوار سے لے کر اُس کے مقابل کے
پچھلیکیکمرے تکدیوار تھا تو معلوم ہوا کہ 44پونے
فٹ ہے۔ دروازے22 سے ملحق برآمدہ، کھڑکیاں اور
کندہ کئے گئے کھجور اُسیدرختکے طرح بنائے گئے
طرحجستھے دروازےمشرقی میں۔ ایکباہر سیڑھی
تکدروازے پہنچاتی جستھی ساتکے قدمچے تھے۔
دروازےمشرقی کی طرح دروازےشمالی کے اندرونی
سرے کے ایکساتھ برآمدہ ملحق جستھا سے ہو کر
انسان صحن میں پہنچتا تھا۔

23 مشرقی دروازے کی طرح اِس دروازے کے
مقابل بھی اندرونی صحن میں پہنچانے والا دروازہ تھا۔
دونوں دروازوں کا درمیانی فاصلہ فٹ175 تھا۔

بیرونی صحن کا جنوبی دروازہ
24 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے باہر لے گیا۔ چلتے

چلتے ہم جنوبی چاردیواری پاسکے پہنچے۔ وہاں بھی
دروازہ نظر آیا۔ اُس میں سے گزر کر ہم وہاں بھی
دروازے سے ملحق برآمدے میں آئے جس کا رُخ
رب کے گھر کی طرف تھا۔ یہ برآمدہ دروازے کے
ستون نما بازوؤں سمیت دیگر دروازوں برآمدےکے جتنا
بڑا تھا۔ دروازے25 برآمدےاور کی کھڑکیاں بھی دیگر
مانندکیکھڑکیوں تھیں۔ پوریکیگزرگاہ لمبائی ساڑھے
87 فٹ تھی۔ جب اُس نے وہ فاصلہ ناپا جو پہرے
داروں کمروںکے میں ایکسے کی پچھلی دیوار سے لے
کر اُس مقابلکے کمرےکے کی پچھلی تکدیوار تھا تو
معلوم ہوا کہ پونے فٹ44 ہے۔ 26 باہر ایک سیڑھی
تکدروازے پہنچاتی جستھی ساتکے قدمچے تھے۔
دیگر دروازوں کی طرح جنوبی دروازے کے اندرونی
سرے کے ساتھ برآمدہ ملحق جستھا سے ہو کر انسان
میںصحن پہنچتا برآمدےتھا۔ ستوندونوںکے نما بازوؤں
پر کھجور درختکے کندہ کئے گئے تھے۔

27 اِس دروازے کے مقابل بھی اندرونی صحن میں
پہنچانے والا دروازہ تھا۔ دونوں دروازوں کا درمیانی
فاصلہ فٹ175 تھا۔

اندرونی صحن کا جنوبی دروازہ
28 پھر میرا راہنما دروازےجنوبی میں سے گزر کر

مجھے اندرونی صحن میں لایا۔ جب اُس نے وہاں کا
دروازہ ناپا تو معلوم ہوا کہ وہ بیرونی دروازوں کی مانند
ہے۔ پہرے29-30 داروں کے کمرے، برآمدہ اور اُس
کے ستون نما بازو سب پیمائش کے حساب سے دیگر
دروازوں مانندکی تھے۔ دروازےاِس اور اِس ساتھکے
برآمدےملحق میں بھی تھیں۔کھڑکیاں گزرگاہ پوریکی
لمبائی ساڑھے فٹ87 تھی۔ میرےجب راہنما نے وہ
فاصلہ ناپا داروںپہرےجو میںکمرےکے ایکسے کی
پچھلی دیوار سے لے کر اُس کے مقابل کمرےکے کی
پچھلی تکدیوار تھا تو معلوم ہوا کہ پونے فٹ44 ہے۔
لیکن31 اُس برآمدےکے کا رُخ بیرونی صحن طرفکی
تھا۔ اُس میں پہنچنے کے لئے ایک سیڑھی بنائی گئی تھی
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دروازےتھے۔قدمچےآٹھکےجس ستونکے نما بازوؤں
پر کھجور درختکے کندہ کئے گئے تھے۔

اندرونی صحن کا مشرقی دروازہ
اِس32 بعدکے میرا مجھےراہنما دروازےمشرقی سے

ہو کر اندرونی صحن میں لایا۔ جب اُس نے یہ دروازہ
ناپا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی دیگر دروازوں جتنا بڑا ہے۔
پہرے33 داروں کے کمرے، دروازے کے ستون نما
بازو اور پیمائشبرآمدہ حسابکے سے دیگر دروازوں کی
مانند تھے۔ یہاں دروازےبھی برآمدےاور میں کھڑکیاں
لـگی تھیں۔ گزرگاہ کی لمبائی فٹ87ساڑھے اور چوڑائی
پونے فٹ44 تھی۔ 34 دروازےاِس برآمدےکے کا
رُخ بھی بیرونی صحن طرفکی دروازےتھا۔ کے ستون
نما بازوؤں پر کھجور کے درخت کندہ کئے گئے تھے۔
برآمدے میں پہنچنے کے لئے ایک سیڑھی بنائی گئی تھی
جس آٹھکے قدمچے تھے۔

اندرونی صحن کا شمالی دروازہ
35 پھر میرا راہنما مجھے شمالی دروازے کے پاس

لایا۔ اُس پیمائشکی کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ بھی دیگر
دروازوں جتنا بڑا ہے۔ پہرے36 داروں کے کمرے،
ستون نما بازو، برآمدہ اور دیواروں میں کھڑکیاں بھی
دوسرے دروازوں کی مانند تھیں۔ گزرگاہ کی لمبائی
فٹ87ساڑھے اور چوڑائی فٹ44پونے تھی۔ اُس37
کے برآمدے کا رُخ بھی بیرونی صحن کی طرف تھا۔
دروازے کے ستون نما بازوؤں پر کھجور کے درخت
کندہ کئے تھے۔گئے اُس میں پہنچنے کے لئے سیڑھیایک
بنائی گئی جستھی آٹھکے قدمچے تھے۔

اندرونی دروازےشمالی پاسکے ذبح بندوبستکا
اندرونی38 دروازےشمالی برآمدےکے میں دروازہ

تھا جس میں سے گزر کر انسان کمرےاُس میں داخل
ہوتا تھا جہاں اُن ذبح کئے ہوئے جانوروں کو یا دھو جاتا
تھا جنہیں بھسم کرنا ہوتا تھا۔ برآمدے39 میں چار میزیں
کمرےتھیں، کے طرفدونوں دو دو میزیں۔ اِن میزوں
پر اُن جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا جو بھسم ہونے والی
قربانیوں، گناہ کی قربانیوں اور قصور کی قربانیوں کے
لئے مخصوص تھے۔ برآمدےاِس40 سے باہر مزید چار
ایسی میزیں تھیں، طرفایکدو اور دوسریدو طرف۔
مل41 ملا کر آٹھ میزیں تھیں جن پر قربانیوں کے جانور

ذبح کئے جاتے تھے۔ برآمدےچار کے اندر اور چار اُس
سے باہر صحنکے میں تھیں۔

برآمدے42 کی میزیںچار تراشے ہوئے پتھر بنائیسے
گئی تھیں۔ ایکہر کی لمبائی اور چوڑائی 31ساڑھے انچ
اور اونچائی 21 انچ تھی۔ اُن پر وہ تمام آلات پڑے تھے
جانوروںجو بھسمکو والیہونے قربانی اور باقی قربانیوں
کے لئے تیار کرنے کے لئے درکار تھے۔ جانوروں43 کا
گوشت اِن میزوں پر رکھا جاتا تھا۔ ارد گرد کی دیواروں
میں تین تین انچ لمبی ہکیں لـگی تھیں۔

44 پھر ہم اندرونی صحن میں داخل ہوئے۔ وہاں
دروازےشمالی ایکساتھکے ملحقکمرا تھا اندرونیجو
صحن کی طرف کھلا تھا اور جس کا رُخ جنوب کی
طرف تھا۔ دروازےجنوبی ساتھکے بھی ایسا کمرا تھا۔
اُس کا میرے45تھا۔طرفکیشمالرُخ راہنما مجھنے
سے کہا، کمرےجس” کا رُخ جنوب طرفکی ہے
وہ اُن اماموں کے لئے ہے جو رب کے گھر کی دیکھ
بھال کرتے ہیں، 46 جبکہ کمرےجس کا رُخ شمال
طرفکی ہے وہ اُن اماموں کے لئے ہے جو قربان گاہ
کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تمام امام صدوق کی اولاد
لاویہیں۔ قبیلےکے میں اُنصرفسے ہی کےربکو
حضور آ کر اُس خدمتکی کرنے اجازتکی “ہے۔

اندرونی صحن رباور کا گھر
میرے47 راہنما نے اندرونی صحن کی پیمائش کی۔

اُس کی لمبائی اور چوڑائی پونے دو دو َسو فٹ تھی۔
قربان گاہ اِس صحن میں رب کے گھر کے منے سا ہی
تھی۔ 48 پھر اُس نے مجھے رب کے گھر برآمدےکے
میں لے جا دروازےکر ستونکے نما بازوؤں پیمائشکی
کی۔ معلوم ہوا کہ یہ موٹےفٹ9پونے دروازےہیں۔
کی چوڑائی ساڑھے 24 فٹ تھی جبکہ دائیں بائیں کی
دیواروں کی لمبائی سوا پانچ پانچ فٹ تھی۔ 49 چنانچہ
برآمدے کی پوری چوڑائی 35 اور لمبائی فٹ21 تھی۔
اُس میں داخل ہونے کے لئے دس قدمچوں والی سیڑھی
بنائی ستوندونوںکےدروازےتھی۔گئی بازوؤںنما کے
ساتھ ایکایکساتھ ستون کھڑا کیا گیا تھا۔

41
1 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے رب کے گھر کے

پہلے کمرے یعنی مُقّدس’ ‘کمرا میں لے گیا۔ اُس نے
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دروازے ستونکے نما بازو ناپے تو معلوم ہوا کہ ساڑھے
دس دس فٹ موٹے ہیں۔ 2 دروازے کی چوڑائی
ساڑھے فٹ17 تھی، اور دائیں بائیں کی دیواریں پونے
نو نو فٹ لمبی کمرےتھیں۔ کی پوری لمبائی فٹ70 اور
چوڑائی فٹ35 تھی۔

3 پھر وہ آگے بڑھ کر سب سے اندرونی کمرے میں
داخل ہوا۔ اُس دروازےنے کے ستون نما بازوؤں کی
پیمائش کی تو معلوم ہوا کہ ساڑھے تین تین فٹ موٹے
ہیں۔ دروازے کی چوڑائی ساڑھے فٹ10 تھی، اور
دائیں بائیں کی دیواریں سوا بارہ بارہ فٹ لمبی تھیں۔
4 کمرےاندرونی کی لمبائی اور پینتیسچوڑائی پینتیس
فٹ تھی۔ وہ بولا، مُقّدسیہ” ترین کمرا “ہے۔

رب کے گھر کمرےملحقسے
پھر5 اُس بیرونیکیگھرکےربنے دیوار ناپی۔ اُس

کی موٹائی ساڑھے فٹ10 تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ
کمرے تعمیر کئے تھے۔گئے فٹ7چوڑائیکیکمرےہر
تھی۔ کمروں6 تینکی منزلیں تھیں، تھے۔کمرے30کُل
رب کے گھر کی بیرونی دیوار دوسری منزل پر پہلی منزل
نسبتکی کم موٹی اور تیسری منزل پر دوسری منزل کی
نسبت ًتھی۔موٹیکم نتیجتا منزلہر بیرونیکیاُسوزنکا
دیوار پر تھا نہیںضرورتاور تھی اِسکہ دیوار میں شہتیر
لگائیں۔ منزلدوسریچنانچہ7 پہلی اورچوڑینسبتکی
نچلیسیڑھیایکتھی۔چوڑینسبتکیدوسریتیسری
منزل دوسریسے اور تیسری تکمنزل پہنچاتی تھی۔

8-11 اِن کمروں کی بیرونی دیوار پونے 9 فٹ موٹی
تھی۔ ربکمرےجو کے گھر کی شمالی دیوار میں تھے
اُن میں داخل ہونے ایککا دروازہ تھا، اور اِسی طرح
داخلمیںکمروںجنوبی ہونے ایککا تھا۔دروازہ مَیں
نے دیکھا کہ رب کا چبوترےایکگھر پر تعمیر ہوا
ہے۔ اِس کا جتنا حصہ اُس کے ارد گرد نظر آتا تھا وہ
پونے فٹ9 چوڑا اور ساڑھے فٹ10 اونچا تھا۔ رب
کے گھر کی بیرونی دیوار کمرےملحقسے اِس پر بنائے
تھے۔گئے چبوترےاِس اور اماموں مکانوںمستعملسے
درمیانکے کھلی جگہ جستھی کا فاصلہ فٹ35 تھا۔
یہ کھلی جگہ رب کے گھر کے چاروں طرف نظر تھی۔آتی

مغرب عمارتمیں

12 اِس کھلی جگہ مغربکے ایکمیں عمارت تھی
جو ایکساڑھے َسو فٹ57 لمبی اور ایکساڑھے َسو
22 فٹ چوڑی تھی۔ اُس کی دیواریں چاروں طرف
پونے نو فٹنو موٹی تھیں۔

رب کے گھر کی پیمائشبیرونی
13 میرےپھر راہنما نے باہر ربسے کے گھر کی

پیمائش کی۔ اُس کی لمبائی فٹ175 ربتھی۔ کے گھر
کی پچھلی دیوار سے مغربی عمارت تک کا فاصلہ بھی
فٹ175 تھا۔ 14 پھر اُس ربنے کے گھر کے منے سا
والی یعنی مشرقی دیوار شمال اور جنوب میں کھلی جگہ
سمیت کی پیمائش کی۔ معلوم ہوا کہ اُس کا فاصلہ بھی
فٹ175 ہے۔ 15 اُس مغربنے میں اُس عمارت کی
لمبائی ناپی پیچھےکےگھرکےربجو تھی۔ معلوم ہوا کہ
یہ بھی دونوں پہلوؤں کی سمیتگزرگاہوں فٹ175 ہے۔لمبی

رب کے گھر کا اندرونی حصہ
رب کے گھر کے برآمدے، مُقّدس کمرے اور

مُقّدس ترین کمرے کی دیواروں پر فرش16 سے لے
کر کھڑکیوں تک لـکڑی کے تختے لگائے گئے تھے۔ کھڑکیوںاِن کو بند کیا جا سکتا تھا۔

اندرونیکیگھرکےرب17 دیواروں پر دروازوں کے
اوپر تک تصویریں کندہ کی گئی تھیں۔ 18 کھجور کے
درختوں اور کروبی فرشتوں کی تصویریں باری باری نظر
آتی تھیں۔ ہر فرشتے کے چہرےدو تھے۔ 19 انسان کا
دیکھتاطرفکیدرختکےطرفایکچہرہ تھا جبکہ
ببر شیر کا چہرہ دوسری طرف کے درخت کی طرف
دیکھتا تھا۔ یہ درخت اور کروبی پوری دیوار پر باری
منّقشباری کئے گئے تھے، دروازوںکرلےسےفرش20
اوپرکے داخلمیںکمرےمُقّدس21تک۔ والےہونے
دروازے دونوںکے بازو مربع تھے۔

لـکڑی کی قربان گاہ
مُقّدس ترین کمرے کے دروازے کے منے سا

لـکڑی22 کی قربان گاہ نظر آئی۔ اُس کی اونچائی سوا 5
فٹ اور چوڑائی ساڑھے تین فٹ تھی۔ اُس کے کونے،
پایہ اور چاروں لـکڑیپہلو سے تھے۔بنے اُس مجھنے سے
کہا، یہ” وہی میز ہے ربجو کے حضور رہتی “ہے۔

دروازے
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کمرےمُقّدس23 میں داخل ہونے ایککا دروازہ
تھا اور مُقّدس ترین کمرے کا ایک۔ 24 ہر دروازے
کے دو کواڑ تھے، وہ درمیان میں سے کھلتے تھے۔
25 دیواروں کی طرح مُقّدس کمرے کے دروازے پر
بھی کھجور کے درخت اور کروبی فرشتے کندہ کئے
تھے۔گئے برآمدےاور کے باہر دروازےوالے کے اوپر
لـکڑی کی چھتسیچھوٹی بنائی گئی تھی۔

26 برآمدے کے دونوں طرف کھڑکیاں تھیں، اور
دیواروں پر کھجور درختکے کندہ کئے گئے تھے۔

42
اماموں کے لئے کمرےمخصوص

اِس1 کے بعد ہم دوبارہ بیرونی صحن میں آئے۔ میرا
راہنما مجھے رب کے گھر کے شمال میں واقع ایک
عمارت کے پاس لے گیا جو رب کے گھر کے پیچھے
میںمغربیعنی عمارتواقع مقابلکے تھی۔ عمارتیہ2
فٹ175 لمبی اور ساڑھے چوڑیفٹ87 تھی۔

3 اُس کا رُخ اندرونی صحن کی اُس کھلی جگہ کی
تھاطرف تھی۔چوڑیفٹ35جو دوسرا صحنبیرونیرُخ
فرشپکےکے طرفکی تھا۔
مکان کی تین منزلیں تھیں۔ دوسری منزل پہلی کی

نسبت نسبتکیدوسریتیسریاورچوڑیکم چوڑیکم
تھی۔ 4 مکان کے شمالی پہلو میں ایک گزرگاہ تھی جو
ایک سرے تکسرےدوسرےسے لے جاتی تھی۔
اُس کی لمبائی 175 فٹ اور چوڑائی ساڑھے 17 فٹ
تھی۔ کمروں دروازےکے سب شمال کی طرف کھلتے
تھے۔ دوسری5-6 منزل کمرےکے پہلی منزل نسبتکی
تھےچوڑےکم تاکہ اُن کے منے ٹیرسسا اِسیہو۔ طرح
تیسری منزل کمرےکے دوسری نسبتکی چوڑےکم
طرحکیعمارتوںدوسریکیصحنمیںعمارتاِستھے۔
ستون نہیں تھے۔

7 کمروں کے منے ایکسا بیرونی دیوار تھی جو اُنہیں
بیرونی صحن الـگسے کرتی تھی۔ اُس کی لمبائی ساڑھے
فٹ87 تھی، 8 کیونکہ بیرونی صحن کمروںطرفکی کی
مل ملا کر لمبائی تھیفٹ87ساڑھے پوریاگرچہ دیوار
کی لمبائی فٹ175 تھی۔ 9 بیرونی صحن سے عمارتاِس
میں داخل ہونے کے لئے مشرق کی طرف سے آنا پڑتا
تھا۔ ایکوہاں دروازہ تھا۔

گھرکےرب10 میںجنوبکے ایکجیسیاُس اَور
عمارت تھی ربجو کے گھر پیچھےکے والی یعنی مغربی
عمارت کے مقابل تھی۔ 11 اُس کے کمروں کے منے سا
بھی مذکورہ شمالی عمارت جیسی گزرگاہ تھی۔ اُس کی
لمبائی اور چوڑائی، ڈیزائن اور دروازے، غرض سب
کچھ شمالی مکان کی مانند تھا۔ کمروں12 دروازےکے
جنوب کی طرف تھے، اور اُن کے منے سا بھی ایک
حفاظتی دیوار تھی۔ بیرونی صحن سے اِس عمارت میں
داخل ہونے کے لئے مشرق سے آنا پڑتا تھا۔ اُس کا
دروازہ بھی گزرگاہ شروعکے میں تھا۔

13 اُس آدمی نے مجھ سے کہا، یہ” دونوں عمارتیں
ہیں۔مُقّدس ہیںآتےحضورکےربامامجو وہ اِن ہی
مُقّدسمیں ترین قربانیاں ہیں۔کھاتے چونکہ کمرےیہ
مُقّدس ہیں اِس لئے امام اِن میں مُقّدس ترین قربانیاں
رکھیں گے، خواہ غلہ، گناہ یا قصور کی قربانیاں کیوں
نہ ہوں۔ 14 جو امام مقدِس نکلسے کر بیرونی میںصحن
جانا چاہیں اُنہیں اِن کمروں میں لباسمُقّدسوہ اُتار کر
چھوڑنا ہے جو اُنہوں ربنے کی خدمت کرتے وقت
پہنے تھے۔ہوئے لازم پہلےوہکہہے بدلیں،کپڑےاپنے
پھر ہی وہاں جائیں جہاں لوگباقی جمع ہوتے “ہیں۔

باہر ربسے کے گھر چاردیواریکی پیمائشکی
رب15 کے گھر کے احاطے میں سب کچھ ناپنے

کے بعد میرا راہنما مجھے مشرقی دروازے سے باہر
لے گیا اور باہر سے چاردیواری کی پیمائش کرنے لگا۔
16-20 فیتے سے پہلے مشرقی دیوار ناپی، پھر شمالی، جنوبی
اور مغربی دیوار۔ ہر دیوار کی فٹ875لمبائی تھی۔ اِس
چاردیواری کا مقصد یہ تھا کہ جو مُقّدسکچھ ہے وہ
اُس الـگسے کیا جائے مُقّدسجو نہیں ہے۔

43
رب اپنے گھر واپسمیں آ جاتا ہے

1 میرا راہنما مجھے دوبارہ رب کے گھر کے مشرقی
دروازے پاسکے لے گیا۔ اچانک2 اسرائیل کے خدا
کا جلال مشرق سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ زبردست آبشار
کا سا شور سنائی دیا، اور زمین اُس جلالکے چمکسے
رہی تھی۔ رب3 مجھ پر یوں ظاہر ہوا جس طرح دیگر
یاؤں رو میں، پہلے یائے در کبار کنارےکے اور پھر اُس
جبوقت وہ یروشلم کو تباہ کرنے آیا تھا۔



حزقی ایل 43:4 901 حزقی ایل 43:21

مَیں منہ کے بل گر گیا۔ 4 رب کا جلال مشرقی
دروازے میں سے رب کے گھر میں داخل ہوا۔ 5 پھر
الله مجھےروحکا اُٹھا کر اندرونی میںصحن گیا۔لے وہاں
مَیں نے دیکھا کہ پورا ربگھر کے جلال سے ہے۔معمور

کھڑےپاسمیرے6 آدمی کی موجودگی میں کوئی
رب کے گھر میں سے مجھ مخاطبسے ہوا،

آدماے”7 زاد، تختمیرےیہ میرےاور پاؤں کے
تلووں کا مقام ہے۔ یہیں مَیں تکہمیشہ اسرائیلیوں کے
درمیان سکونت کروں گا۔ آئندہ نہ کبھی اسرائیلی اور
نہ اُن کے مُقّدسمیرےبادشاہ نام کی بےحرمتی کریں
نہگے۔ وہ اپنی زناکارانہ بُت پرستی بادشاہوںنہسے، کی
لاشوں میرےسے نام کی کریںبےحرمتی گے۔ ماضی8
میں اسرائیل کے بادشاہوں نے اپنے محلوں کو میرے
گھر کے ساتھ ہی تعمیر کیا۔ اُن کی دہلیز میری دہلیز
کے ساتھ اور اُن دروازےکے کا دروازےمیرےبازو
کے بازو کے ساتھ لگتا ایکتھا۔ ہی دیوار اُنہیں مجھ سے
الـگ تھی۔رکھتی یوں اُنہوں اپنینے سےحرکتوںمکروہ
مُقّدسمیرے نام کی مَیںمیںجواباورکی،بےحرمتی
نے اپنے غضب میں اُنہیں ہلاک کر دیا۔ 9 لیکن اب
وہ اپنی زناکارانہ بُت پرستی اور اپنے بادشاہوں کی لاشیں
مجھ سے دُور رکھیں گے۔ تب مَیں ہمیشہ تک اُن کے
سکونتدرمیان کروں گا۔

اے10 آدم زاد، اسرائیلیوں کو اِس گھر بارےکے
میں بتا دے تاکہ اُنہیں اپنے گناہوں پر شرم آئے۔ وہ
دھیان سے نئے گھر کے نقشے کا مطالعہ کریں۔ 11 اگر
اُنہیں اپنی حرکتوں پر شرم آئے تو اُنہیں تفصیلاتکیگھر
بھی دکھا دے، یعنی اُس کی ترتیب، اُس کے آنے
جانے کے راستے اور اُس کا پورا انتظام تمام قواعد اور
احکام سمیت۔ سب کچھ اُن کے منے سا ہی لـکھ دے
تاکہ وہ اُس پورےکے انتظام کے پابند رہیں اور اُس
کے تمام قواعد کی پیروی کریں۔ رب12 کے گھر کے
لئے میری ہدایت !سن اِس پہاڑ کی چوٹی گرد و نواح
تمامکے ترینمُقّدسسمیتعلاقے یہہے۔جگہ کےگھر
لئے ہدایتمیری “ہے۔

بھسم ہونے والی قربانیوں کی قربان گاہ

قربان13 گاہ یوں بنائی گئی تھی کہ اُس کا پایہ نالی
سے گھرا ہوا تھا جو 21 انچ گہری اور اُتنی ہی چوڑی
تھی۔ باہر طرفکی نالی کنارےکے پر سیچھوٹی دیوار
تھی جس کی اونچائی 9 انچ تھی۔ قربان14 گاہ کے تین
حصے تھے۔ سب سے نچلا حصہ ساڑھے تین فٹ اونچا
تھا۔ اِس پر بنا ہوا حصہ فٹ7 اونچا تھا، لیکن اُس کی
چوڑائی کچھ کم تھی، اِس لئے طرفچاروں نچلے حصے
کا اوپر والا کنارہ نظر آتا تھا۔ اِس کنارے کی چوڑائی
21 انچ تھی۔ تیسرا سباور سے اوپر والا اِسیبھیحصہ
طرح بنایا گیا تھا۔ دوسرےوہ حصے نسبتکی کم چوڑا
تھا، اِس لئے دوسرےطرفچاروں حصے کا اوپر والا
کنارہ نظر آتا تھا۔ اِس کنارے کی چوڑائی بھی 21 انچ
تھی۔ قربانیاںپرحصےتیسرے15 جاتیجلائی تھیں، اور
چاروں کونوں سینگپر لـگے تھے۔ یہ حصہ بھی فٹ7
اونچا قربان16تھا۔ کیگاہ اوپر کیشکلمربعسطحوالی
تھی۔ اُس کی چوڑائی اور فٹاکیساکیسلمبائی تھی۔
17 دوسرا بھیحصہ مربع شکل کا تھا۔ اُس کی چوڑائی
اور لمبائی تھی۔فٹچوبیسچوبیسساڑھے اُس کا اوپر
والا کنارہ نظر آتا تھا، اور اُس پر 21 انچ چوڑی نالی تھی،
یوں کنارےکہ پر سیچھوٹی دیوار اونچائیکیجستھی
ساڑھے 10 انچ تھی۔ قربان گاہ پر ھنے چڑ کے لئے اُس
مشرقکے میں سیڑھی تھی۔

قربان گاہ مخصوصیتکی
18 پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اے” آدم زاد،

رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اِس قربان گاہ کو
تعمیر کرنے کے بعد تجھے اِس پر قربانیاں جلا کر اِسے
مخصوص کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ اِس پر قربانیوں کا بھیخون چھڑکنا اِسہے۔ سلسلے ہدایاتمیریمیں !سن

لاویصرف19 قبیلےکے کے اُن اماموں کےربکو
گھر میرےمیں خدمتحضور کرنے اجازتکی ہے
صدوقجو کی اولاد ہیں۔
رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُنہیں ایک جوان بَیل

تاکہدے وہ اُسے گناہ قربانیکی طورکے کریں۔پیشپر
20 اِس بَیل کا کچھ خون لے کر قربان گاہ کے چاروں
سینگوں، نچلے حصے کے چاروں کونوں اور ارد گرد
اُس کنارےکے پر لگا یوںدے۔ تُو قربان گاہ کا کفارہ
دے کر اُسے پاک کرےصاف گا۔ 21 اِس کے بعد
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جوان بَیل کو مقدِس سے باہر کسی مقررہ جگہ پر لے
جا۔ وہاں اُسے جلا دینا ہے۔

اگلے22 ایکدن بکرےبےعیب کو قربان کر۔ یہ
بھی گناہ کی قربانی ہے، اور اِس کے یعے ذر قربان گاہ
کو پہلی قربانی کی صافپاکطرح کرنا ہے۔

پاک23 صاف کرنے کے اِس سلسلے کی تکمیل پر
بَیلبےعیبایک بےعیبایکاور مینڈھے کرچنکو
رب24 پیشکو کر۔ امام اِن جانوروں چھڑکنمکپر
رباِنہیںکر بھسمکو والیہونے قربانی طورکے پیشپر
کریں۔

25 لازم ہے کہ تُو سات تکدن روزانہ ایک بکرا،
ایک جوان بَیل اور ایک مینڈھا قربان کرے۔ سب
جانور بےعیب ہوں۔ سات26 دنوں کی اِس کارروائی
سے تم قربان گاہ کا کفارہ دے کر اُسے پاک صاف
اور مخصوص کرو گے۔ 27 آٹھویں دن سے امام باقاعدہ
قربانیاں شروع وقتاُسگے۔سکیںکر سے تمہارےوہ
لئے بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں
تبگے۔ تم مجھے منظور ہو گے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا
فرمان “ہے۔

44
رب کے گھر کا بیرونی مشرقی دروازہ بند کیا ہےجاتا

1 میرا راہنما مجھے دوبارہ مقدِس کے بیرونی مشرقی
دروازے پاسکے لے گیا۔ اب وہ بند تھا۔ رب2 نے
فرمایا، اب” سے یہ دروازہ ہمیشہ تک بند رہے۔ کبھیاِسے نہیں کھولنا ہے۔ کسی کو بھی اِس میں سے
داخل ہونے اجازتکی نہیں، ربکیونکہ اسرائیلجو
کا خدا ہے دروازےاِس میں سے ہو ربکر کے گھر
میں داخل ہوا ہے۔ صرف3 اسرائیل کے حکمران کو
دروازےاِس میں بیٹھنے میرےاور حضور قربانی کا اپنا
حصہ کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن اِس کے لئے وہ
دروازے میں سے گزر نہیں سکے گا بلـکہ بیرونی صحن
طرفکی سے اُس میں داخل ہو گا۔ دروازےوہ کے
ساتھ برآمدےملحق سے ہو کر وہاں پہنچے گا اور اِسی
راستے وہاںسے نکلےسے گا “بھی۔

اکثر یوں لاو خدمتکی کو محدود کیا جاتا ہے
4 پھر میرا راہنما مجھے دروازےشمالی میں سے ہو کر

دوبارہ اندرونی صحن میں لے گیا۔ ربہم کے گھر کے

منے سا پہنچے۔ مَیں نے دیکھا ربکہ کا ربگھر کے
جلال سے معمور ہو رہا مَیںہے۔ منہ بلکے گر گیا۔

رب5 نے فرمایا، اے” آدم زاد، دھیان سے دیکھ،
غور سے !سن رب کے گھر کے بارے میں اُن تمام
ہدایات پر توجہ دے جو مَیں تجھے بتانے والا ہوں۔
دےدھیان کونکونکہ اُس میں جا سکے گا۔ سرکشاِس6 قوم اسرائیل کو اے’بتا، اسرائیلی قوم، رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ
تمہاری مکروہ حرکتیں بہت ہیں، اب بس !کرو 7 تم
پردیسیوں میرےکو مقدِس میں لائے ہو، ایسے لوگوں
کو جو باطن اور ظاہر میں نامختون ہیں۔ اور یہ تم نے
وقتاُس جبکیا تم خوراکمیریمجھے یعنی چربی اور
خون پیش کر رہے تھے۔ یوں تم نے میرے گھر کی
بےحرمتی کر کے اپنی گھنونی حرکتوں سے وہ عہد توڑ
ڈالا ہے جو مَیں تمہارےنے ساتھ باندھا تھا۔ 8 تم خود
میرے مقدِس میں خدمت نہیں کرنا ہتے چا تھے بلـکہ تم
نے پردیسیوں کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ تمہاری
جگہ خدمتیہ انجام دیں۔

9 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آئندہ جو
بھی غیرملـکی اندرونی اور بیرونی طور پر نامختون ہے اُسے
میرے مقدِس میں داخل ہونے اجازتکی نہیں۔ اِس
میں وہ اجنبی بھی شامل ہیں جو اسرائیلیوں کے درمیان
ہتے ر ہیں۔ بھٹکاسرائیلیجب10 گئے اور مجھ سے دُور
ہو کر بُتوں کے پیچھے لـگ گئے تو اکثر لاوی بھی مجھ
دُورسے اُنہیںابہوئے۔ اپنے گناہ کی سزا پڑےبھگتنی
گی۔ 11 آئندہ میرےوہ مقدِس میں ہر قسم خدمتکی
نہیں کریں گے۔ اُنہیں صرف دروازوں کی پہرا داری
کرنے اور جانوروں کو ذبح کرنے اجازتکی ہو گی۔
بھسممیںجانوروںاِن ہوںشاملبھیقربانیاںوالیہونے
گی اور ذبح کی قربانیاں بھی۔ لاوی قوم خدمتکی کے
لئے رب کے گھر میں حاضر رہیں گے، لیکن12 چونکہ
وہ وطنوںہماپنے بُتوںکے منےکے لوگوںسا خدمتکی
کر کے اُن کے لئے گناہ باعثکا بنے رہے اِس لئے مَیں
نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر قَسم کھائی اُنہیںکہہے اِس کی سزا
پڑےبھگتنی گی۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

اب13 سے وہ امام حیثیتکی قریبمیرےسے آ کر
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خدمتمیری نہیں کریں ابگے، سے وہ اُن چیزوں کے
قریب نہیں آئیں مَیںکوجنگے مُقّدسنے ترین قرار دیا
اِس14ہے۔ نچلےکےگھرکےرباُنہیںمَیںبجائےکے
درجے کی ذمہ یاں دار دوں گا۔

اماموں کے لئے ہدایات
ربلیکن15 قادرِ مطلق فرماتا لاویکہہے ایککا

خاندان اُن میں شامل نہیں صدوقہے۔ کا خاندان آئندہ
اُسگا۔کرےخدمتمیریبھی امامکے بھیوقتاُس
وفاداری سے میرے مقدِس میں میری خدمت کرتے
رہے جب اسرائیل کے باقی لوگ مجھ سے دُور ہو گئے
تھے۔ اِس لئے یہ آئندہ بھی میرے حضور آ کر مجھے
قربانیوں کی چربی اور پیشخون کریں گے۔ صرف16
یہی امام میرے مقدِس میں داخل ہوں گے اور میری
میز پر میری خدمت کر میرےکے فرائضتمام ادا کریں
گے۔

بھیجب17 امام داخلمیںدروازےاندرونی ہوتے
ہیں تو لازم کتانوہکہہے لیں۔پہنکپڑےکے اندرونی
صحن رباور کے خدمتمیںگھر اُونوقتکرتے کے
کپڑے پہننا منع ہے۔ 18 وہ کتان کی پگڑی اور پاجامہ
پہنیں، کیونکہ اُنہیں پسینہ دلانے والے کپڑوں سے گریز
کرنا ہے۔ جب19 بھی امام اندرونی صحن سے دوبارہ
بیرونی صحن میں جانا چاہیں تو لازم ہے کہ وہ خدمت
کے لئے مستعمل کپڑوں کو اُتاریں۔ وہ اِن کپڑوں کو
مُقّدس کمروں میں چھوڑ آئیں اور کپڑےعام پہن لیں،
ایسا نہ ہو کپڑےمُقّدسکہ عامسےچھونے لوگوں کی
میںخطرےجان پڑ جائے۔

نہ20 امام اپنا سر منڈوائیں، نہ اُن بالکے لمبے ہوں بلـکہ
وہ اُنہیں کٹواتے رہیں۔ 21 امام کو اندرونی صحن میں
داخل ہونے پہلےسے َمے پینا منع ہے۔

امام22 عورتشدہطلاقکسیکو یا بیوہ شادیسے
اجازتکیکرنے نہیں کنواریاسرائیلیصرفوہہے۔
سے شادی کرے۔ صرف اُس وقت بیوہ سے شادی
کرنے اجازتکی مرحومجبہے شوہر امام تھا۔

23 امام عوام کو مُقّدس اور غیرمُقّدس چیزوں میں
فرق کی تعلیم دیں۔ وہ ناپاکاُنہیں پاکاور چیزوں میں
امتیاز کرنا سکھائیں۔ 24 اگر تنازع ہو تو امام میرے

احکام کے مطابق ہی اُس پر فیصلہ کریں۔ اُن فرضکا
ہے کہ وہ میری مقررہ عیدوں کو میری ہدایات اور
قواعد کے مطابق ہی منائیں۔ وہ میرا سبت کا دن
مخصوص مُقّدسو رکھیں۔

امام25 آپاپنے لاشکسیکو پاسکے جانے سے
ناپاک نہ کرے۔ اِس کی اجازت صرف اِسی صورت
میں اُسکہہے ماںکے باپ، بھائیوںبچوں، غیرشادییا
میںبہنوںشدہ انتقالکوئیسے 26جائے۔کر کبھیاگر
ایسا ہو تو وہ اپنے آپ پاککو صاف کرنے کے بعد
دنساتمزید انتظار کرے، 27 پھر مقدِس اندرونیکے
صحن میں جا کر اپنے لئے گناہ کی قربانی پیش کرے۔
تب ہی وہ دوبارہ مقدِس میں خدمت کر سکتا ہے۔ یہ
رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

صرف28 مَیں ہی اماموں کا موروثی حصہ ہوں۔
اُنہیں اسرائیل میں متملـکیتموروثی دینا، کیونکہ مَیں
خود اُن کی موروثی ملـکیت ہوں۔ 29 کھانے کے لئے
اماموں کو غلہ، گناہ اور قصور کی قربانیاں ملیں گی، نیز
اسرائیل میں وہ سب کچھ ربجو کے لئے مخصوص کیا
جاتا ہے۔ 30 اماموں کو فصل کے پہلے پھل کا بہترین
حصہ اور تمہارے تمام ہدیئے ملیں گے۔ اُنہیں اپنے
ُگندھے ہوئے آٹے بھیسے حصہ دینا تبہے۔ الله کی
تیرےبرکت گھرانے ٹھہرےپر گی۔

31 جو پرندہ یا دیگر جانور فطری طور پر یا کسی
دوسرے جانور کے حملے سے مر جائے اُس گوشتکا
کھانا امام کے لئے منع ہے۔

45
اسرائیل ربمیں کا حصہ

ملـکتمجب1 ڈالقرعہکو میںقبیلوںکر تقسیم کرو
گے ایکتو حصے ربکو کے لئے مخصوص کرنا ہے۔
اُس زمین کی لمبائی ساڑھے 12 کلو میٹر اور چوڑائی 10
کلو میٹر ہو پوریگی۔ مُقّدسزمین ہو گی۔

2 اِس خطے میں ایک پلاٹ رب کے گھر کے لئے
مخصوص ہو گا۔ اُس کی لمبائی فٹ875بھی ہو گی اور
اُس کی چوڑائی بھی۔ اُس کے ارد گرد کھلی جگہ ہو
جسگی کی چوڑائی ساڑھے فٹ87 ہو گی۔ خطے3
کا آدھا الـگحصہ کیا جائے۔ اُس کی لمبائی ساڑھے
12 کلو میٹر اور چوڑائی 5 کلو میٹر ہو گی، اور اُس میں
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مقدِس یعنی مُقّدس ترین جگہ ہو گی۔ 4 یہ ملـکخطہ
مُقّدسکا علاقہ ہو گا۔ وہ اُن اماموں کے لئے مخصوص
ہو گا جو مقدِس میں اُس خدمتکی کرتے ہیں۔ اُس
میں اُن کے گھر اور مقدِس پلاٹمخصوصکا ہو گا۔

خطے5 کا دوسرا حصہ اُن باقی یوں لاو کو دیا جائے
گا جو رب کے گھر میں خدمت کریں گے۔ یہ اُن کی
ملـکیت ہو گی، اور اُس میں وہ اپنی آبادیاں بنا سکیں
گے۔ اُس کی لمبائی اور چوڑائی پہلے حصے کے برابر ہو
گی۔

مُقّدس6 ایکملحقسےخطے اَور خطہ ہو جسگا
لمبائیکی 12ساڑھے کلو میٹر اور چوڑائی ڈھائی کلو میٹر
ہو گی۔ ایکیہ ایسے شہر کے لئے مخصوص ہو جسگا
میں کوئی بھی اسرائیلی رہ سکے گا۔

حکمران کے لئے زمین
لئےکےحکمران7 بھی الـگزمین زمینیہہے۔کرنی

مشرقیکیملـککرلےسےحدمشرقیکیخطےمُقّدس
سرحد تک اور مُقّدس خطے کی مغربی حد سے لے
کر سمندر تک ہو گی۔ چنانچہ مشرق سے مغرب تک
مُقّدس خطے اور حکمران کے علاقے کا مل ملا کر
فاصلہ اُتنا ہے جتنا قبائلی علاقوں کا ہے۔ 8 یہ علاقہ
ملـِک اسرائیل میں حکمران کا حصہ ہو گا۔ پھر وہ آئندہ
میری قوم پر کرےنہیںظلم گا ملـکبلـکہ باقیکے حصے
اسرائیلکو قبیلوںکے چھوڑےپر گا۔

حکمران کے لئے ہدایات
9 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے اسرائیلی

بسابحکمرانو، !کرو حرکتوںغلطاپنی بازسے آؤ۔ اپنا
ظلم و تشدد چھوڑ انصافکر راستاور بازی قائم کرو۔
میری قوم کو اُس کی موروثی زمین سے بھگانے سے باز
آؤ۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

10 صحیح ترازو استعمال کرو، تمہارے باٹ اور
پیمائش آلاتکے غلط نہ ہوں۔ 11 غلہ ناپنے کا برتن بنام
ایفہ مائع ناپنے کے برتن بنام بَت جتنا بڑا ہو۔ دونوں کے
لئے کسوٹی خومر ایکہے۔ 10خومر ایفہ 10اور بَت
کے برابر ہے۔ باٹتمہارے12 یوں ہوں 20کہ 1جیرہ
مثقال کے برابر اور مثقال60 1 مانہ کے برابر ہوں۔

13 درِج تمہارےذیل باقاعدہ ہدیئے :ہیں
تمہاری:اناج فصل کا واں60 حصہ،
تمہاری:َجو فصل کا واں60 حصہ،
زیتون14 کا :تیل تمہاری فصل کا واں100 حصہ

تیل) کو بَت حسابکے سے ناپنا ہے۔ 10 بَت 1
خومر اور 1 کور کے برابر ،(ہے۔

یوں15200 بھیڑبکر میں سے ایک۔
یہ چیزیں غلہ کی نذروں کے لئے، بھسم ہونے والی

قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے لئے مقرر ہیں۔ اُن
سے قوم کا کفارہ دیا جائے گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا
فرمان ہے۔

16 لازم ہے کہ تمام اسرائیلی یہ ہدیئے ملـک کے
حکمران کے حوالے کریں۔ حکمران17 فرضکا ہو گا
کہ وہ نئے چاند کی عیدوں، سبت کے دنوں اور دیگر
عیدوں پر تمام اسرائیلی قوم کے لئے قربانیاں مہیا کرے۔
اِن میں بھسم ہونے والی قربانیاں، گناہ اور سلامتی کی
قربانیاں اور غلہ اور َمے کی نذریں شامل ہوں گی۔ یوں
وہ اسرائیل کا گا۔دےکفارہ

بڑی عیدوں پر قربانیاں
رب18 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ پہلے *مہینے کے

پہلے دن بَیلبےعیبایککو کو قربان کر کے مقدِس
پاککو صاف کر۔ 19 امام بَیل کا خون لے کر اُسے
رب کے گھر کے دروازوں کے بازوؤں، قربان گاہ کے
میںصحناندرونیاورکونوںکےحصےدرمیانی پہنچانے
دروازوںوالے بازوؤںکے پر لگا پہلےعملیہی20دے۔
مہینے کے ساتویں دن بھی کر تاکہ اُن سب کا کفارہ دیا
جائے جنہوں غیرارادینے طور پر یا بےخبری سے گناہ
کیا ہو۔ یوں ربتم کے گھر کا کفارہ دو گے۔

پہلے21 مہینے کے چودھویں دن فسح کی عید کا آغاز
ہو۔ اُسے سات دن مناؤ، اور اُس کے دوران صرف
بےخمیری روٹی کھاؤ۔ 22 پہلے دن ملـک کا حکمران
اپنے اور تمام قوم کے لئے گناہ کی قربانی کے طور پر
ایک پیشبَیل کرے۔ 23 نیز، وہ عید دنساتکے کے
بَیلبےعیبساتروزانہدوران ساتاور بھسممینڈھے
ہونے والی قربانی کے طور پر قربان کرے اور گناہ کی
قربانی کے طور ایکایکپر پیشبکرا کرے۔ 24 وہ ہر

* 45:18 پہلے :مہینے مارچ تا یل۔ اپر
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بَیل اور ہر مینڈھے کے ساتھ ساتھ غلہ کی نذر پیشبھی
کرے۔ اِس کے لئے وہ فی 16جانور کلو گرام میدہ اور
4 لٹر تیل مہیا کرے۔

ساتویں25 †مہینے پندرھویںکے یوںدن عیدکیجھونپڑ
شروع ہوتی حکمرانہے۔ اِس عید پر بھی سات دن کے
دوران وہی قربانیاں کرےپیش جو فسح کی عید کے
لئے درکار ہیں یعنی گناہ کی قربانیاں، بھسم ہونے والی
قربانیاں، غلہ کی نذریں اور تیل۔

46
عیدوں پر حکمران جانبکی قربانیاںسے

رب1 قادرِ مطلق فرماتا ہے لازمکہ ہے اندرونیکہ
صحن میں پہنچانے والا مشرقی دروازہ اتوار سے لے کر
تکجمعہ بند رہے۔ سبتصرفاُسے اور نئے چاند کے
دن کھولنا ہے۔ وقتاُس2 حکمران بیرونی صحن سے ہو
کر دروازےمشرقی برآمدےکے میں داخل ہو جائے
اور اُس میں سے گزر کر دروازے کے بازو کے پاس
کھڑا ہو جائے۔ وہاں سے وہ اماموں کو اُس کی بھسم
ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کرتے ہوئے
دیکھ سکے دروازےگا۔ کی دہلیز پر وہ کرےسجدہ
گا، پھر چلا جائے گا۔ یہ دروازہ تکشام رہے۔کھلا
3 لازم ہے کہ باقی اسرائیلی سبت اور نئے چاند کے دن
بیرونی عبادتمیںصحن کریں۔ اِسیوہ دروازےمشرقی
پاسکے آ میرےکر حضور اوندھے منہ ہو جائیں۔

سبت4 کے دن حکمران چھ بےعیب بھیڑ کے بچے
اور ایک بےعیب مینڈھا چن کر رب کو بھسم ہونے
والی قربانی کے طور پر پیش کرے۔ 5 وہ ہر مینڈھے
ساتھکے غلہ کی نذر کرےپیشبھی 16یعنی کلو گرام
میدہ 4اور لٹر زیتون تیل۔کا ہر بھیڑ وہساتھکےبچےکے
اُتنا ہی دےغلہ جتنا چاہے۔جی 6 نئے چاند دنکے وہ
ایک جوان بَیل، چھ بھیڑ بچےکے ایکاور پیشمینڈھا
کرے۔ سب بےعیب ہوں۔ 7 جوان بَیل اور مینڈھے
ساتھکے غلہ کی نذر پیشبھی کی جائے۔ غلہ کی یہ نذر
16 کلو میدےگرام اور 4 لٹر زیتون کے تیل پر مشتمل
ہو۔ وہ ہر بھیڑ کے بچے کے ساتھ اُتنا ہی دےغلہ جتنا
جی چاہے۔

حکمران8 اندرونی دروازےمشرقی میں بیرونی صحن
سے ہو کر داخل ہو، اور وہ اِسی راستے سے نکلے بھی۔
باقیجب9 عیدکسیاسرائیلی آئیںکرنےسجدہکوربپر
تو جو شمالی دروازے سے بیرونی صحن میں داخل ہوں
عبادتوہ کے بعد دروازےجنوبی سے نکلیں، اور جو
دروازےجنوبی ہوںداخلسے وہ دروازےشمالی سے
نکلیں۔ کوئی دروازےاُس سے نہ نکلے جس میں سے
داخلوہ ہوا بلـکہ مقابل دروازےکے سے۔ حکمران10
داخلمیںصحنوقتاُس باقیجبہو داخلاسرائیلی ہو
رہے ہوں، اور وہ اُس وقت روانہ جبہو باقی اسرائیلی
روانہ ہو جائیں۔

عیدوں11 اور مقررہ تہواروں پر بَیل اور مینڈھے کے
ساتھ غلہ کی نذر پیش کی جائے۔ غلہ کی یہ نذر 16
کلو میدےگرام اور 4 لٹر زیتون تیلکے پر مشتمل ہو۔
حکمران بھیڑ کے بچوں کے ساتھ اُتنا ہی غلہ دے جتنا
جی چاہے۔

جب12 حکمران اپنی خوشی سے مجھے قربانی پیش
کرنا چاہے خواہ بھسم ہونے والی یا سلامتی کی قربانی
ہو، تو اُس کے لئے دروازےاندرونی کا مشرقی دروازہ
کھولا جائے۔ وہاں وہ اپنی قربانی یوں پیش کرے
جس طرح سبت کے دن کرتا ہے۔ اُس کے نکلنے پر یہ
دروازہ بند کر دیا جائے۔

روزانہ کی قربانی
رباسرائیل13 کو یکبےعیبایکصبحہر سالہ

بھیڑ کا بچہ پیش کرے۔ بھسم ہونے والی یہ قربانی
روزانہ چڑھائی جائے۔ 14 ساتھ ساتھ غلہ کی نذر پیش
کی جائے۔ اِس کے لئے سوا لٹر زیتون تیلکا ڈھائی کلو
میدےگرام ساتھکے ملایا جائے۔ غلہ کی یہ نذر ہمیشہ
ہی پیشمجھے کرنی ہے۔ لازم15 ہے کہ ہر صبح بھیڑ
کا بچہ، میدہ اور میرےتیل لئے جلایا جائے۔

حکمران کی موروثی زمین
16 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اگر اسرائیل کا حکمران

اپنے کسی بیٹے کو کچھ موروثی زمین دے تو یہ زمین
بیٹے کی موروثی زمین بن کر اُس کی اولاد کی ملـکیت
رہے گی۔ لیکن17 اگر حکمران کچھ موروثی زمین اپنے
کسی ملازم کو دے تو یہ زمین صرف اگلے بحالی
کے سال تک ملازم کے ہاتھ میں رہے گی۔ پھر یہ

† 45:25 ساتویں :مہینے ستمبر تا اکتوبر۔
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واپسمیںقبضےکےحکمراندوبارہ یہکیونکہگی۔آئے
طورمستقلزمینموروثی پر اُس اُساورکی بیٹوںکے کی
ملـکیت ہے۔ حکمران18 ًکو دوسرےجبرا اسرائیلیوں
کی موروثی زمین اپنانے اجازتکی نہیں۔ لازم ہے کہ
جو بھی زمین وہ اپنے بیٹوں میں کرےتقسیم وہ اُس کی
اپنی ہی موروثی زمین ہو۔ میری قوم میں سے کسی کو
نکال محرومسےزمینموروثیکیاُسکر منعکرنا “۔‘ہے

رب کے گھر کا کچن
19 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے اُن کمروں کے

دروازے پاسکے لے گیا جن کا رُخ شمال کی طرف
تھا اور جو اندرونی صحن دروازےجنوبیکے قریبکے
تھے۔ یہ اماموں کمرےمُقّدسکے ہیں۔ اُس نے مجھے
کمروں ایکمیںسرےمغربیکے جگہ دکھا یہاں”کہا،20کر امام وہ گوشت اُبالیں گے جو گناہ اور قصور کی
میںقربانیوں اُنسے بنتاحصہکا یہاںہے۔ وہ نذرکیغلہ
لے کر روٹی بھی بنائیں قربانیوںگے۔ میں سے کوئی بھی
چیز بیرونی صحن میں نہیں لائی جا سکتی، ایسا نہ ہو کہ
مُقّدس چیزیں چھونے سے عام لوگوں کی خطرےجان
میں پڑ “جائے۔

پھر21 میرا راہنما بیرونیساتھمیرےدوبارہ میںصحن
آ اُسوہاںگیا۔ اُسمجھےنے چارکے دکھائے۔کونے
ہر کونے ایکمیں صحن تھا کیجس22 لمبائی فٹ70
اور چوڑائی ساڑھے فٹ52 تھی۔ ہر صحن اِتنا ہی بڑا تھا
ایکاور23 دیوار سے گھرا ہوا تھا۔ دیوار ساتھساتھکے
میرے24تھے۔چولھے راہنما مجھےنے یہ”بتایا، کچنوہ
ہیں جن میں رب کے گھر کے خادم لوگوں کی پیش
کردہ قربانیاں اُبالیں “گے۔

47
رب کے گھر میں سے نکلنے والا یا در

اِس1 کے بعد میرا راہنما ایکمجھے بار پھر رب کے
گھر دروازےکے پاسکے لے گیا۔ یہ دروازہ مشرق
میں تھا، کیونکہ رب کے گھر کا رُخ ہی مشرق کی
مَیںتھا۔طرف دیکھانے دہلیزکہ نیچےکے نکلپانیسے
رہا دروازےہے۔ سے نکل کر وہ پہلے رب کے گھر
دیوارجنوبیکی ساتھساتھکے بہتا تھا، قربانپھر گاہ کے
میںجنوب گزرسے مشرقکر بہہطرفکی نکلا۔ 2 میرا

میرےراہنما ساتھ بیرونی صحن کے دروازےشمالی میں
سے نکلا۔ باہر چاردیواری کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہم
بیرونی صحن کے مشرقی دروازے کے پاس پہنچ گئے۔
مَیں نے دیکھا کہ پانی دروازےاِس کے جنوبی حصے
میں نکلسے رہا ہے۔

3 ہم پانی کے کنارے کنارے چل پڑے۔ میرے
راہنما نے اپنے فیتے ساتھکے آدھا کلو میٹر کا فاصلہ ناپا۔
پھر اُس نے مجھے پانی میں سے گزرنے کو کہا۔ یہاں
پانی تکٹخنوں پہنچتا تھا۔ اُس4 مزیدنے آدھے کلو میٹر
کا فاصلہ ناپا، پھر مجھے دوبارہ پانی میں سے گزرنے کو
ابکہا۔ پانی تکگھٹنوں اُسجبپہنچا۔ تیسرینے
مرتبہ آدھا کلو میٹر کا فاصلہ ناپ کر مجھے اُس میں سے
گزرنے دیا تو پانی پہنچا۔تککمر آخریایک5 اُسدفعہ
نے آدھے کلو میٹر کا فاصلہ ناپا۔ اب مَیں پانی میں سے
گزر نہ سکا۔ پانی اِتنا گہرا تھا کہ اُس میں سے گزرنے
کے لئے تیرنے ضرورتکی تھی۔

6 اُس نے مجھ سے پوچھا، اے” آدم زاد، کیا تُو نے
غور کیا “ہے؟ پھر وہ مجھے یا در واپستککنارےکے
لایا۔

واپسجب7 آیا تو مَیں نے دیکھا کہ یا در دونوںکے
کناروں پر متعدد درخت لـگے ہیں۔ 8 وہ بولا، یہ” پانی
مشرق کی طرف بہہ کر وادٔی یردن میں پہنچتا ہے۔
اُسے پار کر کے وہ بحـیرۂ مُردار میں آ جاتا ہے۔ اُس
کے اثر سے بحـیرۂ مُردار کا نمکین پانی پینے کے قابل ہو
جائے گا۔ جہاں9 بھی یا در بہے گا وہاں کے بےشمار
جاندار جیتے رہیں بہتگے۔ مچھلیاں ہوں گی، اور یا در
بحـیرۂ مُردار کا نمکین پانی پینے قابلکے بنائے جہاںگا۔
سے گزرےبھی گا سبوہاں کچھ پھلتا پھولتا رہے گا۔
عین10 جدی سے لے کر عین تکعجلیم اُس کے کناروں
پر مچھیرے کھڑے ہوں گے۔ ہر طرف اُن کے جال
سوکھنے کے لئے پھیلائے ہوئے نظر آئیں گے۔ یا در میں
اُتنیگی،ہوںمچھلیاںکیقسمہر پائیمیںرومبحـیرۂجتنی
ہیں۔جاتی بحـیرۂصرف11 مُردار اردکے دلدلیکیگرد
جگہوں اور جوہڑوں کا پانی نمکین رہے گا، کیونکہ وہ
لئےکےکرنےحاصلنمک استعمال 12گا۔ہو یا در کے
دونوں کناروں پر ہر قسم پھلکے درختدار اُگیں گے۔
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اِن درختوں مُرجھائیںکبھینہپتےکے کبھینہگے، اُن
کا پھل ختم ہو گا۔ وہ ہر مہینے پھل لائیں گے، اِس لئے
کہ مقدِس کا پانی اُن پاشیآبکی کرتا رہے گا۔ اُن کا
پھل لوگوں خوراککی بنے گا، اور اُن کے پتے دیںشفا
“گے۔

اسرائیل کی سرحدیں
13 پھر رب قادرِ مطلق نے فرمایا، مَیں” تجھے اُس

ملـک کی سرحدیں بتاتا ہوں جو بارہ قبیلوں میں تقسیم
کرنا ہے۔ یوسف کو دو حصے دینے ہیں، باقی قبیلوں
ایککو ایک حصہ۔ 14 مَیں نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر قَسم
کھائی تھی کہ مَیں تمہارےملـکیہ باپ دادا کو عطا
کروں گا، اِس لئے تم میراثملـکیہ میں پاؤ ابگے۔
آپساُسے میں برابر تقسیم کر لو۔

شمالی15 سرحد بحـیرۂ روم شروعسے ہو مشرقکر کی
طرف حتلون، لبو حمات اور صداد پاسکے سے گزرتی
ہے۔ وہاں16 سے وہ بیروتا اور سبریم پاسکے پہنچتی
ہے سبریم) ملـِک دمشق اور ملـِک حمات کے
درمیان واقع ۔(ہے پھر سرحد عینانحصر تکشہر آگے
نکلتی ہے جو حوران کی سرحد پر واقع ہے۔ غرض17
شمالی سرحد بحـیرۂ روم سے لے کر حصر عینان تک
اُسسرحدیںکیحماتاوردمشقہے۔پہنچتی میںشمالکے ہیں۔

ملـک18 کی مشرقی سرحد وہاں شروع ہوتی ہے
دمشقجہاں پہاڑیکےحورانعلاقہکا علاقے سے ملتا
سرحدسےوہاںہے۔ یائے یردندر چلتیساتھساتھکے
جنوبہوئی میں بحـیرۂ روم پاسکے تمر تکشہر پہنچتی
یوںہے۔ یائے در یردن ملـِک اسرائیل کی مشرقی سرحد
اور ملـِک ِجلعاد کی مغربی سرحد ہے۔

19 جنوبی سرحد تمر سے شروع ہو کر مغربجنوب
کی طرف چلتی چلتی مریبہ قادس کے چشموں تک
پہنچتی ہے۔ پھر وہ شمال مغرب کی طرف رُخ کر کے
یعنیسرحدکیمصر مصروادٔی ساتھساتھکے بحـیرۂ روم
تک پہنچتی ہے۔

سرحدمغربی20 بحـیرۂ روم میںشمالجوہے حماتلبو
مقابلکے ختم ہوتی ہے۔

21 ملـک کو اپنے قبیلوں میں تقسیم !کرو 22 یہ
تمہاری موروثی زمین ہو جبگی۔ تم قرعہ ڈال کر اُسے
آپس میں تقسیم کرو تو اُن غیرملـکیوں کو بھی زمین ملنی
ہے تمہارےجو درمیان ہتے ر اور جن یہاںبچےکے پیدا
ہوئے ہیں۔ تمہارا اُن کے ساتھ ویسا سلوک ہو جیسا
اسرائیلیوں کے ساتھ۔ قرعہ لتے ڈا وقت اُنہیں اسرائیلی
قبیلوں زمینساتھکے رب23ہے۔ملنی مطلققادرِ فرماتا
ہے قبیلےجسکہ میں بھی پردیسی آباد ہوں وہاں تمہیں
اُنہیں موروثی زمین دینی ہے۔

48
قبیلوں ملـکمیں کی تقسیم

اسرائیل1-7 کی شمالی سرحد بحـیرۂ روم سے شروع ہو
کر مشرق کی طرف حتلون، لبو حمات اور حصر عینان
پاسکے سے گزرتی ہے۔ دمشق اور حمات سرحد کے
شمال میں ہیں۔ ہر قبیلے کو ملـک کا ایک حصہ ملے
گا۔ ہر خطے ایککا ملـکسرا کی مشرقی سرحد اور
دوسرا سرا مغربی سرحد ہو شمالگا۔ سے لے جنوبکر
ترتیبیہکیعلاقوںقبائلیتک :گیہو دان، آشر، نفتالی،
منسّی، افرائیم، روبن اور یہوداہ۔

ملـک بیچکے مخصوصمیں علاقہ
8 یہوداہ کے جنوب میں وہ علاقہ ہو گا جو تمہیں

میرے لئے الـگ کرنا ہے۔ قبائلی علاقوں کی طرح اُس
کا ایکبھی ملـکسرا کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا
مغربی سرحد ہو گا۔ شمال سے جنوب تک کا فاصلہ
12ساڑھے کلو میٹر اُسہے۔ بیچکے میں مقدِس ہے۔

9 اِس علاقے کے خاصایکدرمیان خطہ ہو گا۔
اُستکمغربسےمشرق فاصلہکا 12ساڑھے کلو میٹر
ہو گا جبکہ شمال تکجنوبسے 10فاصلہ کلو میٹر ہو
ربگا۔ کے لئے مخصوص اِس خطے 10 ایککا حصہ
اماموں کے لئے مخصوص ہو گا۔ اِس حصے کا فاصلہ
مشرق تکمغربسے 12ساڑھے کلو میٹر شمالاور سے
5تکجنوب کلو میٹر ہو گا۔ اِس بیچکے میں ربہی
کا مقدِس ہو گا۔ مُقّدسیہ11 لاویعلاقہ خاندانکے
صدوق مخصوصکے و مُقّدس کئے گئے اماموں کو دیا
جائے گا۔ جبکیونکہ اسرائیلی مجھ سے برگشتہ ہوئے
تو باقی لاوی اُن کے بھٹکساتھ گئے، لیکن صدوق کا
خاندان وفاداری سے میری خدمت کرتا رہا۔ 12 اِس
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لئے اُنہیں میرے لئے مخصوص علاقے کا مُقّدس ترین
یوںیہگا۔ملےحصہ لاو میںشمالکےخطےکے گا۔ہو
اماموں13 جنوبکے میں باقی یوں لاو کا خطہ ہو گا۔
اُستکمغربسےمشرق فاصلہکا 12ساڑھے کلو میٹر
اور شمال تکجنوبسے 5 کلو میٹر ہو گا۔

رب14 کے لئے مخصوص یہ علاقہ پورے ملـک
کا بہترین حصہ ہے۔ اُس کا کوئی بھی پلاٹ کسی
دوسرے کے ہاتھ میں دینے کی اجازت نہیں۔ اُسے
نہ بیچا جائے، نہ کسی دوسرے کو کسی پلاٹ کے
عوض میں دیا جائے۔ کیونکہ یہ علاقہ رب کے لئے
مخصوص مُقّدسو ہے۔

15 رب کے مقدِس کے اِس خاص علاقے کے
جنوب ایکمیں اَور خطہ ہو کیجسگا لمبائی ساڑھے
12 کلو میٹر اور چوڑائی اڑھائی کلو میٹر ہے۔ مُقّدسوہ
نہیں ہے بلـکہ عام لوگوں رہائشکی کے لئے ہو گا۔ اِس
کے بیچ میں شہر ہو گا، جس کے ارد گرد چراگاہیں
ہوں گی۔ 16 یہ شہر مربع شکل کا ہو گا۔ لمبائی اور
چوڑائی دونوں سوا دو دو کلو میٹر ہو گی۔

17 شہر کے چاروں طرف جانوروں کو چَرانے کی
کھلی جگہ ہو جسگی کی چوڑائی 133 میٹر ہو گی۔
18 چونکہ شہر اپنے خطے کے بیچ میں ہو گا اِس لئے
مذکورہ کھلی جگہ کے مشرق میں ایک خطہ باقی رہ
جائے جسگا مشرقکا سے تکشہر 5فاصلہ کلو میٹر
اور شمال تکجنوبسے فاصلہ اڑھائی کلو میٹر ہو گا۔
شہر مغربکے میں بھی اِتنا ہی بڑا خطہ ہو گا۔ اِن دو
خطوں میں باڑیکھیتی کی جائے کیجسگی پیداوار
شہر میں کام کرنے والوں خوراککی ہو گی۔ 19 شہر
میں کام کرنے والے تمام قبیلوں کے ہوں گے۔ وہی اِن
کھیتوں کی باڑیکھیتی کریں گے۔

20 میرےچنانچہ لئے الـگ کیا گیا یہ پورا علاقہ مربع
شکل اُسہے۔کا لمبائیکی اور چوڑائی ساڑھے بارہ بارہ
کلو میٹر اِسہے۔ میں شہر بھی شامل ہے۔

21-22 مُقّدسمذکورہ میںخطے مقدِس، اماموں اور
باقی یوں لاو کی زمینیں ہیں۔ اُس کے مشرق اور مغرب
میں باقی ماندہ زمین حکمران کی ملـکیت ہے۔ مُقّدس
ملـکزمینکیحکمرانمیںمشرقکےخطے مشرقیکی
تکسرحد ہو گی اور مُقّدس خطے مغربکے میں وہ

سمندر تک ہو گی۔ شمال سے جنوب تک وہ مُقّدس
خطے جتنی چوڑی یعنی ساڑھے 12 کلو میٹر ہو گی۔
شمال میں یہوداہ کا قبائلی علاقہ ہو گا جنوباور میں بن
یمین کا۔

دیگر قبیلوں کی زمین
23-27 ملـک کے اِس خاص درمیانی حصے کے

جنوب میں باقی قبیلوں ایکایککو علاقہ ملے گا۔ ہر
علاقے ایککا ملـکسرا کی مشرقی سرحد اور دوسرا
سرا بحـیرۂ روم شمالگا۔ہو قبائلیتکجنوبکرلےسے
علاقوں کی یہ ترتیب ہو :گی بن یمین، شمعون، زبولوناِشکار، اور جد۔

28 جد کے قبیلے کی جنوبی ملـکسرحد کی سرحد
بھی ہے۔ وہ تمر مغربجنوبسے میں قادسمریبہ کے
تکچشموں چلتی ہے، پھر مصر کی سرحد یعنی وادٔی
مصر مغربشمالساتھساتھکے کا رُخ کر بحـیرۂکے روم
تک پہنچتی ہے۔

رب29 قادرِ مطلق فرماتا ہے یہیکہ ملـکتمہارا ہو
!گا اُسے اسرائیلی قبیلوں میں تقسیم کرو۔ جو کچھ بھی
اُنہیں قرعہ ڈال کر ملے وہ اُن کی موروثی زمین ہو گی۔

یروشلم دروازےکے
30-34 یروشلم شہر ہوںدروازے12کے فصیلگے۔

کی چاروں دیواریں سوا دو دو کلو میٹر لمبی ہوں گی۔
ہر دیوار کے تین دروازے ہوں غرضگے، کُل بارہ
دروازے ہوں گے۔ ایکہر کا نام کسی قبیلے کا نام
ہو گا۔ چنانچہ شمال میں روبن کا دروازہ، یہوداہ کا
دروازہ اور لاوی کا دروازہ ہو گا، مشرق میں یوسف
کا دروازہ، بن یمین کا دروازہ اور دان کا دروازہ ہو
جنوبگا، میں شمعون کا دروازہ، اِشکار کا دروازہ اور
زبولون کا دروازہ ہو گا، مغرباور میں جد کا دروازہ،
آشر کا دروازہ اور نفتالی کا دروازہ ہو گا۔ فصیل35 کی
پوری لمبائی 9 کلو میٹر ہے۔
تب شہر ربیہاں’ ‘ہے کہلائے “!گا
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دانیال
دانیال اور اُس دوستکے شاہِ بابل کے دربار میں

1 ِ یہوداہشاہ یقیم میںسالتیسرےکےسلطنتکییہو
شاہِ بابل نبوکدنضر نے یروشلم آ کر اُس کا محاصرہ کیا۔
2 اُس وقت رب نے یقیم یہو اور الله کے گھر کا کافی
سامان نبوکدنضر کے حوالے کر دیا۔ نبوکدنضر نے یہ
ملـِکچیزیں بابل میں لے جا کر اپنے دیوتا کے مندر کے
خزانے محفوظمیں کر دیں۔

3 پھر اُس نے اپنے دربار کے اعلٰی افسر اشپناز کو
حکم دیا، یہوداہ” کے شاہی خاندان اور اونچے طبقے
کے خاندانوں کی تفتیش کرو۔ اُن میں سے کچھ ایسے
نوجوانوں کو چن کر لے آؤ 4 جو بےعیب، خوب
حکمتصورت، کے لحاظہر سے سمجھ دار، تعلیم یافتہ
اور سمجھنے میں تیز غرضہوں۔ یہ آدمی شاہی محل میں
خدمت کرنے قابلکے ہوں۔ اُنہیں بابل کی زبان لـکھنے
اور لنے بو کی تعلیم “دو۔ بادشاہ5 مقررنے کیا کہ روزانہ
اُنہیں شاہی باورچی خانے سے کتنا کھانا اور َمے ملنی
تربیتکیسالتینہے۔ اُنہیںبعدکے بادشاہ خدمتکی
کے لئے حاضر ہونا تھا۔

جب6 اِن نوجوانوں کو چنا گیا تو چار آدمی اُن میں
شامل تھے جن کے نام دانیال، حننیاہ، میسائیل اور
یاہ عزر تھے۔ 7 دربار کے اعلٰی افسر نے اُن کے نئے نام
رکھے۔ دانیال بیل َطشَضَر میں بدل گیا، سدرکحننیاہ
میں، میسکمیسائیل میں اور یاہ عزر عبدنجو میں۔

دانیاللیکن8 ارادہمصممنے کر لیا مَیںکہ آپاپنے
کو شاہی کھانا کھانے اور شاہی َمے پینے ناپاکسے
نہیں کروں گا۔ اُس نے دربار کے اعلٰی افسر سے اِن
چیزوں سے پرہیز کرنے کی اجازت مانگی۔ 9 الله نے
پہلے سے اِس افسر کا دل نرم کر دیا تھا، اِس لئے وہ
دانیال خاصکا لحاظ کرتا اور اُس پر مہربانی کرتا تھا۔
لیکن10 دانیال کی درخواست سن کر اُس جوابنے
مجھے”دیا، اپنے آقا بادشاہ اُنہے۔ڈرسے ہی متعیننے
کیا کہ تمہیں کیا کیا کھانا اور پینا ہے۔ اگر اُنہیں پتا چلے
کہ دوسرےتم نوجوانوں نسبتکی دُبلے پتلے اور کمزور

لـگے تو وہ میرا سر قلم کریں “گے۔ تب11 دانیال نے
اُس نگران سے بات کی جسے دربار کے اعلٰی افسر نے
دانیال، حننیاہ، میسائیل اور یاہ عزر پر مقرر کیا تھا۔ وہ
بولا، 12 ذرا” دس تکدن اپنے خادموں کو آزمائیں۔
اِتنے میں ہمیں کھانے کے لئے ساگصرف پات اور
پینے لئےکے پانی اِس13دیجئے۔ صورتہماریبعدکے کا
مقابلہ اُن دیگر نوجوانوں کے ساتھ کریں جو شاہی کھانا
ہیں۔کھاتے پھر ہی فیصلہ کریں کہ آئندہ اپنے خادموں
ساتھکے سلوککیسا کریں “گے۔

نگران14 مان گیا۔ دس تکدن وہ پاتساگاُنہیں
کھلا کر اور پانی پلا کر آزماتا رہا۔ دس15 دن کے
بعد کیا دیکھتا ہے کہ دانیال اور اُس کے تین دوست
شاہی کھانا کھانے والے دیگر نوجوانوں کی نسبت
کہیں یادہ مندصحتز اور لـگتازےموٹے ہیں۔رہے
نگرانتب16 اُن کے لئے مقررہ شاہی کھانے اور َمے کا
انتظام بند کر پاتساگصرفاُنہیںکے لگا۔کھلانے
17 الله نے اِن چار آدمیوں کو ادب اور حکمت کے ہر
شعبے میں علم اور سمجھ عطا کی۔ نیز، دانیال ہر قسم کی
یا رو خواباور کی تعبیر کر سکتا تھا۔

18 مقررہ تین سال کے بعد دربار کے اعلٰی افسر نے
تمام نوجوانوں نبوکدنضرکو منےکے کیا۔پیشسا جب19
بادشاہ نے اُن سے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ دانیال،
حننیاہ، میسائیل اور یاہ عزر دوسروں پر سبقت رکھتے
ہیں۔ چاروںچنانچہ بادشاہ کے ملازم بن گئے۔ جب20
بھی کسی معاملے میں خاص حکمت اور سمجھ درکار
ہوتی تو بادشاہ نے دیکھا یہکہ نوجوانچار مشورہ دینے
میں پوری سلطنت کے تمام قسمت کا حال بتانے والوں
اور جادوگروں دسسے گُنا یادہ ز قابل ہیں۔

21 دانیال خورس کی حکومت کے پہلے سال تک
شاہی دربار خدمتمیں کرتا رہا۔

2
نبوکدنضر خوابکا

حکومتاپنی1 دوسرےکے سال میں نبوکدنضر نے
خوابدیکھا۔خواب اِتنا ناکہول تھا کہ وہ گھبرا کر
جاگ اُٹھا۔ 2 اُس نے حکم دیا کہ تمام قسمت کا حال
بتانے والے، جادوگر، افسوں گر اور پاسمیرےنجومی
آ خوابکر مطلبکا بتائیں۔ جب وہ حاضر ہوئے 3 تو
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بادشاہ بولا، مَیں” خوابایکنے دیکھا ہے جو مجھے
بہت پریشان کر رہا ہے۔ اب مَیں اُس کا مطلب چاہتاجاننا “ہوں۔

4 نجومیوں نے اَرامی زبان میں جواب دیا، بادشاہ”
سلامت اپنے خادموں کے منے سا خوابیہ بیان یں کر تو
ہم اُس کی تعبیر کریں “گے۔

لیکن5 بادشاہ نہیں،”بولا، مجھےہیتم بتاؤکچھوہ اور
کیاُس تعبیر مَیںجوکرو دیکھا۔میںخوابنے اگر تم یہ
نہ کر سکو تو مَیں دوںحکم گا ٹکڑےٹکڑےتمہیںکہ کر
دیا جائے تمہارےاور کچرےگھر کے ڈھیر ہو جائیں۔
یہ میرا مصمم ارادہ ہے۔ لیکن6 اگر تم مجھے وہ کچھ بتا
اُسکر کی تعبیر کرو مَیںجو میںخوابنے دیکھا تو مَیں
تمہیں اچھے تحفے اور انعام دوں گا، نیز تمہاری خاص
عزت کروں ابگا۔ شروع !کرو مجھے وہ کچھ بتاؤ اور
اُس کی تعبیر کرو جو مَیں خوابنے میں “دیکھا۔

7 ایک بار پھر اُنہوں نے منت کی، بادشاہ” اپنے
خادموں کے منے سا بتائیںخواباپنا تو ہم اُسضرور کی
تعبیر کریں “گے۔

8 بادشاہ جوابنے دیا، صافمجھے” پتا ہے کہ تم
کیا کر رہے !ہو ٹالصرفتم مٹول کر رہے ہو، کیونکہ
تم سمجھ گئے ہو کہ میرا ارادہ پکا ہے۔ 9 اگر تم مجھے
نہخواب بتاؤ تو ایککوسبتم ہی دیسزا گی۔جائے
کیونکہ پیشباتیںغلطاورجھوٹسبتم کرنے متفقپر
ہو گئے ہو، یہ اُمید رکھتے ہوئے وقتکسیحالاتکہ
بدل جائیں گے۔ خوابمجھے بتاؤ تو مجھے پتا چل جائے
گا کہ تم مجھے اُس کی صحیح پیشتعبیر کر سکتے “ہو۔

10 نجومیوں نے اعتراض کیا، دنیا” میں کوئی بھی
انسان وہ کچھ نہیں کر پاتا جو بادشاہ مانگتے ہیں۔ یہ
کبھی بھیہوا نہیں کسیکہ بادشاہ کسیباتایسینے
قسمت کا حال بتانے والے، جادوگر یا نجومی طلبسے
کی، خواہ بادشاہ کتنا عظیم کیوں نہ تھا۔ جس11 چیز
کا تقاضا بادشاہ کرتے ہیں وہ حد سے یادہ ز مشکل
ہے۔ صرف دیوتا ہی یہ بات بادشاہ پر ظاہر کر سکتے
ہیں، لیکن وہ تو انسان درمیانکے ہتے ر “نہیں۔

12 یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ بڑے غصے
میں اُس نے حکم دیا کہ بابل کے تمام دانش مندوں کو
دیموتسزائے جائے۔ فرمان13 صادر ہوا دانشکہ

مندوں کو مار ڈالنا ہے۔ چنانچہ دانیال اور اُس کے
دوستوں کو بھی تلاش کیا گیا تاکہ اُنہیں سزائے دیں۔موت

14 شاہی محافظوں کا افسر بنام یوک ار ابھی دانش
مندوں کو مار لنے ڈا کے لئے روانہ ہوا کہ دانیال بڑی
حکمت اور موقع شناسی سے اُس سے مخاطب ہوا۔
اُس15 افسرنے بادشاہ”پوچھا،سے نے فرمانسختاِتنا
کیوں جاری “کیا؟ اریوک نے دانیال کو سارا معاملہ
بیان کیا۔ ًدانیال16 فورا بادشاہ پاسکے گیا اور اُس سے
درخواست کی، ذرا” مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ مَیں
بادشاہ خوابکے کی تعبیر کر “سکوں۔ 17 پھر وہ اپنے
گھر واپس گیا اور اپنے دوستوں حننیاہ، میسائیل اور
یاہ عزر کو تمام حالصورِت سنائی۔ 18 وہ بولا، آسمان”
کے خدا سے التجا یں کر کہ وہ مجھ پر رحم منتکرے۔
کریں میرےوہکہ لئے بھید تاکہکھولے ہم دانشدیگر
مندوں کے ہلاکساتھ نہ ہو “جائیں۔

رات19 وقتکے دانیال نے یا رو جسدیکھی میں
اُس کے لئے بھید تبگیا۔کھولا اُس آسماننے کے خدا
کی حمد و ثنا کی،

20 الله” کے نام کی تمجید ازل سے ابد تک ہو۔ وہی
حکمت اور قوت کا مالـک ہے۔ 21 وہی اوقات اور
زمانے لنے بد دیتا ہے۔ وہی بادشاہوں کو تخت پر بٹھا
دیتا تختاُنہیںاور پر اُتارسے مندوںدانشوہیہے۔دیتا
کو دانائی اور سمجھ داروں کو سمجھ عطا کرتا ہے۔
گہریوہی22 اور پوشیدہ باتیں ظاہر کرتا ہے۔ کچھجو
اندھیرے میں چھپا رہتا ہے اُس کا علم وہ رکھتا ہے،
کیونکہ وہ روشنی سے گھرا رہتا ہے۔ میرےاے23
باپ دادا کے خدا، مَیں تیری حمد و ثنا کرتا !ہوں تُو نے
مجھے حکمت اور طاقت عطا کی ہے۔ باتجو ہم نے
تجھ سے مانگی وہ تُو نے ہم پر ظاہر کی، کیونکہ تُو نے
ہم پر بادشاہ خوابکا ظاہر کیا “ہے۔

24 پھر یوکدانیال ار پاسکے گیا جسے بادشاہ نے
بابل کے دانش مندوں کو سزائے موت دینے کی ذمہ
تھی۔دیداری اُس اُسنے درخواستسے بابل”کی،
مندوںدانشکے موتکو نہگھاٹکے اُتاریں، کیونکہ
مَیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر کر سکتا ہوں۔ مجھے
بادشاہ دیںپہنچاحضورکے کچھسباُنہیںمَیںتو دوںبتا
“گا۔
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حضور لے گیا۔ وہ بولا، مجھے” یہوداہ کے جلاوطنوں
میں سے ایک آدمی مل گیا جو بادشاہ کو خواب کا
مطلب بتا سکتا “ہے۔ تب26 نبوکدنضر نے دانیال سے
بیلجو َطشَضَر کہلاتا تھا پوچھا، کیا” تم مجھے وہ کچھ بتا
سکتے ہو جو مَیں خوابنے میں دیکھا؟ کیا تم اُس کی
تعبیر کر سکتے “ہو؟

27 دانیال نے جواب دیا، جو” بھید بادشاہ جاننا
ہتے چا ہیں اُسے لنے کھو کی کنجی کسی بھی دانش
مند، جادوگر، قسمت کا حال بتانے والے یا غیب دان
پاسکے نہیں ہوتی۔ لیکن28 آسمان ایکپر خدا ہے جو
بھیدوں کا مطلب انسان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اُسی نے
نبوکدنضر بادشاہ کو دکھایا کہ آنے والے دنوں میں کیا
پیشکچھ میںخوابنےآپوقتسوتےگا۔آئے یا رو
دیکھی۔ اے29 بادشاہ، جب آپ پلنگ پر لیٹے ہوئے
تھے آپتو میںذہنکے آنے والے دنوں بارےکے میں
خیالات اُبھر آئے۔ تب بھیدوں کو لنے کھو والے خدا
آپنے پر ظاہر کیا کہ آنے میںدنوںوالے کیا پیشکچھ
آئے گا۔ 30 اِس بھید کا مطلب مجھ پر ظاہر ہوا ہے،
لیکن اِس لئے نہیں کہ مجھے دیگر تمام دانش مندوں سے
یادہ حاصلحکمتز ہے بلـکہ اِس لئے آپکہ کو بھید
مطلبکا معلوم ہو جائے اور آپ سمجھ سکیں آپکہ
ذہنکے میں کیا کچھ اُبھر آیا ہے۔

بادشاہ،اے31 یا رو آپمیں نے اپنے منے ایکسا بڑا
اور لمبا تڑنگا مجسمہ دیکھا جو تیزی چمکسے رہا تھا۔
شکل ایسیصورتو تھی کہ انسان کے کھڑےرونگٹے
ہو جاتے تھے۔ خالصسر32 سونے کا تھا جبکہ سینہ
اور پنڈلیاںاور33کیپیتلراناورپیٹکے،چاندیبازو
لوہے کی تھیں۔ اُس پاؤںکے کا آدھا حصہ لوہا اور آدھا
حصہ پکی ہوئی مٹی تھا۔ آپ34 اِس منظر پر غور ہی کر
تھےرہے پہاڑیکسیاچانککہ ڈھلان سے پتھر کا بڑا
ٹکڑا الـگ ہوا۔ یہ بغیر کسی انسانی ہاتھ کے ہوا۔ پتھر
نے دھڑام سے مجسمے کے لوہے اور مٹی کے پاؤں پر گر
دونوںکر کو ُچور ُچور دیا۔کر نتیجے35 میں پورا مجسمہ
پاشپاش ہو گیا۔ جتنا بھی لوہا، مٹی، پیتل، چاندی اور
سونا تھا اُسوہ بھوسے بنمانندکی گیا ہتےجو باقیوقتگا
رہ جاتا ہے۔ ہَوا کچھسبنے یوں اُڑا دیا کہ اِن چیزوں
کا نام و تکنشان نہ رہا۔ لیکن جس پتھر نے مجسمے
کو گرا دیا وہ زبردست پہاڑ بن کر اِتنا بڑھ گیا کہ پوری

دنیا اُس سے بھر گئی۔
36 یہی بادشاہ کا خواب تھا۔ اب ہم بادشاہ کو

خواب کا مطلب بتاتے ہیں۔ 37 اے بادشاہ، آپ
شہنشاہ آسمانہیں۔ کے آپنےخدا سلطنت،کو قوت،
طاقت اور عزت سے نوازا ہے۔ 38 اُس نے انسان کو
جنگلی جانوروں اور پرندوں سمیت آپ ہی کے حوالے
کر دیا ہے۔ جہاں بھی وہ بستے ہیں اُس نے آپ کو
ہی اُن پرمقرر کیا ہے۔ آپ ہی مذکورہ سونے کا سر
ہیں۔ آپ39 کے بعد ایک اَور سلطنت قائم ہو جائے
لیکنگی، اُس سےسلطنتکیآپطاقتکی کم گی۔ہو
پھر پیتل کی ایک تیسری سلطنت وجود میں آئے گی
جو پوری دنیا پر کرےحکومت گی۔ 40 آخر ایکمیں
چوتھی سلطنت آئے گی جو لوہے جیسی طاقت ور ہو
طرحجسگی۔ لوہا سب کچھ توڑ پاشپاشکر کر دیتا
اُسیہے طرح وہ دیگر سب کو توڑ کرےپاشپاشکر
گی۔ آپ41 نے دیکھا کہ مجسمے کے پاؤں اور اُنگلیوں
میں کچھ لوہا اور کچھ پکی ہوئی مٹی تھی۔ اِس مطلبکا
ہے، اِس سلطنت کے الـگدو حصے ہوں گے۔ لیکن
میںخوابطرحجس مٹی ساتھکے لوہا ملایا گیا اُسیتھا
میںسلطنتچوتھیطرح لوہے کچھکی نہ طاقتکچھ ہو
گی۔ پاؤںمیںخواب42 اُنگلیوںکی میں کچھ لوہا بھی تھا
اور کچھ مٹی بھی۔ اِس مطلبکا سلطنتچوتھیہے، کا
ایک طاقتحصہ ور اور نازکدوسرا ہو گا۔ 43 لوہے
اور مٹی کی ملاوٹ کا مطلب ہے کہ گو لوگ آپس
میں شادی کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ متحد
ہونے کی کوشش کریں گے توبھی وہ ایک دوسرے
پیوستسے نہیں رہیں بالکلگے، اُسی طرحجسطرح
لوہا مٹی کے پیوستساتھ نہیں رہ سکتا۔

جب44 یہ بادشاہ حکومت کریں گے، اُن ہی دنوں
میں آسمان کا خدا ایک بادشاہی قائم کرے گا جو نہ
کبھی تباہ ہو گی، نہ کسی دوسری قوم کے ہاتھ میں
آئے گی۔ یہ بادشاہی اِن دیگر تمام سلطنتوں پاشپاشکو
کر لیکنگی،کرےختمکے تکابدخود قائم گی۔رہے
45 یہی خواب میں اُس پتھر کا مطلب ہے جس نے
بغیر کسی انسانی ہاتھ کے پہاڑی ڈھلان الـگسے ہو
کر مجسمے کے لوہے، پیتل، چاندیمٹی، اور سونے کو
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پاشپاش کر دیا۔ اِس یقے طر سے عظیم خدا نے بادشاہ
پر ظاہر کیا ہے مستقبلکہ میں کیا پیشکچھ آئے گا۔ یہ
خواب قابِل اعتماد اور اُس کی تعبیر صحیح “ہے۔

46 یہ سن کر نبوکدنضر بادشاہ نے اوندھے منہ ہو کر
دانیال کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ دانیال کو غلہ اور
بخور پیشقربانیاںکی جائیں۔کی دانیال47 اُسسے نے
یقیناً،”کہا، تمہارا خداؤںخدا کا خدا اور بادشاہوں کا
مالـک ہے۔ وہ واقعی بھیدوں کو کھولتا ہے، ورنہ تم
یہ بھید میرے لئے کھول نہ “پاتے۔ 48 نبوکدنضر نے
دانیال کو بڑا عُہدہ اور بیشمتعدد قیمت تحفے دیئے۔
اُس نے اُسے پورے صوبہ بابل کا گورنر بنا دیا۔ ساتھ
ساتھ دانیال بابل کے تمام دانش مندوں پر مقرر ہوا۔
49 اُس کی گزارش پر بادشاہ نے میسکسدرک، اور
عبدنجو کو صوبہ بابل کی انتظامیہ پر مقرر کیا۔ دانیال
خود شاہی دربار میں حاضر رہتا تھا۔

3
سونے کے بُت کی پوجا کرنے کا حکم

ایک1 دن نبوکدنضر نے سونے کا مجسمہ بنوایا۔ اُس
اورفٹ90اونچائیکی تھی۔فٹ9چوڑائی اُس نے حکم
دیا کہ بُت کو صوبہ بابل کے میدان بنام دُورا میں کھڑا
کیا جائے۔ 2 پھر اُس تمامنے صوبے داروں، گورنروں،
منتظموں، مشیروں، خزانچیوں، ججوں، مجسٹریٹوں، اور
صوبوں کے دیگر تمام بڑےبڑے سرکاری ملازموں کو
پیغام بھیجا کہ مجسمے مخصوصیتکی کے لئے آ کر جمع
ہو جاؤ۔ 3 سبچنانچہ بُت مخصوصیتکی کے لئے جمع
ہو گئے۔ جب سب اُس کے منے سا کھڑے تھے 4 تو
نقیبشاہی نے بلند آواز سے اعلان اے”کیا، مختلف قوموں، اُمّتوں اور زبانوں کے لوگو،
!سنو بادشاہ فرماتا ہے، 5 جوں’ ہی نرسنگا، شہنائی،
سنطور، سرود، عود، بین اور دیگر تمام ساز بجـیں گے تو
لازم سبکہہے اوندھے منہ ہو کر بادشاہ کھڑےکے
کئے گئے سونے کے بُت کو سجدہ کریں۔ 6 جو بھی سجدہ
کرےنہ ًاُسے فورا بھڑکتی بھٹی میں پھینکا جائے “۔‘گا

7 چنانچہ جوں ہی ساز بجنے لـگے تو مختلف قوموں،
اُمّتوں اور زبانوں کے تمام لوگ منہ کے بل ہو کر

نبوکدنضر کے کھڑے کئے گئے بُت کو سجدہ کرنے
لـگے۔

اُس8 وقت کچھ نجومی بادشاہ پاسکے آ کر یہودیوں
پر الزام لگانے لـگے۔ 9 وہ بولے، بادشاہ” سلامت ابد
تک جیتے !رہیں اے10 بادشاہ، آپ نے فرمایا، جوں’
ہی نرسنگا، شہنائی، سنطور، سرود، عود، بین اور دیگر
تمام ساز بجـیں گے تو لازم ہے کہ سب اوندھے منہ ہو
کر بادشاہ کھڑےکے کئے گئے اِس سونے کے بُت کو
سجدہ کریں۔ 11 جو بھی سجدہ کرےنہ اُسے بھڑکتی بھٹی
میں پھینکا ‘گا۔جائے لیکن12 یہودیکچھ ہیںآدمی جو
آپ کی پروا نہیںہی کرتے، آپحالانکہ اُنہیںنے صوبہ
بابل کی انتظامیہ پر مقرر کیا تھا۔ یہ آدمی بنام سدرک،
میسک اور عبدنجو نہ آپ کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے،
نہ اُسکےسونے بُت پرستشکی ہیںکرتے آپجو نے
کھڑا کیا “ہے۔

13 یہ سن کر نبوکدنضر آپے سے باہر ہو گیا۔ اُس
نے سیدھا میسکسدرک، اور عبدنجو کو بُلایا۔ جب
پہنچے 14 تو بولا، اے” میسکسدرک، اور عبدنجو،
کیا یہ صحیح نہکہہے میرےتم دیوتاؤں کی پوجا کرتے،
نہ میرے کھڑے کئے گئے مجسمے کی پرستش کرتے
ہو؟ موقعآخریایکتمہیںمَیں15 ہوں۔دیتا ساز دوبارہ
بجـیں گے تو تمہیں منہ بلکے ہو میرےکر بنوائے ہوئے
مجسمے کو سجدہ کرنا ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہیں
سیدھا بھڑکتی بھٹی میں پھینکا جائے گا۔ تب کون سا
خدا میرےتمہیں ہاتھ سے بچا سکے “گا؟

16 سدرک، میسک اور عبدنجو نے جواب اے”دیا، نبوکدنضر، اِس معاملے میں ہمیں اپنا دفاع کرنے
کی ضرورت نہیں ہے۔ جس17 خدا کی خدمت ہم
کرتے ہیں وہ ہمیں بچا سکتا ہے، خواہ ہمیں بھڑکتی بھٹی
میں کیوں نہ پھینکا اےجائے۔ بادشاہ، وہ ہمیں ضرور
آپ ہاتھکے سے بچائے گا۔ لیکن18 اگر وہ ہمیں نہ بھی
آپتوبھیبچائے معلومکو ہو نہکہ آپہم دیوتاؤںکے
کی پوجا کریں گے، نہ آپ کھڑےکے کئے گئے سونے
مجسمےکے پرستشکی کریں “گے۔

19 یہ سن کر آگنبوکدنضر بگولا ہو گیا۔ سدرک،
میسک اور عبدنجو کے منے سا اُس کا چہرہ بگڑ گیا اور
اُس نے حکم دیا کہ بھٹی کو معمول کی نسبت سات
گُنا یادہ ز گرم کیا جائے۔ 20 پھر اُس نے کہا کہ بہترین
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فوجیوں میں سے ایکچند میسکسدرک، اور عبدنجو
کو باندھ کر بھڑکتی بھٹی پھینکمیں دیں۔ تینوں21 کو
باندھ کر بھڑکتی بھٹی میں پھینکا گیا۔ اُن کے چوغے،
پاجامے اور ٹوپیاں اُتاری نہ گئیں۔ 22 چونکہ بادشاہ نے
بھٹی کو گرم کرنے پر خاص زور دیا تھا اِس لئے آگ
اِتنی تیز ہوئی کہ جو فوجی میسکسدرک، اور عبدنجو
کو لے کر بھٹی کے تکمنہ چڑھ گئے ًوہ فورا نذرِ آتش
ہو گئے۔ 23 اُن کے قیدی بندھی ہوئی حالت میں شعلہ
آگزن میں گر گئے۔

اچانک24 نبوکدنضر بادشاہ چونک اُٹھا۔ اُس نے
اُچھل کر اپنے مشیروں سے پوچھا، ہم” نے تو تین
آدمیوں کو باندھ کر بھٹی میں پھینکوایا کہ “نہیں؟ اُنہوں
“بادشاہ۔اےجی،”دیا،جوابنے وہ25 تو”بولا، پھر
یہ کیا ہے؟ مجھے چار آدمی آگ میں اِدھر اُدھر پھرتے
ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ وہ بندھے ہوئے ہیں، نہ اُنہیں
پہنچنقصان رہا ہے۔ آدمیچوتھا دیوتاؤں کا بیٹا لـگسا
رہا “ہے۔

26 نبوکدنضر جلتی ہوئی بھٹی کے منہ کے قریب گیا
اور پکارا، اے” میسکسدرک، اور اےعبدنجو، الله
تعالیٰ کے بندو، نکل !آؤ اِدھر تب“آؤ۔ میسکسدرک،
اور آگعبدنجو نکلسے آئے۔ 27 صوبے دار، گورنر،
منتظم اور شاہی مشیر اُن کے گرد جمع ہوئے تو دیکھا
کہ آگ نے اُن کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچایا۔
بالوں میں ایکسے بھی ُجھلس نہیں گیا تھا، نہ اُن کے
آگلباس سے متاثر ہوئے آگتھے۔ اور دھوئیں کی بُو
تک نہیں تھی۔

تب28 نبوکدنضر بولا، میسکسدرک،” اور عبدنجو
کے خدا کی تمجید جسہو نے اپنے فرشتے کو بھیج کر
اپنے بندوں کو بچایا۔ اُنہوں نے اُس پر بھروسا رکھ کر
بادشاہ کے نافرمانیکیحکم کی۔ اپنے کےخدا کسیسوا
اَور کی خدمت یا پرستش کرنے سے پہلے وہ اپنی جان
کو دینے کے لئے تیار تھے۔ 29 چنانچہ میرا حکم !سنو
میسکسدرک، اور عبدنجو کے خدا خلافکے کفر
بکنا تمام قوموں، اُمّتوں اور زبانوں افرادکے کے لئے سخت
منع ہے۔ جو بھی کرےایسا ٹکڑےٹکڑےاُسے کر دیا
جائے اُساورگا کچرےکوگھرکے ڈھیرکا بنایا جائے
گا۔ کیونکہ کوئی بھی دیوتا اِس طرح نہیں بچا “سکتا۔

پھر30 بادشاہ آدمیوںتینوںنے بابلصوبہکو میں سرفراز
کیا۔

4
نبوکدنضر خوابدوسرےکے کی تعبیر

نبوکدنضر1 دنیا کی تمام قوموں، اُمّتوں اور زبانوں کے
افراد ذیلکو کا پیغام بھیجتا ہے،
سب کی سلامتی !ہو 2 مَیں نے سب کو اُن الٰہی

نشانات اور معجزات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے
جو الله تعالیٰ میرےنے لئے کئے ہیں۔ 3 اُس کے نشان
کتنے عظیم، اُس معجزاتکے زبردستکتنے !ہیں اُس
ابدیبادشاہیکی نسلسلطنتکیاُسہے، نسلدر قائم
رہتی ہے۔

4 مَیں، نبوکدنضر خوشی اور سکون سے اپنے محل میں
دیکھخوابایکمَیںدنایکلیکن5تھا۔رہتا بہتکر
گھبرا گیا۔ مَیں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا کہ اِتنی ہول ناک
باتیں اور یائیں رو میرے منے سا سے گزریں کہ مَیں ڈر
گیا۔ تب6 مَیں نے حکم دیا کہ بابل کے تمام دانش مند
پاسمیرے آئیں میرےتاکہ لئے خواب کی تعبیر کریں۔
قسمت7 کا حال بتانے والے، جادوگر، نجومی غیباور
دان پہنچے تو مَیں نے اُنہیں اپنا خواب بیان کیا، لیکن وہ
اُس کی تعبیر کرنے میں ناکام رہے۔

8 آخرکار دانیال میرے حضور آیا جس کا نام بیل
َطشَضَر رکھا گیا ہے میرے) دیوتا کا نام بیل ۔(ہے
دانیال میں مُقّدس دیوتاؤں کی روح ہے۔ اُسے بھی مَیں
نے اپنا خواب سنایا۔ مَیں9 بولا، بیلاے” َطشَضَر، تم
جادوگروں کے سردار ہو، اور مَیں جانتا ہوں مُقّدسکہ
دیوتاؤں کی روح تم میں ہے۔ کوئی بھی بھید تمہارے
لئے اِتنا مشکل نہیں ہے کہ تم اُسے کھول نہ ابسکو۔
سنخوابمیرا کر اُس کی تعبیر !کرو

پلنگ10 پر لیٹے مَیںہوئے نے یا رو میں دیکھا کہ دنیا
بیچکے نہایتمیں لمبا درختسا لگا ہے۔ 11 درختیہ
اِتنا اونچا اور تناور ہوتا گیا کہ آخرکار اُس کی آسمانچوٹی
پہنچتک اورگئی وہ کیدنیا اُس12آیا۔نظرتکانتہا کے
پتے خوب صورت تھے، اور وہ بہت پھل لاتا تھا۔ اُس
پناہجانورجنگلیمیںسائےکے لیتے، میںشاخوںکیاُس
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پرندے بسیرا کرتے تھے۔ ہر انسان و حیوان کو اُس سے
خوراک ملتی تھی۔

دیکھکودرختابھیمَیں13 رہا تھا مُقّدسایککہ
فرشتہ آسمان سے اُتر آیا۔ 14 اُس بڑےنے زور سے آواز
دی، درخت’ کو کاٹ !ڈالو اُس کی شاخیں توڑ دو،
اُس کے پتے جھاڑ دو، اُس کا پھل بکھیر !دو جانور
اُس کے سائے میں سے نکل بھاگکر پرندےجائیں،
اُس کی شاخوں سے اُڑ جائیں۔ 15 لیکن اُس کا مُڈھ
جڑوں سمیت زمین میں ہنے ر دو۔ اُسے لوہے اور پیتل
کی زنجـیروں میں جکڑ کر کھلے میدان کی گھاس میں
چھوڑ دو۔ وہاں اُسے آسمان کی اوس تر کرے، اور
جانوروں کے ساتھ زمین گھاسکی ہی اُس نصیبکو
ہو۔ تکسالسات16 اُس کا انسانی دل جانور دلکے
میں بدل جائے۔ 17 کیونکہ مُقّدس فرشتوں نے فتوٰی
دیا ہے کہ ایسا ہی ہو تاکہ انسان جان لے کہ الله کاتعالیٰ اختیار انسانی سلطنتوں پر ہے۔ وہ اپنی مرضیہی سے
لوگوں کو اُن پر مقرر کرتا ہے، خواہ وہ ذلیلکتنے نہکیوں ‘ہوں۔

نبوکدنضرمَیں،18 میںخوابنے یہ اےدیکھا۔کچھ
بیل َطشَضَر، اب مجھے اِس کی تعبیر پیش کرو۔ میری
سلطنت کے تمام دانش مند اِس میں ناکام رہے ہیں۔
لیکن تم یہ کر پاؤ گے، کیونکہ تم مُقّدسمیں دیوتاؤں کی
روح “ہے۔

تب19 بیل یعنی َطشَضَر دانیال کے رونگٹے کھڑے
ہو گئے، اور جو خیالات اُبھر آئے اُن سے اُس پر کافی
دہشتسختتکدیر طاری رہی۔ آخرکار بادشاہ اے”بولا، بیل َطشَضَر، خواب اور اُس کا مطلب تجھے
اِتنا دہشت زدہ نہ “کرے۔ بیلطَشَضَر نے جواب میرے”دیا، آقا، خوابکاش کی باتیں آپ کے دشمنوں اور
مخالفوں پیشکو !آئیں آپ20 ایکنے درخت دیکھا
جو اِتنا اونچا اور تناور ہو گیا کہ اُس کی چوٹی آسمان
تک پہنچی اور پوریوہ دنیا کو نظر آیا۔ اُس21 کے پتے
تھے،صورتخوب اور بہتوہ پھلسا لاتا تھا۔ اُس کے
سائے میں جنگلی جانور پناہ لیتے، اُس کی شاخوں میں
پرندے بسیرا کرتے تھے۔ ہر انسان و حیوان کو اُس سے
خوراک ملتی تھی۔

اے22 بادشاہ، آپ ہی یہ درخت !ہیں آپ ہی
بڑے اور طاقت ور ہو گئے ہیں بلـکہ آپ کی عظمت

ھتے بڑ ھتے بڑ آسمان سے باتیں کرنے آپلـگی، سلطنتکی
دنیا کی انتہا تک پھیل گئی ہے۔ اے23 بادشاہ، اِس
کے آپبعد مُقّدسایکنے فرشتے کو دیکھا جو آسمان
سے اُتر کر بولا، درخت’ کاٹکو !ڈالو اُسے تباہ کرو،
لیکن اُس کا مُڈھ سمیتجڑوں زمین میں ہنے ر دو۔ اُسے
لوہے اور پیتل کی زنجـیروں میں جکڑ کر کھلے میدان
گھاسکی میں چھوڑ دو۔ وہاں اُسے آسمان اوسکی تر
کرے، اور جانوروں ساتھکے زمین گھاسکی ہی اُس
نصیبکو ساتہو۔ سال یوں ہی گزر ۔‘جائیں

اے24 بادشاہ، اِس کا مطلب یہ ہے، الله تعالیٰ میرےنے آقا بادشاہ کے بارے میں فیصلہ کیا ہے 25 کہ
آپ کو انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا جائے گا۔
آپتب جنگلی جانوروں کے ساتھ رہ کر بَیلوں کی طرح
گھاس چریں گے اور آسمان کی اوس سے تر ہو جائیں
گے۔ سات سال یوں ہی گزریں گے۔ پھر آخرکار آپ
اقرار یں کر گے کہ الله تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر ہے،اختیار وہ اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو اُن پر مقرر کرتا
ہے۔ میںخوابلیکن26 یہ بھی کہا گیا درختکہ کے
مُڈھ کو جڑوں سمیت زمین میں چھوڑا جائے۔ اِس کا
مطلب آپکہہے سلطنتکی تاہم قائم جبگی۔رہے
اعترافآپ کریں گے تمامکہ اختیار آسمان ہاتھکے میں
ہے تو آپ واپسسلطنتکو ملے گی۔ اے27 بادشاہ،
مہربانیاب سے میرا قبولمشورہ انصاففرمائیں۔ کر کے
اور مظلوموں پر کرم فرما کر اپنے گناہوں کو دُور کریں۔
شاید ایسا کرنے آپسے خوشکی حالی قائم “رہے۔

دانیال28 کی باتہر نبوکدنضر پیشکو آئی۔ 29 بارہ
مہینے بعدکے بادشاہ بابل میں اپنے محلشاہی چھتکی پر
ٹہل رہا تھا۔ وہتب30 کہنے لو،”لگا، یہ عظیم شہر دیکھو
جو مَیں نے اپنی رہائش کے لئے تعمیر کیا !ہے یہ سب
کچھ مَیں نے اپنی قوتزبردستہی سے بنا لیا ہے تاکہ
میری شان شوکتو مزید بڑھتی “جائے۔

31 بادشاہ یہ بات بول ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز
سنائی دی، اے” نبوکدنضر بادشاہ، !سن سلطنت تجھ
لیچھینسے ہے۔گئی تجھے32 نکالسےسنگتانسانی
کر بھگایا جائے گا، اور تُو جنگلی جانوروں کے ساتھ رہ
کر بَیل کی چَرےگھاسطرح ساتگا۔ سال یوں ہی
پھرگے۔جائیںگزر آخرکار تُو کرےاقرار گا اللهکہ تعالیٰ
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کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ اپنی مرضیہی سے
لوگوں کو اُن پر مقرر کرتا “ہے۔

جوں33 ہی آواز بند ہوئی تو ایسا ہی ہوا۔ نبوکدنضر
نکالسےسنگتانسانیکو کر بھگایا گیا، اور بَیلوںوہ کی
طرح گھاس چرنے لگا۔ اُس کا جسم آسمان کی اوس
سے تر ہوتا رہا۔ ہوتے ہوتے اُس کے بال عقاب کے
پَروں جتنے لمبے اور اُس کے پرندےناخن کے چنگل کی
مانند ہوئے۔ لیکن34 سات سال گزرنے کے بعد مَیں،
نبوکدنضر اپنی آنکھوں آسمانکو طرفکی اُٹھا کر دوبارہ
ہوش میں آیا۔ تب مَیں نے الله تعالیٰ کی تمجید کی، نےمَیں اُس کی حمد و ثنا کی جو تکہمیشہ زندہ ہے۔ اُس
کی حکومت ابدی ہے، اُس کی سلطنت نسل در نسل
قائم رہتی ہے۔ اُس35 نسبتکی دنیا کے باشندےتمام
صفر کے برابر ہیں۔ وہ آسمانی فوج اور دنیا کے باشندوں
کے ساتھ جو جی چاہے کرتا ہے۔ اُسے کچھ کرنے سے
کوئی روکنہیں سکتا، کوئی اُس جوابسے طلب کر
پوچھکے نہیں سکتا، تُو” نے کیا “کِیا؟

36 جوں ہی مَیں دوبارہ ہوش میں آیا تو مجھے پہلی
شاہی عزت اور شان و شوکت بھی از سرِ نو حاصل
میرےہوئی۔ مشیر اور شرفا میرےدوبارہ منے حاضرسا
ہوئے، اور مجھے تختدوبارہ پر بٹھایا گیا۔ پہلے نسبتکی
عظمتمیری میں اضافہ ہوا۔

اب37 مَیں، نبوکدنضر آسمان کے بادشاہ کی حمد و ثنا
کرتا ہوں۔ اُسیمَیں جلالکو دیتا ہوں، کیونکہ کچھجو
بھی کرےوہ صحیحوہ اُسہے۔ کی تمام راہیں منصفانہ
ہیں۔ جو مغرور ہو کر زندگی گزارتے ہیں اُنہیں پستوہ
کرنے قابلکے ہے۔

5
بیل َشضَر ضیافتکی

ایک1 دن بیل َشضَر بادشاہ اپنے بڑوں کے ہزار افراد
کے لئے زبردست ضیافت کر کے اُن کے ساتھ َمے پینے
لگا۔ نشے2 میں اُس نے حکم دیا، سونے” چاندی کے
جو باپمیرےپیالے نبوکدنضر نے یروشلم میں واقع الله
کے گھر سے چھین لئے تھے پاسمیرےوہ لے آؤ تاکہ
مَیں اپنے بڑوں، یوں بیو اور داشتاؤں ساتھکے اُن سے َمے
پی “لوں۔ 3 چنانچہ یروشلم میں واقع الله کے گھر سے

لُوٹے ہوئے پیالے اُس کے پاس لائے گئے، اور سب
اُن سے َمے پی کر 4 سونے، چاندی، پیتل، لـکڑیلوہے،
اور پتھر کے اپنے بُتوں کی تمجید کرنے لـگے۔

اُسی5 لمحے شاہی محل کے ہال میں انسانی ہاتھ کی
اُنگلیاں نظر آئیں جو شمع دان مقابلکے دیوار کے پلستر پر
کچھ لـکھنے بادشاہجبلـگیں۔ ہاتھنے لـکھتےکو ہوئے
دیکھا 6 تو اُس کا چہرہ ڈر مارےکے فق ہو گیا۔ اُس
کی کمر کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے، اور اُس کے ایکگھٹنے
دوسرے سے ٹکرانے لـگے۔

7 وہ زور سے چیخا، جادوگروں،” نجومیوں اور غیب
دانوں کو “!بُلاؤ بابل دانشکے مند پہنچے تو وہ جو”بولا، بھی لـکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر مجھے اُن مطلبکا
بتا سکے اُسے ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا جائے گا۔
اُس گلےکے میں سونے کی زنجـیر پہنائی جائے گی، اور
صرفمیںحکومت لوگدو اُس بڑےسے ہوں “گے۔

بادشاہ8 دانشکے قریبمند لیکنآئے، نہ لـکھےوہ
ہوئے الفاظ پڑھ سکے، نہ اُن کا مطلب بادشاہ کو بتا
سکے۔ بیلتب9 َشضَر نہایتبادشاہ پریشان ہوا، اور اُس
کا مزیدچہرہ ماند پڑ گیا۔ اُس کے پریشانسختبھیشرفا
ہو گئے۔

10 بادشاہ اور شرفا کی باتیں ملـکہ تک پہنچ گئیں
تو وہ ضیافت کے ہال میں داخل ہوئی۔ کہنے بادشاہ”لـگی، تکابد جیتے !رہیں گھبرانے یا ماند پڑنے کی
کیا ضرورت ہے؟ آپ11 کی بادشاہی میں ایک آدمی
جسہے میں مُقّدس دیوتاؤں کی روح ہے۔ آپ کے
باپ کے دورِ حکومت میں ثابت ہوا کہ وہ دیوتاؤں کی
سی بصیرت، فہم اور حکمت مالـککا آپہے۔ کے
باپ نبوکدنضر بادشاہ نے اُسے قسمت کا حال بتانے
والوں، جادوگروں، نجومیوں اور غیب دانوں پر مقرر کیا
تھا، 12 اُسکیونکہ میں غیرمعمولی ذہانت، علم اور سمجھ
پائی جاتی خوابوںوہہے۔ کی تعبیر کرنے اور پہیلیاں اور
پیچیدہ مسئلے حل کرنے میں ماہر ثابت ہوا ہے۔ آدمی
کا نام دانیال ہے، گو بادشاہ نے اُس کا نام بیل َطشَضَر
تھا۔رکھا میرا مشورہ آپکہہے اُسے بُلائیں، کیونکہ وہ
آپ کو لـکھےضرور الفاظہوئے مطلبکا بتائے “گا۔

13 یہ سن کر بادشاہ نے دانیال کو ً فورا بُلا لیا۔
جب پہنچا تو بادشاہ اُس سے مخاطب ہوا، کیا” تم وہ



دانیال 5:14 916 دانیال 6:4

دانیال ہو باپمیرےجسے نبوکدنضر بادشاہ یہوداہ کے
جلاوطنوں کے ساتھ یہوداہ سے یہاں لائے تھے؟ 14 سنا
دیوتاؤںکہہے روحکی میںتم کہہے، تم فہمبصیرت،
اور غیرمعمولی حکمت مالـککے ہو۔ دانش15 مندوں
اور نجومیوں میرےکو منے سا لایا گیا ہے تاکہ دیوار پر
لـکھے ہوئے الفاظ پڑھ کر مجھے اُن کا مطلب بتائیں،
لیکن وہ ناکام رہے ہیں۔ اب16 مجھے بتایا گیا کہ تم
خوابوں کی تعبیر اور پیچیدہ مسئلوں کو حل کرنے میں
ماہر ہو۔ اگر تم یہ الفاظ پڑھ کر مجھے اِن کا مطلب بتا
سکو تو تمہیں ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا جائے گا۔
تمہارے میںگلے کیسونے زنجـیر پہنائی جائے گی، اور
حکومت صرفمیں لوگدو تم بڑےسے ہوں “گے۔

17 دانیال نے جواب دیا، مجھے” اجر نہ دیں، اپنے
تحفے کسی اَور کو دیجئے۔ مَیں بادشاہ کو یہ الفاظ اور
اِن کا مطلب ویسے ہی بتا دوں گا۔ اے18 بادشاہ،
جو سلطنت، عظمت اور شان و شوکت آپ کے باپ
نبوکدنضر کو حاصل تھی وہ الله تعالیٰ سے ملی تھی۔
19 اُسی نے اُنہیں وہ عظمت عطا کی تھی جس کے
باعث تمام قوموں، اُمّتوں اور زبانوں کے افراد اُن سے
ڈرتے اور اُن کے منے سا کانپتے تھے۔ جسے وہ مار ڈالنا
ہتے چا تھے اُسے مارا گیا، جسے وہ زندہ چھوڑنا ہتے چا
تھے وہ زندہ رہا۔ جسے وہ سرفراز کرنا ہتے چا تھے وہ
سرفراز ہوا اور پستجسے کرنا ہتے تھےچا پستوہ ہوا۔
لیکن20 وہ پھول کر حد سے یادہ ز مغرور ہو گئے، اِس
لئے اُنہیں تخت سے اُتارا گیا، اور وہ اپنی قدر و منزلت
کھو بیٹھے۔ 21 اُنہیں انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا
گیا، اور اُن کا دل جانور کے دل کی مانند بن گیا۔ اُن کا
رہن سہن جنگلی گدھوں کے ساتھ تھا، اور وہ بَیلوں کی
گھاسطرح چرنے لـگے۔ اُن کا جسم آسمان کی اوس
سے تر رہتا تھا۔ یہ حالت اُس تکوقت تکجبرہی
اُنہوںکہ نے اقرار نہ کیا کہ الله تعالیٰ کا انسانی پرسلطنتوں اختیار ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو اُن پر
مقرر کرتا ہے۔

اے22 بیل َشضَر بادشاہ، گو آپ اُن کے بیٹے ہیں
اور اِس بات کا علم رکھتے ہیں توبھی آپ فروتن نہ رہے
بلـکہ23 آسمان مالـککے ہوکھڑےاُٹھخلافکے گئے
ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اُس کے گھر کے پیالے آپ
کے حضور لائے جائیں، آپاور نے اپنے بڑوں، یوں بیو

اور داشتاؤں کے ساتھ اُنہیں َمے پینے کے لئے استعمال
کیا۔ ساتھ ساتھ آپ نے اپنے دیوتاؤں کی تمجید کی گو
وہ چاندی، سونے، پیتل، لـکڑیلوہے، اور پتھر کے بُت
ہی ہیں۔ نہ وہ دیکھ سکتے، نہ سن یا سمجھ سکتے ہیں۔
لیکن جس خدا کے ہاتھ میں آپ کی جان اور آپ کی
تمام راہیں ہیں اُس کا آپاحترام نہیںنے کیا۔

اِسی24 لئے اُس نے ہاتھ بھیج کر دیوار پر یہ الفاظ
لـکھوا دیئے۔ 25 اور لـکھا یہ ہے، منے’ منے تقیل و
‘فرسین۔

26 منے’ ‘ کا مطلب گنا’ ‘ہوا ہے۔ یعنی آپ کی
سلطنت کے دن گنے ہوئے ہیں، الله نے اُنہیں اختتام
تک پہنچایا ہے۔

27 ‘تقیل’ مطلبکا تولا’ ‘ہوا یعنیہے۔ الله آپنے
تولکو کر معلوم کیا ہے آپکہ کا وزن کم ہے۔

28 ‘فرسین’ مطلبکا تقسیم’ ‘ہوا ہے۔ یعنی آپ کی
بادشاہی کو مادیوں اور فارسیوں میں تقسیم کیا جائے
“گا۔

29 دانیال خاموش ہوا تو بیل َشضَر نے حکم دیا کہ
اُسے رنگارغوانی لباسکا پہنایا اورجائے اُس گلےکے
میں سونے کی زنجـیر پہنائی جائے۔ ساتھ ساتھ اعلان کیا
گیا ابکہ حکومتسے صرفمیں دو آدمی دانیال بڑےسے ہیں۔

راتاُسی30 بابلشاہِ بیل َشضَر قتلکو کیا گیا، اور31
تختمادیدارا پر بیٹھ گیا۔ اُس کی عمر سال62 تھی۔

6
دانیال ببر شیر کی ماند میں

1 دارا نے سلطنت کے تمام صوبوں پر 120 صوبے
دار متعین کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 اُن پر تین وزیر مقرر
تھے جن میں ایکسے دانیال تھا۔ گورنر اُن کے منے سا
جواب دہ تھے تاکہ بادشاہ کو نقصان نہ پہنچے۔ 3 جلد
ہی پتا چلا کہ دانیال دوسرے وزیروں اور صوبے
داروں پر سبقت رکھتا تھا، کیونکہ وہ غیرمعمولی ذہانت
کا مالـک تھا۔ ً نتیجتا بادشاہ نے اُسے پوری سلطنت
پر مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ جب4 دیگر وزیروں اور
صوبے داروں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ دانیال پر
الزام لگانے کا بہانہ ڈھونڈنے لـگے۔ لیکن وہ اپنی ذمہ
یوں دار کو نبھانے میں اِتنا قابِل اعتماد تھا کہ وہ ناکام
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رہے۔ کیونکہ نہ وہ رشوت خور تھا، نہ کسی کام میں
ُسست۔

5 آخرکار وہ آپسآدمی میں کہنے لـگے، اِس” یقے طر
دانیالہمیںسے پر الزام لگانے لیکنگا۔ملےنہیںموقعکا
باتایک ہے جو الزام باعثکا بن سکتی ہے یعنی اُس
کے خدا کی “شریعت۔ تب6 وہ گروہ صورتکی میں
بادشاہ کے منے سا حاضر ہوئے اور کہنے لـگے، دارا”
بادشاہ ابد تک جیتے !رہیں سلطنت7 کے تمام وزیر،
گورنر، صوبے دار، مشیر اور آپسمنتظم میں مشورہ کر
کے متفق ہوئے ہیں کہ اگلے 30 دن کے دوران سب
کو صرف بادشاہ سے دعا کرنی ہئے۔ چا بادشاہ ایک
فرمان صادر کریں کہ جو بھی کسی اَور معبود یا انسان
سے التجا کرے اُسے شیروں کی ماند میں پھینکا جائے
گا۔ دھیان دینا ہئے چا کہ سب ہی اِس پر عمل کریں۔
گزارشبادشاہ،اے8 فرمانیہآپکہہے صادرضرور
کریں بلـکہ لـکھ کر اُس کی تصدیق بھی کریں تاکہ اُسے
تبدیل نہ کیا جا سکے۔ تب وہ مادیوں اور فارسیوں کے
قوانین کا بنحصہ کر منسوخ نہیں کیا جا سکے “گا۔

9 دارا بادشاہ مان گیا۔ اُس نے فرمان لـکھوا کر اُس
کی تصدیق کی۔

دانیالجب10 کو معلوم ہوا فرمانکہ صادر ہوا ہے
تو وہ سیدھا اپنے ایکپرچھتگیا۔چلامیںگھر کمرا تھا
جس کی کھلی کھڑکیوں کا رُخ یروشلم طرفکی تھا۔
اِس کمرے میں دانیال روزانہ تین بار اپنے ٹیکگھٹنے
کر دعا اور اپنے خدا کی ستائش کرتا تھا۔ اب بھی اُس
نے یہ جاریسلسلہ رکھا۔ جوں11 دانیالہی اپنے خدا
سے دعا اور التجا کر رہا تھا تو اُس دشمنوںکے نے گروہ
میںصورتکی گھسمیںگھر اُسےکر یہ کرتے ہوئے
پایا۔

تب12 وہ بادشاہ پاسکے گئے اور اُسے شاہی فرمان
کی یاد دلائی، کیا” آپ نے فرمان صادر نہیں کیا تھا کہ
اگلے 30 دن کے دوران سب کو صرف بادشاہ سے
دعا کرنی ہے، اور جو کسی اَور معبود یا انسان سے
کرےالتجا اُسے شیروں کی ماند میں پھینکا جائے “گا؟
بادشاہ نے جواب دیا، جی،” یہ فرمان قائم ہے بلـکہ
مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کا حصہ ہے منسوخجو
نہیں کیا جا “سکتا۔ 13 اُنہوں نے کہا، اے” بادشاہ،
دانیال جو یہوداہ جلاوطنوںکے میں سے ہے آپنہ کی

پروا کرتا، نہ اُس فرمان کی جس کی آپ نے لـکھ کر
تصدیق تکابھیکی۔ وہ تینروزانہ بار اپنے خدا سے دعا
کرتا “ہے۔

14 یہ سن کر بادشاہ کو بڑی دقت محسوس ہوئی۔
پورا دن وہ سوچتا رہا کہ مَیں دانیال کو کس طرح
بچاؤں۔ سورج غروبکے تکہونے وہ اُسے چھڑانے
کے لئے کوشاں رہا۔ 15 لیکن آخرکار وہ آدمی گروہ
میںصورتکی دوبارہ بادشاہ کے حضور آئے اور کہنے
لـگے، بادشاہ” کو یاد رہے مادیوںکہ اور فارسیوں کے
قوانین مطابقکے فرمانبھیجو بادشاہ اُسےکرےصادر
تبدیل نہیں کیا جا “سکتا۔ 16 چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا
کہ دانیال کو پکڑ کر شیروں کی ماند میں پھینکا جائے۔
ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ بولا، اے” جسدانیال، خدا کی
عبادت تم بلاناغہ کرتے آئے ہو وہ تمہیں “بچائے۔
17 پھر ماند کے منہ پر پتھر رکھا گیا، اور بادشاہ نے اپنی
مُہر اور اپنے بڑوں کی مُہریں اُس پر لگائیں تاکہ کوئی بھی
اُسے کھول کر دانیال کی مدد نہ کرے۔

18 اِس کے بعد بادشاہ شاہی محل واپسمیں چلا گیا
اور پوری رات روزہ رکھے ہوئے گزاری۔ نہ کچھ اُس
دلکا بہلانے کے لئے اُس پاسکے لایا گیا، نہ اُسے نیند
آئی۔

جب19 پَو پھٹنے لـگی تو وہ اُٹھ کر شیروں کی ماند کے
پاس گیا۔ 20 اُس کے قریب پہنچ کر بادشاہ نے غمگین
آواز سے پکارا، اے” زندہ خدا کے بندے دانیال،
کیا تمہارے خدا جس کی تم بلاناغہ عبادت کرتے
رہے ہو تمہیں شیروں سے بچا “سکا؟ 21 دانیال نے
جواب دیا، بادشاہ” تکابد جیتے !رہیں میرے22 خدا
نے اپنے فرشتے کو بھیج دیا جس نے شیروں کے منہ
کو بند کئے رکھا۔ اُنہوں نے مجھے کوئی بھی نقصان
نہ پہنچایا، کیونکہ الله کے منے سا مَیں بےقصور ہوں۔
سلامتبادشاہ بھیخلافکے مجھ نہیںجرمسے “ہوا۔

یہ23 سن کر بادشاہ آپے میں نہ سمایا۔ اُس دانیالنے
کو ماند سے لنے نکا کا حکم دیا۔ جب اُسے کھینچ کر
نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ اُسے کوئی بھی نقصان نہیں
پہنچا۔ یوں اُسے الله پر بھروسا رکھنے کا اجر ملا۔ لیکن24
آدمیوںجن دانیالنے پر الزام لگایا تھا اُن کا بُرا انجام ہوا۔
بادشاہ کے حکم پر اُنہیں اُن کیشیروںسمیتبچوںبالکے
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ماند میں پھینکا گیا۔ ماند فرشکے پر گرنے پہلےسے ہی
شیر اُن پڑےجھپٹپر اور اُنہیں پھاڑ کر اُن ہڈیوںکی کو
چبا لیا۔

25 پھر دارا بادشاہ سلطنتنے کی تمام قوموں، اُمّتوں
اور اہِل زبان ذیلکو کا پیغام سب”بھیجا، کی سلامتی !ہو 26 میرا فرمان !سنو لازم
ہے سلطنتمیریکہ کی ہر لوگجگہ دانیال کے خدا
کے منے سا تھرتھرائیں اور اُس کا خوف مانیں۔ کیونکہ
وہ زندہ خدا اور ابد تک قائم ہے۔ نہ کبھی اُس کی
بادشاہی تباہ، نہ اُس حکومتکی ختم ہو گی۔ وہی27
بچاتا اور نجات دیتا ہے، وہی آسمان و زمین پر الٰہی نشان
معجزےاور اُسیہے۔دکھاتا دانیالنے شیروںکو کے
قبضے سے “بچایا۔

28 چنانچہ دانیال کو دارا بادشاہ اور فارس کے
بادشاہ خورس کے دورِ حکومت میں بہت کامیابی
حاصل ہوئی۔

7
دانیال کی پہلی یا :رو چار جانور

1 ِ شاہ بابل بیل َشضَر کی حکومت کے پہلے سال میں
دانیال خوابنے میں یا رو جاگدیکھی۔ اُٹھنے پر اُس
نے وہ کچھ قلم بند کر لیا خوابجو میں دیکھا تھا۔ ذیل
میں اِس کا بیان ہے،

رات2 وقتکے مَیں، دانیال نے یا رو میں دیکھا کہ
آسمان ہَوائیںچاروںکی زور بڑےسے سمندر متلاطمکو
کر رہی ہیں۔ 3 پھر بڑےچار جانور سمندر نکلسے آئے
دوسرےایکجو مختلفسے تھے۔

4 پہلا جانور ببر شیر جیسا تھا، لیکن اُس کے عقاب
کے پَر میرےتھے۔ دیکھتے ہی اُس کے پَروں کو نوچ لیا
گیا اور اُسے اُٹھا انسانکر پچھلےطرحکی پیروںدو پر کھڑا
کیا گیا۔ اُسے انسان کا دل بھی مل گیا۔

5 دوسرا ریچھجانور تھا۔جیسا اُس ایککا پہلو کھڑا
کیا گیا تھا، اور وہ پکڑےپسلیاںتینمیںدانتوںاپنے ہوئے
تھا۔ اُسے بتایا گیا، اُٹھ،” جی بھر گوشتکر “!کھالے

مَیںپھر6 تیسرےنے جانور دیکھا۔کو وہ چیتے جیسا
تھا، لیکن اُس سرچارکے تھے۔ حکومتاُسے کرنے کا
اختیار دیا گیا۔

7 اِس کے بعد رات کی یا رو میں ایک چوتھا جانور
نظر آیا جو ناکہولڈراؤنا، نہایتاور تھا۔ورطاقتہی
اپنے لوہے بڑےبڑےکے دانتوں سے کچھسبوہ کھاتا
اور ُچور ُچور کرتا تھا۔ جو کچھ بچ جاتا اُسے وہ پاؤں تلے
روند دیتا تھا۔ یہ جانور جانوروںدیگر تھا۔مختلفسے اُس
سینگدسکے تھے۔ مَیں8 سینگوں پر غور ہی کر رہا
تھا ایککہ اَور چھوٹا سینگسا اُن درمیانکے نکلسے
آیا۔ پہلے دس سینگوں میں سے تین کو نوچ لیا گیا تاکہ
اُسے جگہ مل جائے۔ سینگچھوٹے پر انسانی آنکھیں
تھیں، اور اُس کا منہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔

مَیں9 دیکھ ہی رہا تھا تختکہ لگائے گئے اور قدیم
الایام بیٹھ گیا۔ اُس کا لباس برف جیسا سفید اور اُس
خالصبالکے اُون کی مانند تختجستھے۔ پر وہ بیٹھا
تھا آگوہ کی بھڑکطرح رہا تھا، اور اُس پر شعلہ زن
پہئے لـگے تھے۔ اُس10 کے منے سا کیآگسے نہر بہہ کر
نکل رہی تھی۔ ہستیاںبےشمار اُس خدمتکی کے لئے
کھڑی لوگتھیں۔ عدالت کے لئے بیٹھ گئے، اور کتابیں
کھولی گئیں۔

11 مَیں نے غور کیا کہ سینگچھوٹا بڑی بڑی باتیں
کر رہا ہے۔ مَیں دیکھتا رہا تو چوتھے جانور کو قتل کیا
گیا۔ اُس جسمکا تباہ ہوا اور میںآگبھڑکتی پھینکا گیا۔
12 دیگر تین جانوروں حکومتکی اُن چھینسے لی گئی،
لیکن اُنہیں کچھ دیر کے لئے زندہ ہنے ر کی اجازت دی
گئی۔

رات13 کی یا رو میں مَیں نے یہ بھی دیکھا کہ آسمان
بادلوںکے کے ساتھ ساتھ کوئی آ رہا ہے جو ابِن آدم سا
لـگ رہا جبہے۔ قدیم الایام کے قریب پہنچا تو اُس
لایاحضورکے اُسے14گیا۔ اورعزتسلطنت، بادشاہی
دی گئی، اور ہر قوم، اُمّت اور زبان کے افراد نے اُس
پرستشکی کی۔ اُس کی حکومت ابدی ہے اور کبھی
ختم نہیں ہو گی۔ اُس کی بادشاہی کبھی تباہ نہیں ہو
گی۔

15 مَیں، دانیال سخت پریشان ہوا، کیونکہ یا رو سے
مجھ پر دہشت چھا گئی تھی۔ اِس16 لئے مَیں نے وہاں
کسیکھڑے پاسکے جا کر اُس گزارشسے کی کہ
وہ مجھے اِن تمام باتوں مطلبکا بتائے۔ اُس مجھےنے اِن
ہیںسلطنتیںچارجانوربڑےچار”17بتایا،مطلبکا جو
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زمین سے نکل کر قائم ہو جائیں گی۔ لیکن18 الله تعالیٰ
کے مُقّدسین کو حقیقی بادشاہی ملے گی، وہ بادشاہی
جو تکابد حاصل رہے “گی۔

مَیں19 چوتھے جانور بارےکے میں مزید جاننا چاہتا
تھا، اُس جانور کے بارے میں جو دیگر جانوروں سے
مختلفاِتنا اور اِتنا ناکہول تھا۔ کیونکہ اُس دانتکے
لوہے اور پنجے پیتل کے تھے، اور سبوہ کچھ کھاتا اور
ُچور ُچور کرتا تھا۔ جو بچ جاتا اُسے وہ پاؤں تلے روند
دیتا تھا۔ 20 مَیں اُس کے سر کے دس سینگوں اور اُن
میں نکلےسے ہوئے سینگچھوٹے بارےکے میں بھی
مزید جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ سینگچھوٹے کے نکلنے
پر دس سینگوں میں سے تین نکل کر گر گئے، اور یہ
بڑھسینگ کر ساتھ والے سینگوں کہیںسے بڑا نظر آیا۔
اُس کی آنکھیں تھیں، اور اُس کا منہ بڑی بڑی باتیں کرتا
تھا۔ 21 یا رو میں مَیں نے دیکھا کہ سینگچھوٹے نے
مُقّدسین جنگسے کر دی۔شکستاُنہیںکے لیکن22
پھر قدیم الایام آ پہنچا اور الله تعالیٰ کے مُقّدسین کے
لئے انصاف قائم کیا۔ پھر وہ وقت آیا جب مُقّدسین کو
بادشاہی حاصل ہوئی۔

جس23 سے مَیں نے یا رو کا مطلب پوچھا تھا اُس
نے کہا، چوتھے” جانور سے مراد زمین ایکپر چوتھی
بادشاہی جوہے دیگر تمام بادشاہیوں مختلفسے ہو گی۔
وہ تمام دنیا کو کھا جائے گی، اُسے روند کر ُچور ُچور
بادشاہدسمرادسےسینگوںدس24گی۔دےکر ہیں
اِسجو بادشاہی نکلسے آئیں گے۔ اُن ایکبعدکے اَور
بادشاہ آئے گا گزرےجو بادشاہوں مختلفسے ہو گا
اور تین بادشاہوں کو خاک میں ملا دے گا۔ 25 وہ
الله تعالیٰ خلافکے بکےکفر گا، اور مُقّدسین اُس کے
تحت پِستے رہیں گے، تکیہاں کہ وہ عیدوں کے مقررہ
اوقات شریعتاور تبدیلکو کرنے کرےکوششکی
گا۔ مُقّدسین کو ایک عرصے، دو عرصوں اور آدھے
عرصے کے لئے اُس کے حوالے کیا جائے گا۔

لیکن26 لوگپھر اُس عدالتکی کے لئے بیٹھ جائیں
گے۔ اُس کی حکومت اُس سے چھین لی جائے گی،
اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ تب27 آسمان تلے
کی تمام سلطنتوں کی سلطنتبادشاہت، عظمتاور الله
تعالیٰ مُقّدسکی قوم کے حوالے دیکر گی۔جائے الله

تعالیٰ کی ابدیبادشاہی ہو گی، اور تمام حکمران اُس کی
خدمت کر کے اُس کے تابع رہیں “گے۔

مجھے28 مزید کچھ نہیں بتایا گیا۔ مَیں، دانیال اِن باتوں
بہتسے پریشان ہوا، اور میرا ماندچہرہ پڑ گیا، لیکن مَیں
نے معاملہ اپنے دل محفوظمیں رکھا۔

8
دانیال دوسریکی یا :رو مینڈھا اور بکرا

1 بیل َشضَر بادشاہ کے دورِ حکومت کے تیسرے
سال میں مَیں، دانیال ایکنے اَور یا رو دیکھی۔ 2 یا رو
میں مَیں صوبہ عیلام کے قلعہ بند شہر سوسن کی نہر
اُولائی کنارےکے پر کھڑا تھا۔ مَیںجب3 اپنینے نگاہ
اُٹھائی تو کنارے پر میرے منے سا ایکہی مینڈھا کھڑا
تھا۔ اُس کے دو بڑے سینگ تھے جن میں سے ایک
یادہ ز بڑا تھا۔ لیکن وہ دوسرے کے بعد ہی بڑا ہو گیا
تھا۔ میری4 نظروں کے منے سا مینڈھا مغرب، شمال اور
سینگطرفکیجنوب مارنے لگا۔ نہ کوئی اُسجانور
کا مقابلہ کر سکا، نہ اُسکوئی کے قابو سے بچا سکا۔ جو
جی چاہے کرتا تھا اور ہوتے بہتہوتے بڑا ہو گیا۔

مَیں5 اُس پر ہیغور کر رہا تھا مغرباچانککہ سے
آتے ایکہوئے بکرا دکھائی دیا۔ اُس کی آنکھوں کے
درمیان زبردست سینگ تھا، اور وہ زمین کو چھوئے
بغیر چل رہا تھا۔ پوری دنیا کو عبور کر کے 6 وہ دو
اُسوالےسینگوں مینڈھے پہنچپاسکے گیا مَیںجو نے
نہر کنارےکے کھڑا دیکھا تھا۔ بڑے طیش میں آ کر
وہ اُس پر ٹوٹ پڑا۔ مَیں7 نے دیکھا کہ وہ مینڈھے کے
پہلو سے ٹکرا بڑےگیا۔ غصے میں اُس نے اُسے یوں مارا
کہ مینڈھے کے دونوں سینگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔
حالتبےبساِس میں مینڈھا اُس کا مقابلہ نہ کر سکا۔
بکرے نے اُسے زمین پر پٹخ کر پاؤں تلے کچل دیا۔ کوئی
نہیں تھا جو مینڈھے بکرےکو کے قابو سے بچائے۔

8 طاقتنہایتبکرا ور ہو گیا۔ طاقتلیکن عروجکے
پر ہی اُس کا ٹوٹسینگبڑا گیا، اور اُس کی جگہ مزید
چار زبردست سینگ نکل آئے جن کا رُخ آسمان کی
سمتوںچار تھا۔طرفکی 9 اُن سینگایککے میں سے
ایک اَور سینگ نکل آیا جو ابتدا میں چھوٹا تھا۔ لیکن
وہ مشرقجنوب، ملـکصورتخوباور اسرائیل کی
طرف ھتے بڑ ھتے طاقتبہتبڑ ور ہو گیا۔ پھر10 وہ آسمانی
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اُسوہاںگیا۔بڑھتکفوج فوجیوںکچھنے ستاروںاور
کو زمین پر پھینک کر پاؤں تلے کچل دیا۔ 11 وہ ھتے بڑ
ھتے بڑ آسمانی فوج کے بھیتککمانڈر پہنچ گیا اور اُسے اُن
قربانیوں سے محروم کر دیا جو اُسے پیشروزانہ کی جاتی
تھیں۔ ساتھ سینگساتھ نے اُس کے مقدِس کے مقام
کو تباہ کر دیا۔ اُس12 کی فوج سے روزانہ کی قربانیوں
زمینکوسچائینےسینگاورہوئی،بےحرمتیکی پٹخپر
دیا۔ جو کچھ بھی اُس نے کیا اُس میں کامیابوہ رہا۔

13 پھر مَیں نے مُقّدسدو ہستیوں آپسکو باتمیں
ایکسنا۔ہوئےکرتے اِس”پوچھا،نے یا پیشمیںرو
کئے تککبحالاتگئے قائم رہیں گے، یعنی جو کچھ
روزانہ کی قربانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تباہ کن
بےحرمتی اور یہ بات کہ مقدِس کو پامال کیا جا رہا
“ہے؟ دوسرے14 میںجوابنے مجھے حالات”بتایا،
شاموں2,300 اور یوںتکصبحوں رہیںہی اِسگے۔
کے بعد مقدِس کو سرےنئے مخصوصسے و مُقّدس
کیا جائے “گا۔

دیکھےمَیں15 واقعاتہوئے کوششکیسمجھنےکو
کر ہی رہا تھا کہ میرےکوئی منے سا کھڑا ہوا جو مرد
جیسا لـگ رہا تھا۔ 16 ساتھ ساتھ مَیں نے نہر اُولائی
طرفکی شخصکسیسے کی آواز نےجسسنی اے”کہا، جبرائیل، اِس آدمی کو یا رو مطلبکا بتا “دے۔
17 میرےفرشتہ قریب آیا تو مَیں سخت گھبرا کر منہ کے
بل گر گیا۔ لیکن وہ بولا، اے” آدم زاد، جان لے کہ
اِس یا رو کا تعلق آخری زمانے سے “ہے۔

جب18 وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو مَیں مدہوش
حالت میں منہ کے بل پڑا رہا۔ اب فرشتے نے مجھے
چھو کر پاؤں پر کھڑا کیا۔ 19 وہ بولا، مَیں” تجھے سمجھا
دیتا ہوں کہ اُس آخری زمانے میں کیا کچھ پیش آئے
گا جب الله کا غضب نازل ہو گا۔ کیونکہ یا رو کا
تعلق آخری زمانے سے ہے۔ 20 دو سینگوں جسکے
مینڈھے کو تُو نے دیکھا وہ مادی اور فارس کے
بادشاہوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ 21 لمبے بالوں کا بکرا یونان
کا بادشاہ آنکھوںکیاُسہے۔ درمیانکے لگا سینگبڑا
یونانی شہنشاہی کا پہلا بادشاہ ہے۔ 22 تُو نے دیکھا کہ
یہ سینگ ٹوٹ گیا اور اُس کی جگہ چار سینگ نکل
آئے۔ اِس کا مطلب ہے کہ پہلی بادشاہی سے چار اَور

نکل آئیں گی۔ لیکن چاروں طاقتکی پہلی نسبتکی کم
گی۔ہو 23 اُن آخریکےحکومتکی ایام بےوفاؤںمیں
بدکرداریکی پہنچتکعروج گئی ہو گی۔
اُس وقت ایک گستاخ اور سازش کا ماہر بادشاہ

تخت پر بیٹھے گا۔ 24 وہ بہت طاقت ور ہو جائے گا،
لیکن یہ اُس کی طاقتاپنی نہیں ہو گی۔ حیرتوہ انگیز
بربادی باعثکا بنے گا، اور جو کچھ کرےبھی گا اُس
میں کامیاب ہو گا۔ وہ زورآوروں اور مُقّدس قوم کو
تباہ کرے گا۔ 25 اپنی سمجھ اور فریب کے یعے ذر وہ
کامیاب وہتبگا۔رہے متکبر لوگجبگا۔جائےہو
اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے تو وہ اُنہیں موت کے
گھاٹ اُتارے گا۔ آخرکار وہ حکمرانوں کے حکمران
خلافکے بھی اُٹھے گا۔ لیکن وہ پاش پاش ہو جائے
گا، البتہ انسانی ہاتھ سے نہیں۔

اے26 دانیال، شاموں اور صبحوں بارےکے میں
جو یا رو تجھ پر ظاہر ہوئی وہ سچی ہے۔ لیکن فی الحال
اُسے پوشیدہ رکھ، کیونکہ نہیںپیشابھیواقعاتیہ آئیں
گے بلـکہ بہت دنوں کے گزر جانے کے بعد “ہی۔

27 اِس کے بعد مَیں، دانیال نڈھال ہو کر کئی دنوں
تک بیمار رہا۔ پھر مَیں اُٹھا اور بادشاہ کی خدمت میں
دوبارہ اپنے فرائض ادا کرنے لگا۔ مَیں یا رو سے سخت
پریشان تھا، اور کوئی نہیں تھا جو مجھے اُس مطلبکا بتا
سکے۔

9
دانیال اپنی قوم شفاعتکی کرتا ہے

1 دارا بن اخسویرس بابل کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔
مادیاِس بادشاہ حکومتکی2 پہلےکے سال میں مَیں،
دانیال پاکنے نوشتوں کی تحقیق کی۔ مَیں خاصنے
اُسکر پر غور کیا یرمیاہنےربجو نبی معرفتکی فرمایا
تھا۔ اُس کے مطابق یروشلم کی تباہ حالتشدہ 70 سال
تک قائم رہے گی۔ 3 چنانچہ مَیں ربنے اپنے خدا کی
طرف رجوع کیا تاکہ اپنی دعا اور التجاؤں سے اُس کی
یافتمرضی در کروں۔ ساتھ ساتھ مَیں نے روزہ رکھا،
ٹاٹ لباسکا اوڑھ لیا اور سراپنے پر لی۔ڈالراکھ مَیں4
ربنے اپنے خدا سے دعا کر کے اقرار کیا،
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رب،اے” تُو کتنا عظیم مہیباور خدا !ہے بھیجو
تجھے پیار کرتا اور تیرے احکام کے تابع رہتا ہے اُس
کے ساتھ تُو اپنا عہد قائم رکھتا اور اُس پر مہربانی کرتا
ہے۔ لیکن5 ہم نے گناہ اور بدی کی ہے۔ ہم بےدین
اور باغی ہو کر تیرے احکام اور ہدایات سے بھٹک
گئے ہیں۔ ہم6 نے نبیوں کی نہیں سنی، تیرےحالانکہ
خادم تیرا نام لے ہمارےکر بادشاہوں، بزرگوں، باپ
دادا بلـکہ ملـک کے تمام باشندوں سے مخاطب ہوئے۔
اے7 رب، تُو حق بجانب ہے جبکہ اِس دن ہم سب
شرم سار ہیں، خواہ یہوداہ، یروشلم یا اسرائیل کے ہوں،
خواہ قریب یا اُن تمام دُوردراز ممالـک میں ہتے ر ہوں
جہاں تُو نے ہمیں ہماری بےوفائی سببکے سے منتشر
کر دیا ہے۔ کیونکہ ہم تیرے ہی ساتھ بےوفا رہے
ہیں۔ اے8 رب، ہم اپنے بادشاہوں، بزرگوں اور باپ
دادا سمیت بہت شرم سار ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا ہی
گناہ کیا ہے۔

ربلیکن9 ہمارا خدا رحیم معافسےخوشیاورہے
کرتا ہے، گو ہم اُس سے سرکش ہوئے ہیں۔ 10 نہ
ہم رب اپنے خدا کے تابع رہے، نہ اُس کے اُن احکام
مطابقکے گزاریزندگی جو اُس ہمیںنے اپنے خادموں
یعنی نبیوں کی معرفت دیئے تھے۔ 11 تمام اسرائیل تیری
شریعت خلافکی ورزی کر کے صحیح راہ بھٹکسے
گیا ہے، تیریکوئی سننے کے لئے تیار نہیں تھا۔
الله کے خادم موسٰی نے شریعت میں قَسم کھا کر

لعنتیں بھیجی تھیں، اور اب یہ لعنتیں ہم پر نازل ہوئی
ہیں، اِس لئے کہ ہم نے تیرا گناہ کیا۔ 12 جو کچھ تُو نے
ہمارے ہمارےاور حکمرانوں خلافکے فرمایا تھا وہ
پورا ہوا، اور ہم پر بڑی آفت آئی۔ آسمان تلے کہیں بھی
ایسی مصیبت نہیں آئی جس طرح یروشلم کو پیش آئی
ہے۔ 13 موسٰی کی شریعت میں مذکور ہر وہ لعنت ہم
پر نازل ہوئی جو نافرمانوں پر بھیجی گئی ہے۔ توبھی نہ
ہم نے اپنے گناہوں کو چھوڑا، نہ تیری سچائی پر دھیان
دیا، حالانکہ اِس سے ربہم اپنے خدا غضبکا ٹھنڈا
کر سکتے تھے۔ اِسی14 لئے رب ہم پر آفت لانے سے
نہ جھجکا۔ کیونکہ جو کچھ رببھی ہمارا خدا کرتا ہے

اُس میں وہ بجانبحق ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اُس کی
نہ سنی۔

ہمارےرباے15 خدا، قدرتبڑیتُو کا اظہار کر
کے اپنی قوم کو مصر سے نکال لایا۔ تیرےیوں نام کو
عزتوہ جلالو ملا تکآججو قائم رہا اِسہے۔ کے
باوجود ہم نے گناہ کیا، ہم سے بےدین حرکتیں سرزد
ہوئی ہیں۔ اے16 رب، تُو اپنے منصفانہ کاموں میں
وفادار رہا اب!ہے بھی اِس لحاظکا کر اور سختاپنے
غضب کو اپنے شہر مُقّدساور پہاڑ یروشلم سے دُور !کر
یروشلم تیریاور قوم گرد نواحو کی قوموں کے لئے مذاق
کا نشانہ بن گئی ہے، گو ہم مانتے ہیں کہ ہمارےیہ
گناہوں اور ہمارے باپ دادا کی خطاؤں کی وجہ سے
ہو رہا ہے۔

ہمارےاے17 ابخدا، اپنے خادم کی دعاؤں اور
التجاؤں کو !سن اے رب، اپنی ہی خاطر اپنے تباہ
مقدِسشدہ پر چہرےاپنے مہربانکا نور چمکا۔ اے18
میرے خدا، کان لگا میریکر !سن اپنی آنکھیں !کھول
اُس شہر کھنڈراتکے پر نظر جسکر تیرےپر ہی نام
کا ٹھپا لگا ہے۔ ہم اِس لئے تجھ سے التجائیں نہیں کر
رہے کہ ہم راست باز ہیں بلـکہ اِس لئے کہ تُو نہایت
مہربان ہے۔ اے19 ہماریرب، !سن اے رب، ہمیں
معاف !کر اے میرے خدا، اپنی خاطر دیر نہ کر،
کیونکہ تیرے شہر اور قوم پر تیرے ہی نام کا ٹھپا لگا
“ہے۔

ہفتوں70 کا بھید
یوں20 مَیں دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے

گناہوں کا اقرار کرتا گیا۔ مَیں خاص کر اپنے خدا کے
مُقّدس پہاڑ یروشلم کے لئے رب اپنے خدا کے حضور
یاد فر کر رہا تھا۔

مَیں21 دعا کر ہی رہا تھا کہ جبرائیل جسے مَیں نے
دوسری یا رو میں دیکھا پاسمیرےتھا آ ربپہنچا۔ کے
گھر میں شام کی قربانی پیش کرنے کا وقت تھا۔ مَیں
بہت تھکہی گیا تھا۔ اُس22 نے مجھے سمجھا کر سمجھتجھےمَیںابدانیال،اے”کہا، بصیرتاور دینے کے
لئے آیا ہوں۔ 23 جوں ہی تُو دعا کرنے لگا تو الله نے
جواب دیا، کیونکہ تُو اُس کی نظر میں گراں قدر ہے۔
مَیں تجھے جوابیہ سنانے آیا ابہوں۔ دھیان سے یا رو
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کو سمجھ !لے تیری24 قوم تیرےاور مُقّدس شہر کے
لئے 70 ہفتے مقرر کئے گئے ہیں تاکہ اُتنے میں جرائم اور
گناہوں کا سلسلہ ختم کیا جائے، قصور کا کفارہ دیا
ابدیجائے، راستی قائم کی جائے، یا رو پیشاور گوئی
کی تصدیق کی جائے مُقّدساور ترین جگہ مسحکو کر
مخصوصکے مُقّدسو کیا جائے۔

اب25 جان لے اور سمجھ لے کہ یروشلم کو دوبارہ
تعمیر کرنے کا حکم دیا جائے لیکنگا، ساتمزید ہفتے
گزریں گے، پھر ہی الله ایک حکمران کو اِس کام کے
لئے چن تبگا۔کرےمسحکر شہر ہفتوں62کو کے
اندر چوکوں اور سمیتخندقوں سرےنئے سے تعمیر کیا
جائے گا، گو اِس دوران وہ کافی مصیبت سے دوچار
ہو گا۔ 26 اِن 62 ہفتوں کے بعد الله کے مسح کئے گئے
بندے کو قتل کیا جائے گا، اور اُس پاسکے کچھ بھی
نہیں ہو گا۔ اُس وقت ایک اَور حکمران کی قوم آ کر
شہر اور مقدِس کو کرےتباہ گی۔ اختتام سیلاب کی
صورت میں آئے گا، اور آخر تک جنگ جاری رہے
گی، ایسی تباہی ہو گی جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
ایک27 ہفتے تک یہ حکمران متعدد لوگوں کو ایک
عہد کے تحت ہنے ر پر مجبور کرے گا۔ اِس ہفتے کے
بیچ میں وہ ذبح اور غلہ کی قربانیوں کا انتظام کرےبند
گا اور مقدِس ایککے طرف وہ کچھ کرےکھڑا گا
جو بےحرمتی اور تباہی باعثکا لیکنہے۔ تباہ کرنے
والے کا خاتمہ بھی مقرر کیا گیا ہے، اور آخرکار وہ بھی
تباہ ہو جائے “گا۔

10
دانیال آخریکی یا رو

1 فارس کے بادشاہ خورس کی حکومت کے
تیسرے سال میں بیل َطشَضَر یعنی دانیال پر ایک بات
ظاہر ہوئی جو یقینی ہے اور جس کا تعلق ایک بڑی
مصیبت سے ہے۔ اُسے یا رو میں اِس پیغام کی سمجھ
حاصل ہوئی۔

2 اُن دنوں میں مَیں، دانیال تین پورے ہفتے ماتم کر
رہا تھا۔ نہ3 مَیں نے عمدہ کھانا کھایا، گوشتنہ یا َمے
میرے تکہونٹوں پہنچی۔ پورےتین ہفتے مَیں نے ہر
خوشبودار تیل سے پرہیز کیا۔ پہلے4 مہینے کے ویں24

بڑےمَیں*دن یا در دِجلہ کنارےکے پر تھا۔کھڑا مَیں5
نے نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں میرےکہ منے سا کتان
سے ملبّس آدمی کھڑا ہے جس کی کمر میں خالص
سونے کا پٹکا بندھا ہوا ہے۔ 6 اُس کا جسم †پکھراج
جیسا تھا، اُس کا چہرہ آسمانی بجلی کی چمکطرح رہا
تھا، اور اُس کی آنکھیں بھڑکتی مشعلوں کی مانند تھیں۔
اُس کے بازو اور پاؤں پالش کئے ہوئے پیتل کی طرح
دمک تھے۔رہے لتے لـگیوںوقتبو رہا تھا کہ بڑا ہجوم
شور مچا رہا ہے۔

صرف7 مَیں، دانیال نے یہ یا رو دیکھی۔ میرے
ساتھیوں نے اُسے نہ دیکھا۔ توبھی اچانک اُن پر اِتنی
دہشت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ کر چھپ گئے۔
8 چنانچہ مَیں اکیلا ہی رہ گیا۔ لیکن یہ عظیم یا رو دیکھ
کر میری ساری طاقت جاتی میرےرہی۔ چہرے کا
رنگ ماند پڑ گیا اور ہوا۔بےبسمَیں 9 پھر وہ لنے بو لگا۔
اُسے سنتے ہی مَیں منہ کے بل گر حالتمدہوشکر میں
زمین پر پڑا رہا۔ تب10 ایک ہاتھ نے مجھے چھو کر
اُسہلایا۔ مددکی مَیںسے ہاتھوںاپنے کےگھٹنوںاور
بل ہو سکا۔

11 وہ آدمی بولا، اے” دانیال، تُو الله کے نزدیک
بہت گراں قدر !ہے باتیںجو مَیں تجھ کروںسے گا اُن پر
غور کر۔ کھڑا ہو جا، کیونکہ وقتاِس تیرےمجھے ہی
پاس بھیجا گیا تب“ہے۔ مَیں تھرتھراتے ہوئے کھڑا ہو
گیا۔ 12 اُس نے اپنی بات جاری رکھی، اے” دانیال،
مت سےجب!ڈرنا تُو حاصلسمجھنے کرنے اور اپنے
خدا کے منے سا جھکنے کا پورا ارادہ کر رکھا اُسیہے،
تیریسےدن سنی تیریمَیںہے۔گئی دعاؤں جوابکے
میں آ گیا فارسیلیکن13ہوں۔ بادشاہی دن21سردارکا
میرےتک میںراستے رہا۔کھڑا میکائیلپھر جو الله کے
سردار فرشتوں میں ایکسے ہے میری مدد کرنے آیا،
اور میری فارسیجان بادشاہی کے اُس سردار کے ساتھ
لڑنے گئی۔چھوٹسے مَیں14 تجھے وہ کچھ سنانے کو
آیا ہوں آخریجو دنوں میں تیری قوم پیشکو آئے گا۔
کیونکہ یا رو کا تعلق آنے وقتوالے سے “ہے۔

جب15 وہ میرے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا تو مَیں
خاموشی نیچےسے زمین طرفکی دیکھتا رہا۔ 16 پھر جو
آدمی لـگسا رہا تھا اُس ہونٹوںمیرےنے دیا،چھوکو

* 10:4 پہلے مہینے کے :دنویں24 23 یل۔ اپر † 10:6 :پکھراج topas
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اور مَیں منہ کھول کر لنے بو لگا۔ مَیں نے اپنے منے سا
کھڑے فرشتے سے کہا، میرےاے” آقا، یہ یا رو دیکھ
کر مَیں دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح پیچ و تاب
کھانے لگا ہوں۔ طاقتمیری جاتی رہی ہے۔ اے17
آپآقا،میرے باتسےآپطرحکسخادمکا کر سکتا
ہے؟ میری طاقت تو دےجواب گئی سانسہے، لینا
بھی مشکل ہو گیا “ہے۔

آدمیجو18 لـگسا رہا تھا اُس ایکمجھےنے بار پھر
چھو تقویتکر دی 19 اور بولا، اے” تُو جو الله کی نظر
میں گراں قدر متہے، تیری!ڈرنا سلامتی ہو۔ حوصلہ
رکھ، مضبوط ہو “!جا جوں ہی اُس نے مجھ باتسے
کی تقویتمجھے ملی، اور مَیں بولا، میرےاب” باتآقا
کریں، آپکیونکہ تقویتمجھےنے دی “ہے۔

اُس20 نے کہا، کیا” میرےتُو آنے کا مقصد جانتا
ہے؟ جلد ہی مَیں دوبارہ فارس کے سردار سے لڑنے
چلا جاؤں گا۔ اور اُس سے نپٹنے کے بعد یونان کا سردار
گا۔آئے لیکن21 پہلے تیرےمَیں منے سا بیانکچھوہ کرتا
ہوں جو سچائی’ میں‘کتابکی لـکھا ہے۔ سرداروںاِن)
نہیںکوئیمددمیریمیںلڑنےسے کرتا تمہارےسوائے
سردار فرشتے میکائیل کے۔

11
مادی1 بادشاہ دارا کی حکومت کے پہلے سال سے

ہی مَیں میکائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہوں تاکہ اُس کو
سہارا دوں اور اُس حفاظتکی (کروں۔

شمالی اور جنوبی سلطنتوں کی جنگیں
اب2 مَیں تجھے وہ کچھ بتاتا ہوں ًجو یقینا پیش آئے

فارسگا۔ میں مزید تین بادشاہ تخت پر بیٹھیں گے۔ اِس
ایکبعدکے چوتھا آدمی بادشاہ بنے گا تمامجو دوسروں
سے کہیں یادہ ز دولت مند ہو گا۔ جب وہ دولت کے
باعث طاقت ور ہو جائے گا تو وہ یونانی مملـکت سے
لڑنے کے لئے سب کچھ کرےجمع گا۔

3 پھر ایک زورآور بادشاہ پا بر ہو جائے گا جو بڑی
قوت کرےحکومتسے گا اور جو جی کرےچاہے
گا۔ لیکن4 جوں ہی وہ برپا ہو جائے اُس کی سلطنت
ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ایک شمالی، ایک جنوبی، ایک
مغربی ایکاور مشرقی حصے میں تقسیم ہو جائے گی۔
نہ یہ چار حصے پہلی سلطنت جتنے طاقت ور ہوں گے،
نہ بادشاہ کی اولاد تخت پر بیٹھے گی، کیونکہ اُس کی

سلطنت جڑ سے اُکھاڑ کر دوسروں دیکو جائے گی۔
ملـکجنوبی5 کا بادشاہ تقویت پائے گا، لیکن اُس کا
ایک افسر کہیں یادہ ز طاقت ور ہو جائے گا، اُس کی
حکومت کہیں یادہ ز مضبوط ہو گی۔

6 چند سال کے بعد دونوں سلطنتیں متحد ہو جائیں
گی۔ عہد کو مضبوط کرنے کے لئے جنوبی بادشاہ
کی بیٹی کی شادی شمالی بادشاہ سے کرائی جائے گی۔
لیکن نہ بیٹی کامیاب ہو گی، نہ اُس کا شوہر اور نہ
اُس کی طاقت قائم رہے گی۔ اُن دنوں میں اُسے اُس
کے باپساتھیوں، اور دشمنسمیتشوہر حوالےکے کیا
جائے گا۔ 7 بیٹی کی جگہ اُس ایککا رشتے دار کھڑا
ہو جائے گا جو شمالی بادشاہ کی فوج پر حملہ کر کے
اُس کے قلعے میں گھس آئے گا۔ وہ اُن سے نپٹ کر
فتح پائے گا 8 اور اُن کے ڈھالے ہوئے بُتوں کو سونے
چھینسمیتچیزوںقیمتیکیچاندی مصرکر جائےلے
گا۔ شمالیتکسالکچھوہ بادشاہ گا۔چھیڑےنہیںکو
9 پھر شمالی بادشاہ جنوبی بادشاہ ملـککے گھسمیں
آئے لیکنگا، اُسے ملـکاپنے واپسمیں پڑےجانا گا۔
10 اِس کے بعد اُس کے بیٹے جنگ کی یاں تیار کر کے
بڑیبڑی فوجیں جمع کریں گے۔ اُن میں ایکسے جنوبی
بادشاہ بڑھطرفکی سیلابکر کی طرح ملـکجنوبی
پر آئے گی اور لڑتے لڑتے اُس پہنچےتکقلعےکے گی۔

11 پھر جنوبی میںطیشبادشاہ آ کر شمالی بادشاہ سے
لڑنے کے لئے نکلے گا۔ شمالی بادشاہ جواب میں بڑی
فوج کرےکھڑی گا، لیکن شکستوہ کھا کر 12 تباہ
ہو جائے گی۔ تب جنوبی بادشاہ کا دل غرور سے بھر
جائے گا، اور وہ بےشمار افراد کو موت کے گھاٹ
اُتارے توبھیگا۔ طاقتوہ نہیںور گا۔رہے 13 کیونکہ
شمالی بادشاہ ایک اَور فوج جمع کرے گا جو پہلی کی
نسبت کہیں یادہ بڑیز ہو سالچندگی۔ بعدکے وہ اِس
بڑی اور ہتھیاروں لیسسے فوج ساتھکے جنوبی بادشاہ
سے لڑنے آئے گا۔

بادشاہجنوبیلوگسےبہتوقتاُس14 خلافکے
اُٹھ کھڑے ہوں گے۔ تیری قوم کے لوگبےدین بھی
اُس کھڑےخلافکے ہو جائیں گے اور یوں یا رو کو
پورا کریں گے۔ لیکن وہ ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔
15 پھر شمالی بادشاہ آ کر ایک قلعہ بند شہر کا محاصرہ
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گا۔کرے وہ پُشتہ بنا کر شہر پر قبضہ کر جنوبگا۔لے
اُنگی،سکیںنہیںروکاُسےفوجیںکی بہترینکے دستے
بھی بےبس ہو کر اُس کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔
16 حملہ آور بادشاہ جو جی کرےچاہے گا، اور کوئی
اُس کا سامنا نہیں کر سکے گا۔
اُس وقت وہ ملـکصورتخوب اسرائیل ٹکمیں

جائے اورگا اُسے تباہ کرنے تب17گا۔رکھےاختیارکا
وہ سلطنتپوریاپنی پر قابو پانے کا منصوبہ باندھے گا۔
اِس ضمن میں وہ جنوبی بادشاہ کے ساتھ عہد باندھ کر
اپنیسےاُس بیٹی کرائےشادیکی ملـکجنوبیتاکہگا
کو تباہ لیکنکرے، بےفائدہ۔ منصوبہ ناکام ہو جائے
گا۔

18 اِس کے بعد وہ ساحلی علاقوں کی طرف رُخ
کرے گا۔ اُن میں سے وہ بہتوں پر قبضہ کرےبھی گا،
لیکن ایکآخرکار حکمران اُس کے گستاخانہ رویے کا
کرےخاتمہ گا، اور اُسے شرمندہ ہو کر پیچھے پڑےہٹنا
گا۔ 19 پھر شمالی بادشاہ ملـکاپنے کے قلعوں پاسکے
واپس آئے گا، لیکن اِتنے میں ٹھوکر کھا کر گر جائے
تبگا۔ اُس کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

اُس20 کی ایکجگہ بادشاہ پا بر ہو جائے گا جو اپنے
افسر کو ملـکشاندار اسرائیل میں بھیجے گا تاکہ وہاں
سے گزر کر لوگوں ٹیکسسے تھوڑےلیکنلے۔ دنوں
کے بعد وہ تباہ ہو جائے گا۔ نہ وہ جھگڑےکسی کے
سبب ہلاکسے ہو گا، نہ جنگکسی میں۔

اسرائیلی قوم کا بڑا دشمن
21 اُس کی جگہ ایک قابِل مذمت آدمی کھڑا ہو

جائے گا۔ وہ تخت کے لئے مقرر نہیں ہوا ہو گا بلـکہ
غیرمتوقع طور پر آ کر سازشوں کے وسیلے سے بادشاہ
بنے گا۔ مخالف22 فوجیں اُس پر ٹوٹ پڑیں گی، لیکن وہ
سیلاب کی طرح اُن پر آ کر اُنہیں بہا لے جائے گا۔ وہ
اور عہد ایککا رئیس تباہ ہو جائیں گے۔ 23 کیونکہ
اُس کے ساتھ عہد ھنے باند کے بعد وہ اُسے دےفریب
تھوڑےصرفاورگا افرادہی یعےکے ذر حاصلاقتدار
کر گا۔لے وہ24 غیرمتوقع طور دولتپر مند میںصوبوں
گھس کر وہ کرےکچھ گا جو نہ اُس باپکے اور نہ
اُس کے باپ دادا سے کبھی سرزد ہوا ہو گا۔ لُوٹا ہوا
مال ملـکیتاور وہ اپنے لوگوں میں کرےتقسیم گا۔ وہ

قلعہ بند شہروں پر قبضہ کرنے کے منصوبے بھی باندھے
گا، صرفلیکن محدود عرصے کے لئے۔

25 پھر ہمتوہ باندھ کر اور پورا زور لگا بڑیکر فوج
جنوبیساتھکے بادشاہ لڑنےسے میںجوابگا۔جائے
جنوبی بادشاہ ایک بڑی اور نہایت ہی طاقت ور فوج
کو لڑنے کے لئے کرےتیار گا۔ توبھی وہ شمالی بادشاہ
کا سامنا نہیں کر پائے گا، اِس لئے کہ اُس خلافکے
کامیابسازشیں گی۔جائیںہو اُس26 روٹیکی کھانے
والے ہی اُسے تباہ یں کر اُستبگے۔ فوجکی منتشر ہو
جائے گی، بہتاور سے افراد جنگمیداِن کھیتمیں
آئیں گے۔

27 دونوں بادشاہ مذاکرات کے لئے ایک ہی میز پر
بیٹھ جائیں گے۔ وہاں جھوٹدونوں لتے بو ایکہوئے
دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لئے کوشاں رہیں
نہیںحاصلکامیابیکوکسیلیکنگے۔ ہو کیونکہگی،
ابھیوقتآخریمقررہ نہیں آنا ہے۔ شمالی28 بڑیبادشاہ
دولت کے ساتھ ملـکاپنے میں واپس چلا جائے گا۔
راستے میں مُقّدسوہ عہد کی اسرائیلقوم پر دےدھیان
کر اُسے نقصان پہنچائے گا، پھر اپنے واپسوطن جائے
گا۔

29 وقتمقررہ پر وہ دوبارہ ملـکجنوبی گھسمیں
آئے گا، لیکن پہلے نسبتکی اِس بار نتیجہ فرق ہو گا۔
30 کیونکہ ِکتّیم کے بحری جہاز اُس کی مخالفت کریں
گے، اور وہ ہارےحوصلہ گا۔
تب وہ مُڑ کر مُقّدس عہد کی قوم پر اپنا پورا غصہ

اُتارے گا۔ جو مُقّدس عہد ترککو کریں گے اُن پر
وہ مہربانی کرے گا۔ 31 اُس کے فوجی آ کر قلعہ بند
مقدِس کی بےحرمتی کریں گے۔ وہ روزانہ کی قربانیوں
کا انتظام بند کر تباہیکے کا مکروہ بُت گے۔کریںکھڑا
32 جو یہودی پہلے سے عہد خلافکی ورزی کر رہے
اُنہیںگےہوں باتوںچپڑیِچکنیوہ مرتدسے پرجانےہو
لیکنگا۔کرےآمادہ لوگجو اپنے خدا کو ہیںجانتے
مضبوطوہ رہ کر اُس مخالفتکی کریں گے۔ قوم33 کے
سمجھ دار بہتوں کو صحیح راہ کی تعلیم دیں گے۔ لیکن
کچھ عرصے کے لئے وہ تلوار، آگ، قید لُوٹاور مار کے
باعث ڈانواں ڈول رہیں گے۔ وقتاُس34 اُنہیں تھوڑی



دانیال 11:35 925 دانیال 12:7

بہت مدد حاصل تو ہو گی، لیکن بہت سے ایسے لوگ
اُن کے ساتھ مل جائیں گے مخلصجو نہیں ہوں گے۔
سمجھ35 داروں میں سے کچھ ڈانواں ڈول ہو جائیں گے
لوگوںتاکہ کو آزما پاکاورخالصتکوقتآخریکر
صاف کیا جائے۔ کیونکہ مقررہ وقت کچھ دیر کے بعد
آئے گا۔

36 بادشاہ جو جی چاہے کرے گا۔ وہ سرفراز ہو
کر اپنے آپ کو تمام معبودوں سے عظیم دےقرار گا۔
خداؤں کے خدا خلافکے وہ ناقابِل بیان بکےکفر گا۔
اُسے کامیابی بھی حاصل ہو گی، صرفلیکن وقتاُس
تک تکجب الٰہی غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ کیونکہ
جو کچھ مقرر ہوا ہے اُسے پورا ہونا ہے۔ 37 بادشاہ نہ
باپاپنے دادا دیوتاؤںکے کی کرےپروا گا، نہ عورتوں
کے عزیز دیوتا کی، اَورکسینہ کی۔ کیونکہ وہ آپاپنے
سبکو پر کرےسرفراز گا۔ 38 اِن دیوتاؤں کے بجائے
وہ قلعوں کے دیوتا کی پوجا کرے گا جس سے اُس
کے باپ دادا واقف ہی نہیں تھے۔ وہ سونے چاندی،
جواہرات اور قیمتی تحفوں سے دیوتا کا احترام کرے
گا۔ 39 چنانچہ وہ اجنبی معبود کی مدد سے مضبوط
قلعوں پر کرےحملہ گا۔ جو اُس کی حکومت مانیں اُن
کی وہ بڑی کرےعزت گا، اُنہیں بہتوں پر کرےمقرر
گا اور اُن میں اجر کے طور پر زمین کرےتقسیم گا۔

40 لیکن پھر آخری وقت آئے گا۔ جنوبی بادشاہ
جنگ میں اُس سے ٹکرائے گا، تو جواب میں شمالی
بادشاہ رتھ، گھڑسوار اور متعدد بحری جہاز لے کر
اُس پر ٹوٹ پڑے گا۔ تب وہ بہت سے ملـکوں میں
گھس آئے گا اور سیلاب کی طرح سب کچھ غرق
کر کے آگے بڑھے گا۔ اِس41 دوران صورتخوبوہ
اسرائیلملـک بہتگا۔آئےگھسبھیمیں ممالـکسے
شکست کھائیں گے، لیکن ادوم اور موآب عمون کے
مرکزی سمیتحصے بچ جائیں گے۔ اُس42 وقت اُس کا
اقتدار بہت ممالـکسے پر چھا جائے گا، مصر بھی نہیں
بچے گا۔ شمالی43 بادشاہ مصر کی چاندیسونے اور باقی
دولت پر قبضہ کرے گا، اور لبیا اور ایتھوپیا بھی اُس
نقِشکے قدم پر چلیں گے۔ لیکن44 پھر مشرق اور شمال
کی طرف سے افواہیں اُسے صدمہ پہنچائیں گی، اور وہ
میںطیشبڑے آ بہتوںکر تباہکو ہلاکاور کےکرنے

لئے نکلے گا۔ 45 راستے میں وہ سمندر صورتخوباور
مُقّدس پہاڑ کے درمیان اپنے شاہی خیمے لگا لے گا۔
لیکن پھر اُس کا انجام آئے گا، اور کوئی اُس کی مدد
کرےنہیں گا۔

12
مُردے جی اُٹھتے ہیں

وقتاُس1 فرشتوں کا عظیم سردار میکائیل اُٹھ کھڑا
ہو گا، وہ جو تیری قوم کی شفاعت کرتا مصیبتہے۔
کا وقتایسا ہو گا قوموںکہ کے پیدا ہونے سے لے کر
نہیںتکوقتاُس ہوا ہو لیکنگا۔ ساتھ تیریساتھ قوم
کو نجات ملے جسگی۔ کا بھی نام الله کی کتاب میں
درج ہے وہ نجات پائے گا۔ خاکتب2 میں سوئے
ہوئے متعدد لوگ جاگ اُٹھیں گے، کچھ ابدی زندگی
پانے کے لئے اور کچھ ابدی رُسوائی اور گھن کا نشانہ
بننے کے لئے۔ 3 جو سمجھ دار ہیں وہ آسمان کی آب و
تاب کی مانند چمکیں گے، اور جو بہتوں کو راست راہ
پر لائے ہیں وہ تکہمیشہ ستاروں کی طرح جگمگائیں
گے۔

لیکن4 تُو، اے دانیال، اِن باتوں کو چھپائے !رکھ
اِس کتاب پر آخری تکوقت مُہر لگا !دے لوگبہت
اِدھر اُدھر متے گھو پھریں گے، اور علم میں اضافہ ہوتا
جائے “گا۔

وقتآخری
5 پھر مَیں، دانیال نے یا در کے پاس دو آدمیوں

کو دیکھا۔ ایک اِس کنارے پر کھڑا تھا جبکہ دوسرا
کنارےدوسرے پر۔ کتان6 سے ملبّس آدمی بہتے ہوئے
پانی کے اوپر تھا۔ کناروں میںآدمیوںکھڑےپر ایکسے
نے اُس سے پوچھا، اِن” حیرت انگیز باتوں کی تکمیل
تک مزید کتنی دیر لـگے “گی؟

7 کتان سے ملبّس آدمی نے دونوں ہاتھ آسمان کی
طرف اُٹھائے اور ابد تک زندہ خدا کی قَسم کھا کر
بولا، ایکپہلے” عرصہ، پھر دو عرصے، پھر آدھا عرصہ
گزرے گا۔ پہلے مُقّدس قوم کی طاقت کو پاش پاش
کرنے کا سلسلہ اختتام پر پہنچنا اِسہے۔ بعدکے ہی یہ
تمام باتیں تکتکمیل پہنچیں “گی۔
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8 گو مَیں نے اُس کی یہ بات سنی، لیکن وہ میری

سمجھ میں نہ آئی۔ چنانچہ مَیں نے پوچھا، میرے” آقا،
اِن تمام باتوں کا کیا انجام ہو “گا؟

وہ9 چلاابدانیال،اے”بولا، !جا کیونکہ باتوںاِن
تکوقتآخریکو چھپائے رکھنا تکوقتاُسہے۔
اِن پر مُہر لـگی گی۔رہے بہتوں10 کو آزما صافپاککر
خالصاور کیا لیکنگا۔جائے رہیںہیبےدینبےدین
گے۔ کوئی بھی بےدین یہ نہیں سمجھے گا، لیکن سمجھ
داروں سمجھکو گی۔آئے روزانہسےوقتجس11 کی
قربانی کا انتظام بند کیا جائے گا اور تباہی کے مکروہ بُت
میںمقدِسکو کھڑا کیا جائے وقتاُسگا 1,290سے
دن گزریں گے۔ 12 جو صبر کر کے 1,335 دنوں کے
تکاختتام قائم رہے مبارکوہ !ہے

13 تکجہاں تیرا تعلق ہے، آخری وقت کی طرف
بڑھتا چلا !جا تُو کرےآرام گا اور پھر دنوں کے اختتام
پر جی اُٹھ کر میراثاپنی پائے “گا۔
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ہوسیع
نبی کا خاندان اسرائیل علامتکی ہے

ذیل1 ربمیں کا وہ درجکلام جوہے اُن دنوں میں
ہوسیع بن بیری پر نازل ہوا جب یّاہ، عُز یوتام، آخز اور
ِحزقیاہ یہوداہ کے بادشاہ اور ُبعام یر یوآسبن اسرائیل کا
بادشاہ تھا۔

ربجب2 پہلی بار ہوسیع سے ہم کلام ہوا تو اُس
نے حکم دیا، جا،” زناکار عورت سے شادی کر اور
زناکار بچے پیدا کر، ربملـککیونکہ پیرویکی چھوڑ
کر مسلسل زنا کرتا رہتا “ہے۔ 3 چنانچہ ہوسیع کی جُمر
بنت دِبلائم سے شادی ہوئی۔ اُس کا پاؤں بھاری ہوا،
اور بیٹا اُس”کہا،سےہوسیعنےربتب4ہوا۔پیدا کا
نام یزرعیل رکھنا۔ کیونکہ جلد ہی مَیں یاہو کے خاندان
کو یزرعیل میں اُس قتل و غارت کی سزا دوں گا جو
اُس سے سرزد ہوئی۔ ساتھ ساتھ مَیں اسرائیلی بادشاہی
کو بھی ختم کروں گا۔ اُس5 دن مَیں میداِن یزرعیل میں
اسرائیل کی کمان کو توڑ ڈالوں “گا۔

6 اِس کے بعد جُمر دوبارہ اُمید سے ہوئی۔ اِس بار
بیٹی پیدا ہوئی۔ رب نے ہوسیع سے کہا، اِس” کا نام
لورُحامہ یعنی جس’ پر رحم نہ ہوا ‘ہو رکھنا، کیونکہ
آئندہ اسرائیلیوںمَیں پر کروںنہیںرحم گا بلـکہ میرےوہ
رحم سراسرسے محروم رہیں گے۔

لیکن7 یہوداہ کے باشندوں پر مَیں رحم کر کے اُنہیں
چھٹکارا دوں گا۔ مَیں اُنہیں کمان، تلوار، جنگ کے
ہتھیاروں، گھوڑوں یا گھڑسواروں معرفتکی چھٹکارا
نہیں دوں گا بلـکہ مَیں ربجو اُن کا خدا ہوں خود ہی
نجاتاُنہیں دوں “گا۔

8 لورُحامہ کا دودھ چھڑانے پر جُمر پھر حاملہ ہوئی۔
اِس مرتبہ بیٹا پیدا ہوا۔ ربتب9 نے فرمایا، اِس” کا
نام لوعمی یعنی میری’ قوم ‘نہیں رکھنا۔ کیونکہ تم میری
قوم نہیں، اور مَیں تمہارا خدا نہیں ہوں گا۔

10 لیکن وہ وقت آئے گا جب اسرائیلی سمندر کی
ریت جیسے بےشمار ہوں گے۔ نہ اُن کی پیمائش کی جا

سکے گی، نہ اُنہیں گنا جا سکے گا۔ تب جہاں اُن سے
کہا گیا کہ تم’ میری قوم ‘نہیں وہاں وہ زندہ’ خدا کے
‘فرزند کہلائیں گے۔ 11 تب یہوداہ اور اسرائیل کے
لوگ متحد ہو جائیں گے اور مل کر ایک راہنما مقرر
کریں گے۔ پھر ملـکوہ میں سے نکل آئیں گے، کیونکہ
*یزرعیل کا دن عظیم ہو !گا

2
اُس1 وقت اپنے بھائیوں کا نام عمی یعنی میری’ ‘قوم

اور اپنی بہنوں کا نام رُحامہ یعنی رحمپرجس’ کیا گیا ‘ہو
رکھو۔

اسرائیل بےوفا جُمر کی مانند ہے
2 اپنی ماں اسرائیل پر الزام لگاؤ، ہاں اُس پر الزام

!لگاؤ کیونکہ نہ بیویمیریوہ ہے، نہ مَیں اُس کا شوہر
ہوں۔ وہ اورسےچہرےاپنے اپنی چھاتیوں درمیانکے
سے زناکاری کے نشان دُور کرے، 3 ورنہ مَیں اُس
کپڑےکے اُتار کر اُسے اُس ننگی حالت میں چھوڑوں
گا جس میں وہ پیدا ہوئی۔ مَیں ہونے دوں گا کہ وہ
یگستان ر اور ُجھلستی زمین میں تبدیل ہو جائے، کہ وہ
پیاس مارےکے مر جائے۔ مَیں4 اُس کے بچوں پر بھی
رحم نہیں کروں گا، کیونکہ وہ زناکار بچے ہیں۔ 5 اُن
کی ماں نے زنا کیا، اُنہیں جنم دینے والی نے ناکشرم
حرکتیں کی ہیں۔ وہ بولی، مَیں’ اپنے عاشقوں کے پیچھے
بھاگ جاؤں گی۔ میریآخر روٹی، پانی، اُون، کتان، تیل
اور پینے کی چیزیں وہی مہیا کرتے ‘ہیں۔

6 اِس لئے جہاں بھی وہ چلنا چاہے وہاں مَیں اُسے
کانٹےدار یوں جھاڑ روکسے دوں گا، مَیں ایسی دیوار
کروںکھڑی گا کہ اُسے راستے کا پتا نہ چلے۔ 7 وہ اپنے
عاشقوں کا پیچھا کرتے تھککرتے کبھیاورگیجائے
تکاُن پہنچے گی نہیں، وہ اُن کا کھوج لگاتی رہے گی
لیکن اُنہیں پائے گی نہیں۔ پھر وہ بولے گی، مَیں’ اپنے
پہلے شوہر واپسپاسکے جاؤں، کیونکہ وقتاُس میرا
حال آج کی نسبت کہیں بہتر ‘تھا۔ 8 لیکن وہ یہ بات
جاننے کے لئے تیار نہیں کہ اُسے الله ہی طرفکی سے
سب کچھ مہیا ہوا ہے۔ مَیں ہی نے اُسے وہ اناج، َمے،

* 1:11 :یزرعیل الله بیج بوتا ہے۔



ہوسیع 2:9 928 ہوسیع 3:5

تیل کثرتاور کی دیدےچاندیسونا لوگوںجو نے
بعل دیوتا پیشکو کی۔ اِس9 لئے مَیں اناجاپنے اور اپنے
انگور کو فصل کی کٹائی سے پہلے پہلے واپس لوں گا۔
جو اُون اور کتان مَیں اُسے دیتا رہا تاکہ اُس کی برہنگی
نظر نہ آئے اُسے مَیں اُس سے چھین لوں گا۔ اُس10 کے
عاشقوں کے دیکھتے دیکھتے مَیں اُس کپڑےسارےکے
اُتاروں گا، اور کوئی اُسے میرے ہاتھ سے نہیں بچائے
بندخوشیاںتمامکیاُسمَیں11گا۔ نہگا۔دوںکر کوئی
عید، نہ نئے چاند کا تہوار، نہ سبت کا دن یا باقی کوئی
مقررہ جشن منایا جائے گا۔ مَیں12 اُس کے انگور اور
انجـیر باغوںکے کو تباہ کروں گا، اُن چیزوں کےجنکو
بارے میں اُس نے کہا، یہ’ مجھے عاشقوں کی خدمت
کرنے عوضکے مل گئی ‘ہیں۔ مَیں یہ باغ جنگل بننے
دوں گا، اور جنگلی جانور اُن کا پھل کھائیں گے۔

رب13 فرماتا ہے کہ مَیں اُسے اُن دنوں کی سزا دوں
اُسجبگا بعلنے بُتوںکے کو بخور پیشقربانیاںکی
کیں۔ وقتاُس وہ آپاپنے کو بالیوں یوراتاور ز سے
سجا عاشقوںاپنےکر بھولوہمجھےگئی۔بھاگپیچھےکے
گئی۔

الله وفادار رہتا ہے
مَیںابچنانچہ14 اُسے گا،کروںکوششکیمنانے

اُسے یگستان ر میں لے جا کر اُس سے نرمی سے بات
مَیںپھر15گا۔کروں ہوسےوہاںاُسے اُسکر انگورکے
کے باغ واپس کروں گا اور وادٔی *عکور کو اُمید کے
دروازے میں بدل دوں گا۔ اُس وقت وہ خوشی سے
پیچھےمیرے ہو جسطرحاُسیبالکلگی،چلےوہاںکر
طرح میںجوانی کرتی میرےجبتھی پیچھے ہو کر مصر
نکلسے “آئی۔

رب16 فرماتا ہے، اُس” دن تُو مجھے پکارتے اے’وقت میرے †‘بعل نہیں کہے گی بلـکہ اے’ میرے
‘خاوند۔ بعلمَیں17 دیوتاؤں تیرےنامکے منہ نکالسے
دوں گا، اور تُو آئندہ اُن کے ناموں کا ذکر تک نہیں
گی۔کرے اُس18 دن مَیں جنگلی جانوروں، پرندوں اور
رینگنے والے جانداروں کے ساتھ عہد باندھوں گا تاکہ
وہ اسرائیل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کمان اور تلوار کو توڑ

جنگمَیںکر دُورسےملـکخطرہکا سبگا۔دوںکر
آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے۔

تیرےمَیں19 ابدیساتھ رشتہ باندھوں گا، ایسا رشتہ
جو راستی، انصاف، فضل اور رحم پر مبنی ہو گا۔
20 ہاں، جو رشتہ مَیں تیرے ساتھ باندھوں گا اُس کی
بنیاد وفاداری ہو تبگی۔ ربتُو کو جان لے “گی۔

فرماتارب21 آسمانمَیںگا۔سنوںمَیںدناُس”ہے،
کی سن کر بادل پیدا کروں گا، آسمان زمین کی سن کر
بارش برسائے اناج،زمین22گا، انگور سنکیزیتوناور
کر اُنہیں دےتقویت گی، اور یہ چیزیں میداِن ‡یزرعیل
کی سن کثرتکر سے پیدا ہو جائیں گی۔ 23 اُس وقت
مَیں اپنی خاطر اسرائیل کا بیج ملـک میں بو دوں گا۔
§‘لورُحامہ’ پر اورگا،کروںرحممَیں مَیںسے*‘لوعمی’
کہوں گا، تُو’ میری قوم میںجواب‘ہے۔ وہ بولے تُو’گی، میرا خدا “۔‘ہے

3
جُمر اسرائیلطرحکی واپسکو خریدا جائے گا

رب1 مجھ سے ہم کلام ہوا، جا،” اپنی بیوی کو
دوبارہ پیار کر، حالانکہ اُس کا عاشق ہے جس سے
اُس نے زنا کیا ہے۔ اُسے یوں پیار کر جس طرح رب
اسرائیلیوں کو پیار کرتا ہے، حالانکہ اُن کا رُخ دیگر
معبودوں کی طرف ہے اور اُنہیں اُن ہی کی انگور ٹکیاںکی پسند “ہیں۔

مَیںتب2 چاندینے ِسکے15کے اور َجو 195کے
کلو دےگرام کر اُسے واپس خرید لیا۔ 3 مَیں نے اُس
سے بڑےتجھےاب”کہا، میرےتکعرصے ساتھ رہنا
اِتنےہے۔ میں نہ زنا کر، آدمیکسینہ رکھ۔صحبتسے
مَیں بھی بڑی تکدیر تجھ سے ہم بستر نہیں ہوں “گا۔

اسرائیل4 کا یہی حال ہو گا۔ بڑی تکدیر نہ اُن کا
بادشاہ ہو گا، نہ راہنما، نہ قربانی کا انتظام، نہ یادگار
پتھر، نہ امام کا بالاپوش۔ اُن پاسکے تکبُت بھی نہیں
ہوں گے۔ 5 اِس کے بعد اسرائیلی واپس آ کر رب اپنے
خدا اور داؤد اپنے بادشاہ کو تلاش کریں گے۔ آخری

* 2:15 وادٔی مصیبت:عکور کی وادی۔ † 2:16 :بعل بعل مطلبکا ‘مالـک’ ہے۔ ‡ 2:22 :یزرعیل الله بیج بوتا ہے۔ § 2:23

پرجس:لورُحامہ رحم نہ ہوا ہو۔ * 2:23 میری:لوعمی قوم نہیں۔
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دنوں میں وہ لرزتے ہوئے رب اور اُس کی بھلائی کی
طرف رجوع کریں گے۔

4
اماموں ربپر کا الزام

اے1 اسرائیلیو، رب کا کلام !سنو ربکیونکہ کا
ملـک کے باشندوں سے مقدمہ ہے۔ الزام” یہ ہے کہ
ملـک میں نہ وفاداری، نہ مہربانی اور نہ الله کا عرفان
ہے۔ 2 جھوٹکوسنا، بولنا، چوری اور زنا کرنا عام ہو
گیا روزہے۔ بہ قتلروز ملتیخبریںنئیکیغارتو رہتی
ہیں۔ اِسی3 لئے ملـک میں کال ہے اور اُس کے تمام
باشندے پژمُردہ ہو ہیں۔گئے جنگلی پرندےجانور، اور
مچھلیاں بھی فنا ہو رہی ہیں۔

لیکن4 بلاوجہ کسی پر الزام مت لگانا، نہ خواہ مخواہ
کسی کی تنبیہ !کرو اے امامو، مَیں تم ہی پر الزام لگاتا
ہوں۔ امام،اے5 دن وقتکے تُو ٹھو کر کھا گرےکر
گا، اور رات کے وقت نبی گر تیرےکر ساتھ پڑا رہے
گا۔ مَیں تیری ماں کو بھی تباہ کروں گا۔ 6 افسوس،
میری قوم اِس لئے تباہ ہو رہی ہے کہ وہ صحیح علم نہیں
رکھتی۔ اور جبعجبکیا تم اماموں نے یہ علم رد کر دیا
ابہے۔ مَیں تمہیں بھی رد کرتا ہوں۔ آئندہ تم امام کی
خدمت نہیںادا چونکہگے۔کرو تم اپنے شریعتکیخدا
بھول گئے ہو اِس لئے مَیں تمہاری اولاد کو بھی بھول
جاؤں گا۔

اماموں7 تعدادکی بڑھتیجتنی گئی اُتنا ہی وہ میرا گناہ
کرتے گئے۔ اُنہوں نے اپنی عزت ایسی چیز عوضکے
رُسوائیجودیچھوڑ باعثکا قوممیری8ہے۔ گناہکے
اُن خوراککی ہیں، اور وہ اِس لالچ میں ہتے ر ہیں کہ
لوگوں کا قصور مزید بڑھ جائے۔ 9 چنانچہ اماموں اور
قوم کے ساتھ ایک سلوکجیسا کیا جائے گا۔ دونوں
کو مَیں اُن چلنچالکے کی سزا دوں گا، دونوں کو اُن
کی حرکتوں کا اجر دوں گا۔ 10 کھانا تو وہ کھائیں گے
لیکن سیر نہیں ہوں گے۔ زنا بھی رہیںکرتے لیکنگے،
بےفائدہ۔ اِس سے اُن کی تعداد نہیں بڑھے گی۔ کیونکہ
اُنہوں ربنے کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے۔

11 زنا کرنے اور نئی اور پرانی َمے پینے سے لوگوں کی
عقل جاتی رہتی ہے۔ میری12 قوم لـکڑی سے یافت در
کرتی کہہے کیا کرنا اورہے، اُس لاٹھیکی ہدایتاُسے
دیتی ہے۔ کیونکہ زناکاری کی روح نے اُنہیں بھٹکا دیا
ہے، زنا کرتے کرتے وہ اپنے خدا سے کہیں دُور ہو
گئے ہیں۔ 13 وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے جانوروں کو
قربان کرتے ہیں اور یوں پہاڑ پر چڑھ کر بلوط، سفیدہ
یا کسی اَور درخت کے خوش گوار سائے میں بخور
کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اِسی لئے تمہاری بیٹیاں
فروشعصمت بن گئی ہیں، اور تمہاری بہوئیں زنا کرتی
ہیں۔ 14 لیکن مَیں اُنہیں اُن کی عصمت فروشی اور
زناکاری کی سزا کیوں دوں جبکہ تم مرد کسبیوں سے
فروشیعصمتمیںخدمتکیدیوتاؤںاوررکھتےصحبت
کرنے والی عورتوں ساتھکے قربانیاں چڑھاتے ایسیہو؟
حرکتوں سے ناسمجھ قوم تباہ ہو رہی ہے۔

اسرائیل،اے15 فروشعصمتتُو لیکنہے، یہوداہ
خبردار رہے کہ وہ اِس جرم میں ملوث نہ ہو جائے۔
اسرائیل کے شہروں ِجلجال اور بیت *آون کی قربان
گاہوں کے پاس مت جانا۔ ایسی جگہوں پر رب کا
نام لے کر اُس کی حیات کی قَسم کھانا منع ہے۔
اسرائیل16 تو ضدی گائے کی طرح اَڑ گیا ہے۔ تو پھر
رب اُنہیں کس طرح سبزہ زار میں بھیڑ کے بچوں کی
طرح چَرا سکتا ہے؟

†اسرائیل17 بُتوںتو اتحادیکا اُسےہے، !دےچھوڑ
شرابلوگیہ18 محفلکی فارغسے ہو زناکاریکر میں
لـگ جاتے ہیں۔ وہ ناجائز محبت کرتے کرتے کبھی
نہیں تھکتے۔ لیکن اِس کا اجر اُن کی اپنی بےعزتی ہے۔
آندھی19 اُنہیں لپیٹاپنی میں لے کر اُڑا لے جائے گی،
اور وہ اپنی قربانیوں باعثکے شرمندہ ہو جائیں گے۔

5
اسرائیل اور یہوداہ دونوں قصوروار ہیں

1 اے امامو، سنو میری !بات اے اسرائیل کے
گھرانے، شاہیاے!دےتوجہ میرےخاندان، پیغام
پر غور !کر

* 4:15 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔ † 4:17 :اسرائیل ہوسیع کے عبرانی متن میں یہاں اور متعدد آیاتدیگر
میں مستعمل‘افرائیم’ سےجسہے مراد شمالی ملـِک اسرائیل ہے۔
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تم پر فیصلہ ہے، کیونکہ اپنی بُت پرستی سے تم نے
مِصفاہ میں پھندا لگا دیا، تبور پہاڑ پر جال بچھا دیا 2 اور
ِشّطیم میں گڑھا کھدوا لیا ہے۔ !خبردار مَیں سبتم کو
سزا دوں گا۔

3 مَیں تو اسرائیل کو خوب جانتا ہوں، وہ مجھ سے
چھپا نہیں رہ سکتا۔ اسرائیل اب عصمت فروش بن گیا
ہے، ناپاکوہ ہے۔ 4 اُن کی بُری حرکتیں اُنہیں اُن کے
خدا کے پاس واپس آنے نہیں دیتیں۔ کیونکہ اُن کے
زناکاریاندر روحکی اورہے، ربوہ نہیںکو جانتے۔
اسرائیل5 کا تکبر اُس خلافکے گواہی دیتا ہے، اور
وہ اپنے قصور باعثکے گر جائے گا۔ یہوداہ بھی اُس
کے ساتھ گر جائے گا۔

تب6 وہ اپنی یوں بکر بھیڑ اور گائےبَیلوں کو لے کر
رب کو تلاش کریں گے، لیکن بےفائدہ۔ وہ اُسے پا
نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ اُنہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔
اُنہوں7 ربنے سے بےوفا ہو کر ناجائز اولاد پیدا کی
ہے۔ اب نیا چاند اُنہیں اُن کی موروثی زمینوں سمیت
ہڑپ کر لے گا۔

اپنی قوم پر الله کا الزام
8 ِجبعہ میں نرسنگا پھونکو، رامہ میں تُرم !بجاؤ بیت

آون جنگمیں نعرےکے بلند بناےکرو۔ یمین، دشمن
تیرے پیچھے پڑ گیا !ہے دنجس9 مَیں سزا دوں گا اُس
دن اسرائیل ویران و سنسان ہو جائے گا۔ دھیان دو کہ
مَیں نے اسرائیلی قبیلوں بارےکے میں قابِل اعتماد باتیں
بتائی ہیں۔

10 یہوداہ کے راہنما اُن جیسے بن گئے ہیں جو ناجائز
طور پر اپنی زمین کی حدود بڑھا دیتے ہیں۔ جواب میں
مَیں اپنا غضب موسلادھار بارش کی طرح اُن پر نازل
کروں گا۔ اسرائیل11 پر اِس لئے ظلم ہو رہا اورہے اُس
کا حق مارا جا رہا ہے کہ وہ بےمعنی بُتوں کے پیچھے
بھاگنے پر تُلا ہوا ہے۔ مَیں12 اسرائیل کے لئے پیپ اور
یہوداہ کے لئے سڑاہٹ باعثکا بنوں گا۔

13 اسرائیل نے اپنی بیماری دیکھی اور یہوداہ نے
اپنے ناسور پر غور کیا۔ تب اسرائیل نے اسور طرفکی
رجوع کیا اور اسور کے عظیم بادشاہ کو پیغام بھیج کر

اُس مددسے مانگی۔ لیکن وہ تمہیں شفا دےنہیں سکتا،
تمہارےوہ ناسور کا علاج نہیں کر سکتا۔

14 کیونکہ مَیں ببر شیر کی طرح اسرائیل پر ٹوٹ پڑوں
گا اور جوان ببر شیر کی طرح یہوداہ پر جھپٹ پڑوں گا۔
مَیں اُنہیں پھاڑ کر اپنے گھسیٹساتھ لے جاؤں گا، اور
کوئی اُنہیں نہیں بچائے گا۔ 15 پھر مَیں اپنے واپسگھر
جا کر اُس وقت تک اُن سے دُور رہوں گا تکجب
وہ اپنا قصور تسلیم کر چہرےمیرےکے تلاشکو نہ
کریں۔ جائیںپھنسمیںمصیبتوہجبکیونکہ تبگے
ہی تلاشمجھے کریں “گے۔

6
1 اُس وقت وہ کہیں گے، آؤ،” ہم رب کے پاس

واپس چلیں۔ کیونکہ اُسی نے ہمیں پھاڑا، اور وہی ہمیں
شفا بھی دے گا۔ اُسی نے ہماری پٹائی کی، اور وہی
ہماری مرہم پٹی بھی کرے گا۔ 2 دو دن کے بعد وہ
ہمیں نئے سرے سے زندہ کرے گا اور تیسرے دن
ہمیں دوبارہ اُٹھا کرےکھڑا گا تاکہ ہم اُس کے حضور
زندگی گزاریں۔ 3 آؤ، ہم اُسے جان لیں، ہم پوری جد و
لئےکےجاننےکوربساتھکےجہد رہیں۔کوشاں وہ
ضرور ہم پر ظاہر ہو گا۔ یہ اُتنا یقینی ہے سورججتنا کا
روزانہ طلوع ہونا یقینی جسہے۔ طرح موسِم بہار کی
تیز بارش زمین کو سیراب کرتی ہے اُسی طرح الله بھی
پاسہمارے آئے “گا۔

4 اے” اسرائیل، مَیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ اے
یہوداہ، مَیں تیرے ساتھ کیا کروں؟ تمہاری محبت صبح
کی عارضیجیسیدُھند اوسمیںدھوپہے۔ طرحکی
وہ جلد ہی کافور ہو جاتی ہے۔ اِسی5 لئے مَیں نے اپنے
نبیوں کی معرفت تمہیں پٹخ دیا، اپنے منہ الفاظکے سے
تمہیں مار ڈالا ہے۔ میرے انصاف کا نور سورج کی
طرح ہی طلوع ہوتا ہے۔ 6 کیونکہ مَیں قربانی نہیں بلـکہ
پسندرحم کرتا بھسمہوں، قربانیوںوالیہونے نسبتکی
مجھے یہ پسند ہے کہ تم الله کو جان لو۔

عدالت کی پکفصل گئی ہے
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وہ7 آدم شہر میں عہد توڑ کر مجھ سے بےوفا ہو گئے۔

8 ِجلعاد شہر مجرموں سے بھر گیا ہے، ہر طرف خون
کے داغ ہیں۔ اماموں9 کے جتھے ڈاکوؤں کی مانند بن
گئے ہیں۔ کیونکہ وہ ِسکم کو پہنچانے والے راستے پر
مسافروں تاککی لگا کر اُنہیں قتل کرتے ہیں۔ ہاں،
وہ شرم ناک حرکتوں سے گریز نہیں کرتے۔ 10 مَیں
نے اسرائیل میں ایسی باتیں دیکھی ہیں جن سے رونگٹے
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اسرائیل زنا کرتا ہے،
وہ اپنے آپ ناپاککو کرتا ہے۔ لیکن11 یہوداہ پر بھی
عدالت کی فصل پکنے والی ہے۔
کبھیجب مَیں اپنی قوم کو بحال کر کے

7
اسرائیل1 کو شفا دینا چاہتا ہوں تو اسرائیل کا قصور

اور سامریہ کی بُرائی صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ
فریب دینا اُن کا پیشہ ہی بن گیا ہے۔ چور گھروں
نقبمیں لگاتے جبکہ باہر گلی میں ڈاکوؤں کے جتھے
لوگوں لُوٹکو لیتے ہیں۔ لیکن2 نہیںخیالوہ کرتے کہ
مجھے اُن کی تمام بُری حرکتوں کی یاد رہتی ہے۔ وہ نہیں
سمجھتے کہ اب وہ اپنے غلط کاموں گھرےسے ہتے ر
ہیں، کہ یہ گناہ وقتہر مجھے نظر آتے ہیں۔ اپنی3 بُرائی
سے وہ بادشاہ خوشکو رکھتے ہیں، اُن جھوٹکے سے
بزرگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سب4 سبکے زناکار
ہیں۔ وہ اُس تپتے تنور کی مانند ہیں جو اِتنا گرم ہے کہ
نان بائی کو اُسے مزید چھیڑنے ضرورتکی نہیں۔ اگر
وہ آٹا گوندھ کر اُس کے خمیر ہونے تک انتظار بھی
کرے توبھی تنور اِتنا گرم رہتا ہے کہ پکروٹی جائے
گی۔ ہمارے5 بادشاہ کے جشن پر راہنما َمے پی پی کر
مست ہو جاتے ہیں، اور وہ کفر بکنے والوں سے ہاتھ
ملاتا ہے۔ قریبلوگیہ6 آ بیٹھمیںتاککر ہیںجاتے
جبکہ اُن دلکے تنور کی طرح تپتے راتپوریہیں۔ کو
اُن کا غصہ یا سو رہتا لیکنہے، صبح وقتکے وہ بیدار
ہو طرحکیآگزنشعلہکر دہکنے لگتا تنورسب7ہے۔
طرحکی تپتے تپتے راہنماؤںاپنے ہڑپکو کر لیتے ہیں۔ اُن
کے تمام بادشاہ گر جاتے ہیں، ایکاور بھی مجھے نہیں
پکارتا۔

اسرائیل8 دیگر اقوام ملساتھکے ایککر ہو گیا ہے۔
اب وہ اُس روٹی کی مانند ہے توےجو پر ایکصرف

طرف پکسے گئی ہے، دوسری طرف سے کچی ہی
ہے۔ غیرملـکی9 اُس طاقتکی کھا کھا کر اُسے کمزور
کر رہے لیکنہیں، تکابھی اُسے پتا نہیں اُسچلا۔ کے
بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اُسے معلوم نہیں
ہوا۔ 10 اسرائیل کا تکبر اُس کے خلاف گواہی دیتا
ہے۔ توبھی نہ وہ رب اپنے خدا پاسکے واپس آ جاتا،
نہ تلاشاُسے کرتا ہے۔

اسرائیل11 ناسمجھ کبوتر کی مانند ہے جسے آسانی
سے ورغلایا جا سکتا پہلےہے۔ وہ مصر کو مدد کے لئے
بُلاتا، پھر اسور بھاگپاسکے جاتا ہے۔ لیکن12 جوں
ہی کبھیوہ اِدھر کبھی اُدھر دوڑیں گے تو مَیں اُن پر اپنا
جال ڈالوں گا، اُنہیں اُڑتے ہوئے پرندوں کی طرح نیچے
اُتاروں گا۔ مَیں اُن کی یوں تادیب کروں جسگا طرح
اُن جماعتکی کو آگاہ کیا گیا ہے۔

13 اُن پر افسوس، کیونکہ مجھوہ بھاگسے ہیں۔گئے
اُن پر تباہی آئے، کیونکہ وہ مجھ سے سرکش ہو گئے
ہیں۔ مَیں فدیہ دے کر اُنہیں چھڑانا چاہتا تھا، لیکن
جواب میں وہ میرے بارے میں جھوٹ لتے بو ہیں۔
14 وہ خلوص دلی سے مجھ سے التجا نہیں کرتے۔ وہ
بستر پر لیٹے لیٹے ہائے’ ‘ہائے کرتے اور غلہ اور انگور کو
حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔
لیکن مجھ سے وہ دُور ہتے ر ہیں۔

15 مَیں ہی نے اُنہیں تربیت دی، مَیں ہی نے اُنہیں
تقویت دی، لیکن وہ میرے خلاف بُرے منصوبے
ھتے باند وہ16ہیں۔ توبہ کر واپسکے آ لیکنہیں،جاتے
پاسمیرے نہیں، لہٰذا وہ ڈھیلی کمان جیسے بےکار ہو
گئے ہیں۔ چنانچہ اُن کے راہنما کفر بکنے سببکے سے
تلوار کی زد میں آ ہلاککر ہو جائیں باتاِسگے۔ کے
باعث وہ مصر میں مذاق کا نشانہ بن جائیں گے۔

8
الله کی بےوفا قوم عدالتپر

1 نرسنگا !بجاؤ عقابدشمن ربطرحکی کے گھر پر
جھپٹا مارنے کو ہے۔ کیونکہ لوگوں میرےنے عہد
کو توڑ کر میری شریعت کی خلاف ورزی کی ہے۔
بےشک2 وہ مدد کے لئے چیختے چلّاتے ہیں، اے’
ہمارے خدا، ہم تو تجھے جانتے ہیں، ہم تو اسرائیل
‘ہیں۔ لیکن3 حقیقت میں اسرائیل نے وہ کچھ مسترد
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کر دیا ہے جو اچھا ہے۔ چنانچہ دشمن اُس کا تعاقب
!کرے اُنہوں4 پوچھےمرضیمیرینے بغیر اپنے بادشاہ
مقرر کئے، میری منظوری کے بغیر اپنے راہنماؤں کو
چن لیا ہے۔ اپنے چاندیسونے سے اپنے لئے بُت بنا کر
وہ اپنی تباہی اپنے سر پر لائے ہیں۔

اے5 سامریہ، مَیں بچھڑےتیرےنے کو رد کر دیا
!ہے تیرےغضبمیرا باشندوں پر نازل ہونے والا ہے،
کیونکہ پاکوہ صاف ہو جانے کے قابل ہی !نہیں یہ
جاریتککبحالت رہے گی؟ جساسرائیل،اے6
بچھڑے کی پوجا تُو کرتا ہے دستاُسے کار ہی نے بنایا
ہے۔ سامریہ کا بچھڑا خدا نہیں ہے بلـکہ پاش پاش ہو
جائے گا۔

وہ7 ہَوا بیجکا بو ہیںرہے اور آندھی کاٹیںفصلکی
اناجگے۔ کی فصل تیار لیکنہے، بالیاں کہیں نظر نہیں
آتیں۔ اِس سے آٹا ملنے کا امکان ہی نہیں۔ اور اگر تھوڑا
بہت گندم ملے بھی تو غیرملـکی ہڑپاُسے کر لیں گے۔

8 ہاں، تمام اسرائیل ہڑپکو کر لیا گیا ابہے۔ وہ
قوموں میں ایسا برتن بن گیا ہے جو کوئی پسند نہیں کرتا۔
9 کیونکہ اُس لوگکے اسور کے پاس چلے گئے ہیں۔
جنگلی گدھا تو اکیلا رہتا لیکنہے، اسرائیل اپنے عاشق
دےتحفےکو خوشکر رکھنے پر تُلا رہتا ہے۔ لیکن10
خواہ وہ دیگر قوموں میں کتنے تحفے کیوں نہ تقسیم کریں
اب مَیں اُنہیں سزا دینے کے لئے جمع کروں گا۔ جلد
ہی وہ شہنشاہ کے بوجھ تلے پیچ و تاب کھانے لـگیں
گے۔ 11 اسرائیلگو گناہوںنے کو دُور کرنے کے لئے
متعدد قربان گاہیں تعمیر کیں، لیکن وہ اُس کے لئے
گناہ باعثکا بن گئی ہیں۔ 12 خواہ مَیں اپنے احکام کو
اسرائیلیوں کے لئے ہزاروں دفعہ کیوں نہ قلم بند کرتا،
توبھی فرق نہ پڑتا، وہ سمجھتے کہ یہ احکام اجنبی ہیں،
یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتے۔ 13 گو وہ مجھے پیشقربانیاں
کر کے اُن کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن مَیں، رب اِن
خوشسے نہیں ہوتا بلـکہ اُن کے گناہوں کو یاد کر کے
اُنہیں سزا دوں تبگا۔ اُنہیں دوبارہ مصر پڑےجانا گا۔
اسرائیل14 نے اپنے خالق کو بھول بڑےکر محل بنا لئے
ہیں، اور یہوداہ شہروںمتعددنے کو قلعہ بند بنا لیا ہے۔
مَیںلیکن اُن شہروںکے نازلآگپر کر اُنکے محلوںکے

کو بھسم کر دوں “گا۔
9

اسرائیل کا انجام
اے1 اسرائیل، خوشی نہ منا، دیگر اقوام کی طرح

شادیانہ مت بجا۔ کیونکہ تُو زنا کرتے کرتے اپنے خدا
سے دُور ہوتا جا رہا جہاںہے۔ لوگبھی گندم ہتے گا
ہیں وہاں تُو جا کر اپنی عصمت فروشی کے پیسے جمع
کرتا ہے، یہی کچھ تجھے پیارا ہے۔ 2 اِس لئے آئندہ
گندم ہنے گا اور انگور رسکا لنے نکا کی جگہیں اُنہیں
خوراک مہیا نہیں کریں گی، اور انگور کی فصل اُنہیں
رس مہیا کرےنہیں گی۔

3 اسرائیلی رب کے ملـک میں نہیں رہیں گے بلـکہ
اُنہیں مصر واپس جانا پڑے گا، اُنہیں اسور میں ناپاک
چیزیں کھانی پڑیں گی۔ 4 وہاں وہ رب کو نہ َمے کی
اور نہ ذبح کی پیشقربانیاں کر سکیں گے۔ اُن کی روٹی
ماتم کرنے والوں کی روٹی جیسی ہو گی یعنی جو بھی
اُسے کھائے ناپاکوہ ہو جائے گا۔ ہاں، اُن کا کھانا
صرف اُن کی بھوکاپنی مٹانے کے لئے ہو گا، اور وہ
رب کے گھر میں نہیں آئے گا۔ وقتاُس5 تم عیدوں پر
کیا کرو گے؟ رب کے تہواروں کو تم کیسے مناؤ گے؟
6 جو تباہ شدہ ملـک سے نکلیں گے اُنہیں مصر اکٹھا
کرے اُنہیںگا، میمفِس دفنائے گا۔ خود پودےرَو اُن
کی چاندیقیمتی پر قبضہ کریں گے، کانٹےدار یاں جھاڑ
اُن گھروںکے پر چھا جائیں گی۔

7 سزا کے دن آ گئے کتابحسابہیں، کے دن پہنچ
گئے ہیں۔ اسرائیل یہ بات جان لے۔ تم کہتے ہو، یہ”
نبی احمق روحہے، کا یہ بندہ پاگل “ہے۔ کیونکہ جتنا
سنگین تمہارا گناہ ہے اُتنے ہی زور سے تم مخالفتمیری
کرتے ہو۔

8 نبی میرے خدا کی طرف سے اسرائیل کا پہرے
دار بنایا گیا ہے۔ لیکن جہاں بھی وہ جائے وہاں اُسے
پھنسانے کے پھندے لگائے گئے ہیں، بلـکہ اُسے اُس
کے بھیمیںگھرکےخدا ستایا 9ہے۔جاتا اُن نہایتسے
خرابہی کام سرزد ہوا ہے، ایسا شریر کام جیسا ِجبعہ
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کے باشندوں سے ہوا تھا۔ الله اُن کا قصور یاد کر کے اُن
گناہوںکے مناسبکی دےسزا گا۔

اسرائیل شروع سے ہی شریر ہے
10 رب فرماتا ہے، جب” میرا اسرائیل سے پہلا

واسطہ پڑا تو یگستان ر میں انگور جیسا لـگ رہا تھا۔
تمہارے باپ دادا انجـیر کے درخت پر لـگے پہلے پکنے
والے پھل جیسے نظر آئے۔ لیکن بعل فغور کے پاس
پہنچتے اُنہوںہی نے آپاپنے کو اُس ناکشرم بُت کے
لئے مخصوص کر لیا۔ تب وہ اپنے عاشق جیسے مکروہ ہو
گئے۔ اسرائیلاب11 شانکی پرندےشوکتو طرحکی
اُڑ غائبکر ہو آئندہگی۔جائے نہ اُمیدکوئی گی،ہوسے
نہ بچہ 12گی۔جنے اگر وہ بچوںاپنے پروانکو ھنے تکچڑ
پالیں توبھیبھی اُنہیںمَیں بےاولاد بھیایکگا۔دوںکر
نہیں رہے گا۔ اُن پر افسوس جب مَیں اُن سے دُور ہو
جاؤں گا۔ پہلے13 جب مَیں نے اسرائیل پر نظر ڈالی تو
وہ صور کی مانند شاندار تھا، شاداباُسے جگہ پودےپر
کی طرح لگایا گیا تھا۔ لیکن اب اُسے اپنی اولاد کو باہر
لا کر قاتل کے حوالے پڑےکرنا “گا۔

اے14 رب، !دےاُنہیں کیا دے؟ دےہونے کہ
اُن کے پیٹبچے میں ضائع ہو جائیں، کہ عورتیں دودھ
نہ پلا سکیں۔

رب15 فرماتا اُنجب”ہے، کی تمام ِجلجالبےدینی
میں ظاہر ہوئی تو مَیں نے اُن سے نفرت کی۔ اُن کی
بُری حرکتوں کی وجہ سے مَیں اُنہیں اپنے گھر سے نکال
دوں گا۔ آئندہ مَیں اُنہیں پیار نہیں کروں گا۔ اُن کے تمام
سرکشراہنما ہیں۔ اسرائیل16 کو مارا گیا، لوگوں کی
جڑ سوکھ گئی ہے، اور وہ پھل نہیں لا سکتے۔ اُن کے
بچے پیدا ہو بھی جائیں تو مَیں اُن کی قیمتی اولاد کو مار
ڈالوں “گا۔ 17 میرا اُنہیںخدا کرےرد گا، اِس لئے کہ
اُنہوں نے اُس کی نہیں سنی۔ چنانچہ اُنہیں دیگر اقوام میں
مارےمارے پڑےپھرنا گا۔

10
بُت پرستی کے نتائج

اسرائیل1 انگور کی پھلتی پھولتی بیل تھا جو کافی پھل
لاتی لیکنرہی۔ اُسجتنا پھلکا بڑھتا گیا اُتنا ہی بُتوںوہ

کے لئے قربان گاہیں بناتا گیا۔ جتنا اُس کا ملـک ترقی
کرتا گیا اُتنا ہی وہ دیوتاؤں ستونوںمخصوصکے کو سجاتا
گیا۔ لوگ2 دو دلے ہیں، اور اب اُنہیں اُن کے قصور
کا اجر پڑےبھگتنا ربگا۔ اُن قربانکی گاہوں کو گرا
گا،دے اُن ستونوںکے ہیجلد3گا۔کرےمسمارکو
وہ کہیں گے، ہم” اِس لئے بادشاہ سے محروم ہیں کہ
ہم ربنے خوفکا نہ مانا۔ لیکن اگر بادشاہ ہوتا بھی
تو ہمارےوہ لئے کیا کر “سکتا؟ 4 وہ بڑی باتیں کرتے،
جھوٹی قَسمیں کھاتے اور خالی عہد ھتے باند ہیں۔ اُن
کا انصاف اُن یلے زہر خود رَو پودوں کی مانند ہے جو
بیج کے لئے تیار شدہ زمین پھوٹسے نکلتے ہیں۔

سامریہ5 پریشانباشندےکے ہیں میں*آونبیتکہ
بچھڑے کے بُت کے ساتھ کیا کِیا جائے گا۔ اُس کے
پرستار اُس پر کریںماتم اُسگے، اُسپجاریکے شانکی
یادشوکتو کر یلاکے واو کریں گے، کیونکہ وہ اُن سے
چھن پردیسکر میں لے جایا گا۔جائے بچھڑےہاں،6
ملـِککو اسور میں لے جا کر شہنشاہ خراجکو طورکے
پیشپر کیا اسرائیلگا۔جائے رُسوائیکی ہو جائے گی،
وہ اپنے منصوبے باعثکے شرمندہ ہو جائے گا۔

7 سامریہ نیست و نابود، اُس کا بادشاہ پانی پر تیرتی
ہوئی ٹہنی کی طرح بےبس ہو گا۔ بیت8 †آون کی وہ
اونچی جگہیں تباہ ہو جائیں گی جہاں اسرائیل گناہ کرتا
رہا ہے۔ اُن کی قربان گاہوں پر کانٹےدار یاں جھاڑ اور
اونٹ کٹارے چھا جائیں گے۔ تب لوگ پہاڑوں سے
کہیں گے، ہمیں” چھپا “!لو اور یوں پہاڑ کو ہم” پر گر
“!پڑو

رب9 فرماتا ہے، اے” اسرائیل، ِجبعہ کے واقعے
سے لے کر تکآج تُو گناہ کرتا آیا لوگہے، وہیں کے
وہیں رہ گئے ہیں۔ کیا مناسب نہیں کہ ِجبعہ جنگمیں
اُن پر ٹوٹ پڑے جو اِتنے شریر ہیں؟ اب10 مَیں اپنی
مرضی سے اُن تادیبکی کروں گا۔ اقوام اُن خلافکے
جمع ہو جائیں جبگی اُنہیں اُن کے دُگنے قصور کے لئے
زنجـیروں میں جکڑ لیا جائے گا۔

اسرائیل11 جوان گائے تھا جسے گندم ہنے گا کی
دیتربیت تھیگئی اور شوقجو سے یہ کام کرتی تھی۔

* 10:5 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔ † 10:8 بیت بیت:آون آون یعنی گناہ’ کا ‘گھر سے بیتمراد ایل ہے۔
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تب مَیں نے اُس صورتخوبکے گلے پر جوا رکھ کر
جوتاُسے لیا۔ یہوداہ کو ہل کھینچنا ‡یعقوباور کو
زمین پر سہاگہ پھیرنا تھا۔ مَیں12 نے فرمایا، انصاف’ کا
بیج بو زمینجسکاٹو۔فصلکیشفقتکر پر کبھیہل
نہیں چلایا گیا اُس پر ٹھیک طرح ہل !چلاؤ تکجب
رب تلاشکو کرنے کا موقع ہے تلاشاُسے کرو، اور
تکجب وہ آ کر تم انصافپر بارشکی نہ برسائے اُسے
‘ڈھونڈو۔

لیکن13 جواب میں تم نے ہل چلا کر بےدینی کا
بیج یا، بو تم نے بُرائی کی فصل کاٹ کر فریب کا پھل
کھایا ہے۔ چونکہ تُو نے اپنی راہ اور اپنے سورماؤں
کی بڑی تعداد پر بھروسا رکھا ہے 14 اِس لئے تیری قوم
جنگمیں کا شور مچے تیرےگا، تمام خاکقلعے میں
ملائے جائیں شلمنگے۔ اربیلبیتکے پر حملے سےکے
حالات ہوں جسگے نے اُس شہر کو زمین بوس کر
کے ماؤں کو بچوں سمیت زمین پر پٹخ دیا۔ بیتاے15
ایل بھیساتھتمہارےباشندو،کے ایسا ہی کیا گا،جائے
کیونکہ تمہاری بدکاری حد سے یادہ ز ہے۔ پَو پھٹتے ہی
اسرائیل کا نیستبادشاہ ہو جائے “گا۔

11
بےوفائی کے باوجود الله شفقتکی

فرماتارب1 ابھیاسرائیل”ہے، لڑکا مَیںجبتھا نے
اُسے پیار کیا، جب مَیں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بُلایا۔
2 لیکن بعد میں جتنا ہی مَیں اُنہیں بُلاتا رہا اُتنا ہی وہ
مجھ سے دُور ہوتے گئے۔ وہ بعل دیوتاؤں کے لئے جانور
چڑھانے، بُتوں کے لئے بخور جلانے لـگے۔ 3 مَیں نے
خود اسرائیل کو چلنے تربیتکی دی، بار بار اُنہیں گود
میں اُٹھا کر لئے پھرا۔ لیکن وہ نہ سمجھے کہ مَیں ہی
اُنہیں شفا اُنہیںمَیں4ہوں۔والادینے لیکنرہا،کھینچتا
ایسے رّسوں نہیںسے جو برداشتانسان نہ کر سکے بلـکہ
رّسوںبھرےشفقت مَیںسے۔ نے اُن گلےکے پر کا جوا
ہلکا کر دیا اور نرمی سے خوراکاُنہیں کھلائی۔

5 کیا اُنہیں ملـِک واپسمصر نہیں پڑےجانا گا؟ بلـکہ
اسور ہی اُن کا بادشاہ بنے گا، اِس لئے کہ وہ میرے

واپسپاس آنے کے لئے تیار نہیں۔ تلوار6 اُن شہروںکے
میں گھوم گھوم کر غیب دانوں کرےہلاککو گی
اور لوگوں کو اُن مشوروںغلطکے کھاتیسےسببکے
جائے گی۔ 7 لیکن میری قوم مجھے ترک کرنے پر ُلی ت
ہوئی جبہے۔ اُسے اوپر الله طرفکی دیکھنے کو کہا
جائے تو اُس میں سے کوئی بھی اُس طرف رجوع نہیں
کرتا۔

اے8 اسرائیل، مَیں تجھے کس طرح چھوڑ سکتا
ہوں؟ مَیں طرحکستجھے دشمن کے حوالے کر سکتا،
طرحکس ادمہ دوسروںطرحکی قبضےکے میں چھوڑ
طرحکسسکتا، طرحکیضبوئیم تباہ کر سکتا ہوں؟ میرا
ارادہ سراسر بدل گیا ہے، مَیں تجھ پر شفقت کرنے کے
لئے بےچین ہوں۔ 9 نہ مَیں اپنا غضبسخت نازل کروں
گا، نہ دوبارہ اسرائیل کو برباد کروں گا۔ کیونکہ مَیں
انسان نہیں بلـکہ خدا ہوں، قدوسوہ تیرےجو درمیان
سکونت کرتا غضبمَیںہے۔ میں نہیں آؤں گا۔ اُس10
وقت ربوہ پیچھےکے ہی چلیں تبگے۔ وہ ببر شیر کی
دہاڑےجباورگا۔دہاڑےطرح توگا اُس فرزندکے
مغرب سے لرزتے واپسہوئے آئیں گے۔ 11 وہ پرندوں
پھڑپھڑاتےطرحکی آئیںسےمصرہوئے تھرتھراتےگے،
کبوتروں کی طرح اسور سے لوٹیں گے۔ پھر مَیں اُنہیں اُن
میںگھروںکے یہگا۔دوںبسا ربمیرا، ہے۔فرمانکا

12 اسرائیل نے مجھے جھوٹ سے گھیر لیا، فریب
سے میرا محاصرہ کر لیا ہے۔ لیکن یہوداہ بھی مضبوطی
سے الله کے ساتھ نہیں ہے بلـکہ آوارہ پھرتا ہے، حالانکہ
قدوس خدا وفادار “ہے۔

12
سرکشی کی رام کہانی

اسرائیل1 ہَوا چرنے کی کوشش کر رہا ہے، پورا
دن وہ مشرقی لُو کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اُس کے
جھوٹ اور ظلم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسور سے
عہد ھنے باند کے ساتھ ساتھ وہ مصر کو بھی زیتون کا
تیل بھیج دیتا ہے۔

2 رب عدالت میں یہوداہ سے بھی لڑے گا۔ وہ
*یعقوب کو اُس کے چال چلن کی سزا، اُس کے اعمال
مناسبکا گا۔دےاجر 3 ماںکیونکہ پیٹکے میں ہی

‡ 10:11 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔ * 12:2 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔
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اُس نے اپنے بھائی ایڑیکی پکڑ کر اُسے دھوکا جبدیا۔
بالغ ہوا تو الله سے لڑا 4 بلـکہ فرشتے سے لڑتے لڑتے اُس
پر غالب آیا۔ پھر اُس نے روتے روتے اُس سے التجا کی
کہ مجھ پر رحم کر۔ بعد یعقوبمیں نے الله بیتکو ایل
میں پایا، اور وہاں اُسخدا ہمسے کلام ہوا۔ جورب5
لشکروں کا خدا ہے جساور کا نام رب ہی ہے، اُس
نے فرمایا، 6 اپنے” خدا پاسکے واپس آ کر رحم اور
انصاف قائم !رکھ کبھی اپنے خدا پر اُمید رکھنے سے باز
نہ “آ۔

7 اسرائیل تاجر ہے جس کے ہاتھ میں غلط ترازو
ہے اور لوگوںجسے سے ناجائز فائدہ اُٹھانے کا بڑا شوق
ہے۔ 8 وہ کہتا ہے، مَیں” امیر ہو گیا ہوں، مَیں نے
کثرت کی دولت پائی ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکے
گا کہ مجھ سے یہ تمام ملـکیت حاصل کرنے میں کوئی
قصور یا گناہ سرزد ہوا “ہے۔

9 لیکن” مَیں، رب جو مصر سے تجھے لتے نکا وقت
تکآج تیرا ہوںخدا مَیں یہ نظرانداز نہیں کروں گا۔ مَیں
تجھے دوبارہ خیموں میں بسنے دوں گا۔ یوں ہو جسگا
طرح اُن پہلے دنوں میں ہوا جب اسرائیلی پرستشمیری
کرنے لئےکے یگستان میںر جمع تھے۔ہوتے مَیں10 بار
بار نبیوں معرفتکی تم سے ہم کلام ہوا، مَیں نے اُنہیں
متعدد یائیں رو دکھائیں اور اُن کے یعے ذر تمہیں “سنائیں۔تمثیلیں

بُت پرستی کا اجر زوال ہے
11 کیا ِجلعاد بےدین ہے؟ اُس لوگکے ناکارہ ہی

!ہیں ِجلجال میں لوگوں نے سانڈ قربان کئے ہیں، اِس
لئے اُن کی قربان گاہیں ملبے کے ڈھیر بن جائیں گی۔ وہ
بیج بونے کے لئے تیار شدہ کھیت کنارےکے پر لـگے
پتھر کے جیسیڈھیر بنیں گی۔

یعقوب12 بھاگکو ملـِککر اَرام میں پناہ لینی پڑی۔
وہاں وہ بیوی ملنے کے لئے ملازم بن گیا، عورت کے
باعث اُس نے یوں بھیڑبکر کی گلہ بانی کی۔ 13 لیکن
بعد میں رب نبی معرفتکی اسرائیل کو مصر سے نکال
لایا اور نبی کے یعے ذر اُس کی گلہ بانی کی۔ توبھی14
اسرائیل نے اُسے بڑا طیش دلایا۔ اب اُنہیں اُن کی قتل

و غارت کا اجر بھگتنا پڑے گا۔ اُنہوں نے اپنے آقا کی
توہین کی ہے، اباور وہ اُنہیں مناسب دےسزا گا۔

13
الله طرفکی اسرائیلسے عدالتکی

اسرائیلجبپہلے1 باتنے کی کانپلوگتو اُٹھے،
کیونکہ ملـِک اسرائیل میں وہ سرفراز تھا۔ لیکن پھر وہ
بعل کی بُت پرستی میں ملوث ہو ہلاککر ہوا۔ اب2
وہ اپنے گناہوں میں بہت اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی
چاندی لے مہارتکر سے بُت ڈھال لیتے ہیں۔ دستپھر
کاروں ہاتھکے بنےسے بُتوںاِن میںبارےکے کہا جاتا
ہے، بچھڑےجو” کے بُتوں کو چومنا چاہے وہ کسی
انسان “!کرےقربانکو اِس3 لئے کیسویرےصبحوہ
دُھند عارضیجیسے دھوپاور میں جلد ہی ختم ہونے
اوسوالی کی مانند ہوں گے۔ وہ ہتے وقتگا گندم سے
الـگ بھوسےوالےہونے مانندکی میںہَوا اُڑ جائیں گے،
میںگھر سے نکلنے والے دھوئیں ضائعطرحکی ہو جائیں
گے۔

4 لیکن” مَیں، رب تجھے مصر سے لتے نکا وقت سے
لے کر آج تک تیرا خدا ہوں۔ تجھے میرے سوا کسی
اَور کو خدا نہیں جاننا میرےہے۔ سوا اَور نجاتکوئی
دہندہ نہیں ہے۔ 5 یگستان ر میں مَیں نے تیری دیکھ
بھال کی، وہاں جہاں تپتی گرمی تھی۔ 6 وہاں اُنہیں
جیوہجبلیکنملی۔خوراکاچھی بھر کر سکےکھا
اور سیر ہوئے تو مغرور ہو بھولمجھےکر گئے۔ یہ7 دیکھ
کر مَیں اُن کے لئے ببر شیر بن گیا ہوں۔ اب مَیں چیتے
طرحکی راستے کنارےکے اُن تاککی میں بیٹھوں گا۔
اُس8 بچوںکےجسطرحکیریچھنی چھینکو لیا گیا ہو
مَیں اُن پر جھپٹا مار کر اُن کی یوں انتڑ کو پھاڑ نکالوں گا۔
مَیں اُنہیں ببر شیر کی طرح ہڑپ کر لوں گا، اور جنگلی
جانور ٹکڑےٹکڑےاُنہیں کر دیں گے۔

اسرائیل،اے9 تُو اِس لئے تباہ ہو گیا کہہے میرےتُو
اُسہے،خلاف تیریجوخلافکے مدد کر ہے۔سکتا
اب10 تیرا کہاںبادشاہ تیرےوہکہہے میںشہروںتمام
آ کر تجھے چھٹکارا تیرےابدے؟ راہنما کدھر ہیں
جن سے تُو نے کہا تھا، مجھے’ بادشاہ اور دےراہنما
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‘دے۔ مَیں11 نے غصے میں تجھے دےبادشاہ دیا اور
غصے میں اُسے تجھ سے چھین بھی لیا۔

12 اسرائیل کا قصور لپیٹ کر گودام میں رکھا گیا
ہے، اُس کے گناہ کتابحساب کے لئے محفوظ رکھے
گئے ہیں۔ 13 دردِ زہ شروع ہو گیا لیکنہے، وہ ناسمجھ
بچہ ہے۔ وہ ماں پیٹکے سے نکلنا نہیں چاہتا۔

مَیں14 دےفدیہ اُنہیںکر پاتال کیوںسے رِہا کروں؟
مَیں اُنہیں موت کی گرفت سے کیوں چھڑاؤں؟ اے
تیرےموت، کانٹے کہاں اےرہے؟ پاتال، تیرا ڈنک
کہاں رہا؟ اُسے کام میں لا، کیونکہ مَیں ترس نہیں
کھاؤں گا۔ 15 خواہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان پھلتا
پھولتا کیوں نہ ہو ربتوبھی طرفکی مشرقیسے لُو اُس
پر چلے گی۔ اور جب یگستان ر سے آئے گی تو اسرائیل
کنوئیںکے اور جائیںہوخشکچشمے ہرگے۔ خزانہ،
ہر قیمتی چیز لُوٹ کا مال بن جائے گی۔ 16 سامریہ
باشندوںکے کو اُن کے قصور کی سزا پڑےبھگتنی گی،
کیونکہ وہ اپنے خدا سے سرکش ہو گئے ہیں۔ دشمن
اُنہیں تلوار سے مار کر اُن کے بچوں کو زمین پر دےپٹخ
گا اور اُن کی حاملہ عورتوں پیٹکے چیر ڈالے “گا۔

14
رب واپسپاسکے !آؤ

اے1 اسرائیل، توبہ کر ربکے اپنے خدا پاسکے
واپس !آ کیونکہ تیرا قصور تیرے زوال کا سبب بن
گیا ہے۔ 2 اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے رب کے
واپسپاس آؤ۔ اُس سے کہو، ہمارے” تمام گناہوں کو
معاف کر کے ہمیں مہربانی سے قبول فرما تاکہ ہم اپنے
ہونٹوں یفتیریسے تعر کر کے مناسبتجھے قربانی ادا
کر سکیں۔ 3 اسور ہمیں نہ بچائے۔ آئندہ نہ ہم گھوڑوں
پر سوار ہو جائیں گے، نہ کہیں گے ہمارےکہ ہاتھوں
کی چیزیں ہمارا خدا ہیں۔ کیونکہ تُو ہی یتیم پر رحم کرتا
“ہے۔

تب4 رب فرمائے گا، مَیں” اُن کی بےوفائی کے
اثرات ختم کر کے اُنہیں شفا دوں گا، ہاں مَیں اُنہیں
کھلے دل سے پیار کروں گا، کیونکہ میرا اُن پر غضب
ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اسرائیل5 کے لئے مَیں شبنم کی مانند
ہوں گا۔ تب وہ سوسن کی مانند پھول نکالے گا، لبنان

دیودارکے طرحکیدرختکے پکڑےجڑ گا، اُس6 کی
پھوٹکونپلیں نکلیں گی، اور شاخیں بن کر پھیلتی جائیں
گی۔ اُس کی شان زیتون کے درخت کی مانند ہو گی،
اُس کی خوشبو لبنان کے دیودار درختکے کی خوشبو
پھیلطرحکی جائے گی۔

اُسدوبارہلوگ7 میںسائےکے وہاںگے۔بسیںجا
وہ اناج کی طرح پھلیں پھولیں گے، انگور کے سے پھول
نکالیں دوسرےگے۔ اُن یفیوںکی تعر کریں جسگے
طرح لبنان کی عمدہ َمے کی۔ تب8 اسرائیل کہے گا،
میرا’ بُتوں سے کیا ‘واسطہ؟ مَیں ہی تیری سن کر تیری
دیکھ بھال کروں گا۔ مَیں جونیپر کا سایہ دار درخت
ہوں، اور تُو مجھ سے پھلہی پائے “گا۔

دانشکون9 مند ہے؟ وہ سمجھ کونلے۔ صاحِب
فہم ہے؟ وہ مطلب جان لے۔ کیونکہ رب کی راہیں
درست ہیں۔ راست باز اُن پر چلتے رہیں گے، لیکن
سرکش اُن پر وقتچلتے ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔
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یوایل
ذیل1 ربمیں کا وہ کلام ہے یوایلجو بن فتوایل پر

نازل ہوا۔
بزرگو،اے2 ملـکاے!سنو تمامکے باشندو، توجہ

!دو جو کچھ اِن دنوں میں پیشتمہیں آیا ہے کیا وہ پہلے
کبھی تمہیں یا تمہارے باپ دادا کو پیش آیا؟ 3 اپنے
بچوں کو اِس بارےکے میں بتاؤ، جو پیشکچھ آیا ہے
اُس کی یاد نسل در نسل تازہ رہے۔

4 جو کچھ ٹڈی لاروےکے نے چھوڑ دیا اُسے بالغ
ٹڈی کھا گئی، جو بالغ ٹڈی چھوڑ گئی اُسے ٹڈی کا
بچہ کھا گیا، اور جو ٹڈی کا بچہ چھوڑ گیا اُسے جوان
ٹڈی کھا گئی۔ نشےاے5 دُھتمیں جاگلوگو، اُٹھو
اور رو !پڑو اے َمے پینے والو، یلا واو !کرو کیونکہ نئی
َمے تمہارے منہ سے چھین لی گئی ہے۔ 6 ٹڈیوں کی
زبردست اور اَن گنت قوم میرے ملـک پر ٹوٹ پڑی
ہے۔ اُن کے شیر کے سے دانت اور شیرنی کا سا جبڑا
ہے۔ 7 نتیجے میں میرے انگور کی بیلیں تباہ، میرے
انجـیر کے درخت ضائع ہو گئے ہیں۔ ٹڈیوں نے چھال
بھیکو اُتار ابلیا، شاخیں سفید سفید نظر آتی ہیں۔

8 آہ و زاری کرو، ٹاٹ سے ملبّس اُس کنواری کی
طرح یہ گر جسکرو کا منگیتر انتقال کر گیا ہو۔ رب9
میںگھرکے غلہ اور َمے نذریںکی بند ہو ہیں۔گئی امام
ہیںخادمکےربجو ماتم کر ہیں۔رہے تباہکھیت10
ہوئے، زمین ُجھلس گئی ہے۔ اناج ختم، انگور ختم،
زیتون ختم۔

کاشتاے11 کارو، شرم سار ہو !جاؤ اے انگور
کے باغ بانو، آہ و بکا !کرو کیونکہ کھیت کی فصل
برباد ہو گئی گندمہے، اور َجو فصلکی ختم ہی ہے۔
12 انگور کی بیل سوکھ گئی، انجـیر کا درخت مُرجھا
گیا ہے۔ انار، سیبکھجور، بلـکہ پھل لانے والے تمام
درخت پژمُردہ ہو انسانہیں۔گئے کی خاکخوشیتمام
میں ملائی گئی ہے۔

اے13 ٹاٹامامو، لباسکا اوڑھ کر ماتم اے!کرو
قربان گاہ کے خادمو، یلا واو میرےاے!کرو خدا کے
خادمو، آؤ، رات کو بھی ٹاٹ اوڑھ کر !گزارو کیونکہ

تمہارے خدا کا گھر غلہ اور َمے کی نذروں سے محروم
ہو گیا ہے۔ روزےمُقّدس14 اعلانکا لوگوںکرو۔ کو
اجتماعخاص کے لئے بُلاؤ۔ بزرگوں ملـکاور تمامکے
باشندوں ربکو اپنے خدا کے میںگھر جمع کر بلندکے
آواز ربسے سے التجا کرو۔

15 اُس دن پر !افسوس ربکیونکہ کا وہ دن قریب
ہی ہے جب قادرِ مطلق ہم پر تباہی نازل کرے گا۔
16 کیا ایسا نہیں ہوا ہمارےکہ دیکھتے دیکھتے ہم سے
خوراک چھین لی گئی، کہ الله کے گھر میں خوشی
و شادمانی بند ہو گئی ہے؟ 17 ڈھیلوں میں چھپے بیج
ُجھلس گئے ہیں، اِس لئے خالی گودام خستہ حال اور
اناج کو محفوظ رکھنے کے مکان ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔
اُن کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ غلہ سوکھ گیا ہے۔
18 مویشیہائے، کیسی ناکدرد آواز نکال رہے !ہیں
گائےبَیل پریشانی سے اِدھر اُدھر پھر رہے ہیں، کیونکہ
کہیں بھی چراگاہ نہیں ملتی۔ یوں بھیڑبکر کو ہے۔تکلیفبھی

اے19 رب، مَیں تجھے پکارتا ہوں، کیونکہ کھلے
میدان کی چراگاہیں آتشنذرِ ہو گئی ہیں، تمام درخت
بھسم ہو بھیجانورجنگلی20ہیں۔گئے ہانپتے تیرےہانپتے
انتظار میں ہیں، ندیاںکیونکہ ہیں،گئیسوکھ کھلےاور
میدان کی چراگاہیں آتشنذرِ ہو گئی ہیں۔

2
رب کا عدالتی دن

1 ِ کوہ صیون پر نرسنگا پھونکو، میرے مُقّدس پہاڑ
پر جنگ کا نعرہ لگاؤ۔ ملـک کے تمام باشندے لرز
اُٹھیں، ربکیونکہ کا دن آنے والا ہے بلـکہ قریب ہی
ہے۔ ظلمت2 اور یکی تار کا دن، گھنے بادلوں گھپاور
اندھیرے کا دن ہو جسگا۔ طرح پَو پھٹتے ہی روشنی
پہاڑوں پر پھیل جاتی اُسیہے ایکطرح بڑی اور طاقت
ور قوم آ رہی ایسیہے، قوم جیسی نہ ماضی میں کبھی
تھی، نہ مستقبل میں کبھی ہو گی۔ اُس3 کے آگے آگے
آتش سب کچھ بھسم کرتی ہے، اُس کے پیچھے پیچھے
ُجھلسانے والا شعلہ چلتا ہے۔ جہاں بھی وہ پہنچے
وہاں ملـک ویران و سنسان ہو جاتا ہے، خواہ وہ باِغ
کیوںعدن نہ ہوتا۔ اُس نہیںکچھسے بچتا۔ 4 دیکھنے میں
گھوڑےوہ جیسے لـگتے ہیں، فوجی گھوڑوں کی طرح
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سرپٹ دوڑتے ہیں۔ 5 رتھوں کا سا شور مچاتے ہوئے
وہ اُچھل اُچھل کر پہاڑ کی چوٹیوں پر سے گزرتے ہیں۔
بھوسے کو بھسم کرنے آگوالی کی چٹختی آواز سنائی
دیتی جبہے جنگوہ کے لئے تیار بڑی بڑی فوج کی
طرح آگے ھتے بڑ ہیں۔ 6 اُنہیں دیکھ کر قومیں ڈر کے
مارے پیچ و تاب کھانے لـگتی ہیں، ہر چہرہ ماند پڑ
جاتا ہے۔

7 وہ سورماؤں کی طرح حملہ کرتے، فوجیوں کی
دیواروںطرح چھلانگپر لگاتے باندھصفسبہیں۔
کر آگے ھتے بڑ ایکہیں، بھی مقررہ راستے نہیںسے ہٹتا۔
8 وہ ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیتے بلـکہ ہر ایک
سیدھا اپنی راہ پر آگے بڑھتا ہے۔ یوں صف بستہ ہو
کر وہ دشمن کی دفاعی صفوں میں سے گزر جاتے ہیں
اور9 شہر پر جھپٹا مار فصیلکر چھلانگپر لگاتے ہیں،
گھروں کی دیواروں پر چڑھ کر چور کی طرح کھڑکیوں
میں گھسسے آتے ہیں۔

10 اُن کے آگے آگے زمین کانپ اُٹھتی، آسمان
تھرتھراتا، سورج اور تاریکچاند ہو جاتے اور ستاروں
دمکچمککی جاتی رہتی ہے۔ خودرب11 اپنی فوج
کے آگے آگے گرجتا رہتا ہے۔ اُس کا لشکر نہایت بڑا
ہے، اور جو فوجی اُس کے حکم پر چلتے ہیں وہ طاقت
ور ہیں۔ ربکیونکہ کا دن عظیم اور نہایت ناکہول
کونہے، برداشتاُسے کر سکتا ہے؟
توبہ کر واپسکے آؤ

رب12 فرماتا ہے، اب” بھی تم توبہ کر سکتے ہو۔
پورے دل پاسمیرےسے واپس !آؤ روزہ رکھو، آہ و
زاری کرو، ماتم !کرو رنجش13 اظہارکا لئےکےکرنے
اپنے کپڑوں متکو پھاڑو بلـکہ اپنے دل “کو۔
رب اپنے خدا پاسکے واپس آؤ، کیونکہ وہ مہربان

اور رحیم ہے۔ وہ تحمل اور شفقت سے بھرپور ہے اور
ہیجلد سزا دینے سے پچھتاتا ہے۔ شایدجانے،کون14
وہ اِس بار بھی پچھتا کر اپنے پیچھے برکت چھوڑ جائے
اور تم سرےنئے ربسے اپنے خدا کو غلہ اور َمے کی
پیشنذریں کر سکو۔

15 ِ کوہ صیون پر نرسنگا پھونکو، مُقّدس روزے کا
اعلان کرو، لوگوں کو خاص اجتماع کے لئے !بُلاؤ

16 لوگوں کو جمع کرو، پھر جماعت کو مخصوص و
مُقّدس کرو۔ نہ صرف بزرگوں کو بلـکہ بچوں کو بھی
سمیتشیرخواروں اکٹھا کرو۔ دُولھا اور دُلھن بھی اپنے
اپنے عروسی کمروں سے نکل کر آئیں۔ 17 لازم ہے کہ
امام جو الله کے خادم ہیں رب کے گھر برآمدےکے
اور قربان گاہ کے درمیان کھڑے ہو کر آہ و زاری
کریں۔ وہ اقرار کریں، اے” رب، اپنی قوم پر ترس کی
نگاہ !ڈال اپنی موروثی ملـکیت کو لعن طعن کا نشانہ
بننے نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ دیگر اقوام اُس کا مذاق اُڑا
کر کہیں، اُن’ کا خدا کہاں “؟‘ہے

رب اپنی قوم پر رحم کرتا ہے
تب18 رب اپنے ملـک کے لئے غیرت کھا کر اپنی

قوم ترسپر کھائے گا۔ 19 وہ اپنی قوم سے کرےوعدہ
گا، مَیں” تمہیں اِتنا اناج، انگور اور زیتون بھیج دیتا ہوں
کہ تم سیر ہو جاؤ گے۔ آئندہ مَیں تمہیں دیگر اقوام کے
مذاق کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ 20 مَیں شمال سے آئے
دشمنہوئے کو تم دُورسے کر ویرانکے ملـکسنسانو
میں اُسوہاںگا۔دوںبھگا اگلےکے سمندرمشرقیدستے
میں اور اُس کے پچھلے دستے مغربی سمندر میں ڈوب
جائیں تبگے۔ اُن کی سڑیگلی نعشوں کی بدبو چاروں
طرف پھیل جائے “گی۔ کیونکہ *اُس نے عظیم کام
کئے ہیں۔

اے21 ملـک، مت ڈرنا بلـکہ شادیانہ بجا کر خوشی
!منا ربکیونکہ نے عظیم کام کئے ہیں۔

22 اے جنگلی جانورو، مت ڈرنا، کیونکہ کھلے
میدان کی یالی ہر دوبارہ اُگنے لـگی ہے۔ درخت نئے
سرے سے پھل لا رہے ہیں، انجـیر اور انگور کی بڑی
پکفصل رہی ہے۔

صیوناے23 کے باشندو، تم بھی شادیانہ بجا ربکر
اپنے خدا کی خوشی مناؤ۔ کیونکہ وہ اپنی راستی کے
مطابق تم پر مینہ برساتا، پہلے کی طرح خزاں اور بہار کی
بخشبارشیں دیتا ہے۔ اناج24 سےکثرتکی ہنے گا کی
جگہیں بھر جائیں گی، انگور اور زیتون کی کثرت سے
چھلـکحوض اُٹھیں گے۔

* 2:20 :اُس ً غالبا ‘اُس’ سے مراد خدا لیکنہے، دشمن بھی ہو سکتا ہے۔
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رب25 فرماتا ہے، مَیں” تمہیں سب کچھ واپس کر

دوں گا جو ٹڈیوں کی بڑی فوج نے کھا لیا ہے۔ تمہیں
سب کچھ واپس مل جائے گا جو بالغ ٹڈی، ٹڈی کے
بچے، ٹڈیجوان اور ٹڈیوں لارووںکے نے کھا جبلیا
مَیں نے اُنہیں تمہارے خلاف بھیجا تھا۔ 26 تم دوبارہ
جی بھر کر کھا سکو تبگے۔ ربتم اپنے خدا کے نام
ستائشکی کرو جسگے تمہارینے خاطر بڑےاِتنے
معجزے کئے ہیں۔ آئندہ میری قوم کبھی شرمندہ نہ ہو
گی۔ تب27 تم جان لو گے کہ مَیں اسرائیل کے درمیان
موجود ہوں، کہ مَیں، رب تمہارا خدا ہوں اور میرے
سوا اَور کوئی نہیں ہے۔ آئندہ میری قوم کبھی بھی شرم
سار نہیں ہو گی۔

الله اپنے روح کا وعدہ کرتا ہے
اِس28 بعدکے مَیں روحاپنے تمامکو انسانوں پر ُنڈیل ا

دوں تمہارےگا۔ بیٹے بیٹیاں نبوّت کریں تمہارےگے،
تمہارےاورخواببزرگ نوجوان یائیں گے۔دیکھیںرو
29 اُن دنوں میں مَیں اپنے روح خادموںکو اور خادماؤں
پر بھی ُنڈیل ا دوں گا۔ مَیں30 آسمان معجزےپر دکھاؤں
گا اور زمین پر الٰہی نشان کروںظاہر گا، آگخون، اور
دھوئیں کے بادل۔ تاریکسورج31 ہو جائے گا، چاند
کا رنگ خون سا ہو جائے گا، اور پھر رب کا عظیم
اور جلالی دن آئے گا۔ وقتاُس32 رببھیجو کا نام
لے نجاتگا پائے گا۔ کیونکہ کوہِ صیون پر اور یروشلم
نجاتمیں ملے بالکلگی، اُسی ربطرحجسطرح نے
فرمایا بچےجنہے۔ ہوؤں ربکو نے بُلایا ہے اُن ہی
نجاتمیں پائی جائے گی۔

3
دشمن کی سزا

1 اُن دنوں میں، ہاں اُس وقت جب مَیں یہوداہ اور
یروشلم کو بحال کروں گا 2 مَیں تمام دیگر اقوام کو جمع
کر کے وادٔی *یہوسفط میں لے جاؤں گا۔ وہاں مَیں
اپنی قوم اور موروثی ملـکیت کی خاطر اُن سے مقدمہ
لڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں میرینے قوم کو دیگر اقوام میں

منتشر کر میرےکے ملـک کو آپس میں تقسیم کر لیا،
ڈالقرعہ3 میریکر قوم آپسکو بانٹمیں لیا اُنہوںہے۔
نے اسرائیلی لڑکوں کو کسبیوں کے بدلے دےمیں دیا
اور اسرائیلی لڑکیوں فروختکو کیا تاکہ َمے خرید کر پی
سکیں۔

صور،اے4 اورصیدا تمام فلستی علاقو، میرا تم سے کیا
واسطہ؟ کیا تم مجھ سے انتقام لینا یا مجھے سزا دینا ہتے چا
ہو؟ جلد ہی مَیں تیزی تمہارےسے ساتھ وہ کچھ کروں
گا جو تم دوسروںنے ساتھکے کیا ہے۔ کیونکہ5 تم نے
میری سونا چاندی اور میرے بیش قیمت خزانے لُوٹ
کر اپنے مندروں میں رکھ لئے ہیں۔ 6 یہوداہ اور یروشلم
کے باشندوں کو تم نے یونانیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا تاکہ
وہ اپنے وطن سے دُور رہیں۔

لیکن7 مَیں اُنہیں جگا کر اُن مقاموں واپسسے لاؤں
جہاںگا تم فروختاُنہیںنے کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ مَیں
تمہارے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو تم نے اُن کے ساتھ
کیا تھا۔ رب8 فرماتا ہے کہ تمہارےمَیں بیٹے بیٹیوں کو
یہوداہ کے باشندوں کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا، اور وہ اُنہیں
قومدُوردراز سبا حوالےکے گے۔کریںفروختکےکر

9 بلند آواز سے دیگر اقوام میں اعلان کرو جنگکہ
کی یاں تیار کرو۔ اپنے بہترین فوجیوں کو کھڑا کرو۔
لڑنے قابلکے تمام مرد آ کر حملہ کریں۔ 10 اپنے ہل کی
پھالیوں کوٹکوٹکو کر تلواریں بنا لو، چھانٹکانٹ
اوزاروںکے کو نیزوں میں تبدیل کرو۔ کمزور آدمی بھی
کہے، مَیں’ سورما ‘!ہوں اے11 تمام اقوام، چاروں
طرف سے آ وادیکر میں جمع ہو جلدی!جاؤ “کرو۔
اے رب، اپنے سورماؤں کو وہاں !دےاُترنے
دیگر”12 اقوام حرکت میں آ کر وادٔی یہوسفط میں آ

جائیں۔ تختمَیںوہاںکیونکہ پر بیٹھ کر ارد تمامکیگرد
اقوام کا فیصلہ کروں گا۔ 13 آؤ، درانتی چلاؤ، کیونکہ
پکفصل گئی آؤ،ہے۔ انگور کچلکو دو، کیونکہ اُس
رسکا لنے نکا حوضکا بھرا ہوا اورہے، تمام رسبرتن
سے لـگےچھلـکنے ہیں۔ کیونکہ اُن کی بہتبُرائی “ہے۔

14 فیصلے کی وادی میں ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے،
فیصلےکیونکہ ربمیںوادیکی قریبدنکا آ گیا ہے۔

* 3:2 یہوسفط:یہوسفط :مطلبکا عدالترب’ کرتا ‘ہے۔
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سورج15 اور چاند تاریک ہو جائیں گے، ستاروں کی
دمکچمک جاتی رہے گی۔ رب16 کوہِ صیون پر سے
دہاڑے گا، یروشلم سے اُس کی گرجتی آواز یوں سنائی
دے گی آسمانکہ و زمین لرز اُٹھیں گے۔

اسرائیل کا جلالی مستقبل
ربلیکن اپنی قوم کی پناہ گاہ اور اسرائیلیوں کا قلعہ

ہو گا۔ تب”17 تم جان لو گے کہ مَیں، رب تمہارا خدا
ہوں اور اپنے مُقّدس پہاڑ صیون پر سکونت کرتا ہوں۔
مُقّدسیروشلم ہو گا، اور آئندہ پردیسی اُس میں سے نہیں
گزریں گے۔

18 اُس دن ہر چیز کثرت سے دست یاب ہو گی۔
پہاڑوں سے انگور رسکا ٹپکے گا، یوں پہاڑ سے دودھ
کی ندیاں بہیں گی، اور یہوداہ کے تمام ندی نالے پانی
بھرےسے رہیں گے۔ نیز، رب کے گھر میں ایکسے
چشمہ پھوٹ نکلے گا اور بہتا ہوا وادٔی ِشّطیم کی آب
پاشی کرے گا۔ 19 لیکن مصر تباہ اور ادوم ویران
و سنسان ہو جائے گا، کیونکہ اُنہوں نے یہوداہ کے
باشندوں پر ظلم و تشدد کیا، اُن کے اپنے ملـکہی میں
بےقصور لوگوں کو قتل کیا ہے۔ لیکن20 یہوداہ ہمیشہ
تک آباد رہے گا، یروشلم نسل در نسل قائم رہے گا۔
21 قتلجو غارتو اُن درمیانکے ہوئی اُسہے کی سزا
مَیں ضرور دوں “گا۔
رب کوہِ صیون پر سکونت کرتا !ہے
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عاموس
اسرائیل پڑوسیوںکے عدالتکی

ذیل1 عاموسمیں پیغاماتکے قلم بند عاموسہیں۔
تقوع شہر کا گلہ بان تھا۔ زلزلے سے دو سال پہلے اُس
اسرائیلنے بارےکے میں یا رو میں یہ کچھ دیکھا۔ اُس
وقت یّاہ عُز یہوداہ کا اور ُبعام یر بن یوآس اسرائیل کا
بادشاہ تھا۔

عاموس2 بولا، رب” کوہِ صیون پر سے دہاڑتا ہے،
اُس کی گرجتی آواز یروشلم سنائیسے دیتی تبہے۔ گلہ
بانوں کی چراگاہیں سوکھ جاتی ہیں اور کرمل کی چوٹی
پر جنگل مُرجھا جاتا “ہے۔

رب3 فرماتا ہے، دمشق” کے باشندوں نے بار بار
گناہ کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں
چھوڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں نے ِجلعاد کو ہنے گا کے
آہنی اوزار سے خوب کوٹ کر گاہ لیا ہے۔ 4 چنانچہ
مَیں حزائیل کے گھرانے پر آگ نازل کروں گا، اور
بن ہدد کے محل نذرِ آتش ہو جائیں گے۔ 5 مَیں دمشق
کے کنڈے کو توڑ کر بِقعت آون اور بیت عدن کے
حکمرانوں موتکو گھاٹکے اُتاروں گا۔ اَرام کی قوم
جلاوطن ہو کر قیر میں جا بسے “گی۔ یہ رب کا ہے۔فرمان

رب6 فرماتا ہے، غزہ” کے باشندوں نے بار بار گناہ
کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں
گا۔ اُنہوںکیونکہ پورینے آبادیوں جلاوطنکو کر کے
ادوم کے حوالے کر دیا ہے۔ 7 چنانچہ مَیں غزہ کی
فصیل آگپر نازل کروں گا، اور اُس کے محل نذرِ آتش
ہو جائیں گے۔ 8 اشدود اور اسقلون کے حکمرانوں کو
مَیں مار ڈالوں گا، عقرون پر بھی حملہ کروں تبگا۔ بچے
کھچے فلستی ہلاکبھی ہو جائیں “گے۔ یہ رب قادرِ
مطلق کا فرمان ہے۔

رب9 فرماتا ہے، صور” باشندوںکے نے بار بار گناہ
کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں
گا۔ کیونکہ اُنہوں نے برادرانہ عہد کا لحاظ نہ کیا بلـکہ
پوری آبادیوں کو جلاوطن کر کے ادوم کے حوالے کر

دیا۔ 10 چنانچہ مَیں صور کی فصیل پر آگ نازل کروں
گا، اور اُس محلکے آتشنذرِ ہو جائیں “گے۔

فرماتارب11 ادوم”ہے، باشندوںکے بارنے بار گناہ
کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں
گا۔ کیونکہ اُنہوں نے اپنے اسرائیلی بھائیوں کو تلوار سے
مار مار کر اُن تعاقبکا کیا اور سختی اُنسے پر رحم کرنے
سے انکار کیا۔ اُن کا قہر بھڑکتا رہا، اُن طیشکا کبھی
ٹھنڈا نہ ہوا۔ 12 چنانچہ مَیں تیمان آگپر نازل کروں گا،
اور بُصرہ محلکے آتشنذرِ ہو جائیں “گے۔

رب13 فرماتا ہے، عمون” کے باشندوں نے بار بار
گناہ کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں
چھوڑوں گا۔ کیونکہ اپنی سرحدوں کو بڑھانے کے لئے
اُنہوں نے ِجلعاد کی حاملہ عورتوں پیٹکے چیر ڈالے۔
14 چنانچہ مَیں ربّہ کی فصیل آگکو لگا دوں گا، اور
اُس محلکے آتشنذرِ ہو جائیں جنگگے۔ اُسکے دن
طرفہر فوجیوں نعرےکے بلند ہو جائیں گے، طوفان
کے اُس دن اُن پر سخت آندھی ٹوٹ پڑے گی۔ 15 اُن
کا بادشاہ اپنے افسروں سمیت قیدی بن کر جلاوطن ہو
جائے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

2
فرماتارب1 موآب”ہے، باشندوںکے بارنے بار گناہ

کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں
گا۔ کیونکہ اُنہوں نے ادوم کے بادشاہ کی ہڈیوں کو
جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ 2 چنانچہ مَیں ملـِک موآب
آگپر نازل کروں گا، اور یوت قر کے محل نذرِ آتش ہو
جائیں جنگگے۔ کا شور شرابہ مچے گا، فوجیوں کے
نعرے بلند ہو جائیں گے، نرسنگا پھونکا جائے گا۔ تب
ہلاکموآب ہو جائے گا۔ مَیں3 اُس کے حکمران کو
اُس تمامکے ہلاکسمیتافسروں “گا۔دوںکر ربیہ
کا فرمان ہے۔

یہوداہ عدالتکی
فرماتارب4 یہوداہ”ہے، باشندوںکے بارنے بار گناہ

کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں
گا۔ کیونکہ اُنہوں نے رب کی شریعت کو رد کر کے
اُس کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ اُن کے جھوٹے دیوتا
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اُنہیں غلط راہ پر لے گئے ہیں، وہ دیوتا جن کی پیروی
اُن باپکے دادا بھی کرتے رہے۔ 5 چنانچہ مَیں یہوداہ
پر آگ نازل کروں گا، اور یروشلم کے محل نذرِ آتش ہو
جائیں “گے۔

اسرائیل عدالتکی
6 رب فرماتا ہے، اسرائیل” کے باشندوں نے بار

بار گناہ کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں
چھوڑوں گا۔ کیونکہ وہ شریف لوگوں کو پیسے کے
لئے بیچتے اور ضرورت مندوں کو فروخت کرتے ہیں
جوڑیایکتاکہ ملجوتا جائے۔ 7 وہ غریبوں سرکے
کو زمین پر کچل دیتے، مصیبت زدوں کو انصاف ملنے
سے روکتے باپہیں۔ اور بیٹا ایکدونوں ہی کسبی کے
پاس جا میرےکر نام کی بےحرمتی کرتے ہیں۔ جب8
کسیکبھی قربان گاہ پاسکے پوجا کرنے جاتے ہیں
تو ایسے کپڑوں پر آرام کرتے ہیں قرضجو داروں نے
ضمانت کے طور پر دیئے کبھیجبتھے۔ اپنے دیوتا کے
مندر میں جاتے تو ایسے پیسوں سے َمے خرید کر پیتے ہیں
جو جرمانہ طورکے مندوںضرورتپر ملسے تھے۔گئے

9 یہ کیسی بات ہے؟ مَیں ہی نے یوں امور کو اُن
کے آگے آگے نیست کر دیا تھا، حالانکہ وہ دیودار کے
درختوں جیسے لمبے اور بلوط کے درختوں طاقتجیسے
ور تھے۔ مَیں ہی نے یوں امور کو جڑوں اور پھل سمیت
مٹا دیا تھا۔ اِس10 پہلےسے مَیں ہی تمہیں مصر نکالسے
لایا، مَیں ہی یگستانتکسالچالیسنے تمہاریمیںر
راہنمائی کرتے کرتے تمہیں یوں امور کے ملـک تک
پہنچایا تاکہ اُس پر قبضہ کرو۔ مَیں11 ہی تمہارےنے
بیٹوں میں سے نبی پا بر کئے، اور مَیں ہی نے تمہارے
نوجوانوں میں سے کچھ چن لئے تاکہ اپنی خدمت کے
لئے مخصوص رب“کروں۔ فرماتا ہے، اسرائیلیو،اے”
کیا ایسا نہیں تھا؟ 12 لیکن تم میرےنے لئے مخصوص
آدمیوں کو َمے پلائی اور نبیوں کو حکم دیا متنبوّتکہ
کرو۔

مَیںاب13 ہونے دوں گا کہ اناجتم لدیخوبسے
ہوئی بَیل گاڑی طرحکی لنے جھو لـگو گے۔ 14 نہ تیز رَو
بھاگشخص بچےکر گا، طاقتنہ ور آدمی کچھ کر پائے
گا۔ نہ سورما اپنی جان بچائے گا، 15 نہ تیر چلانے والا
قائم بچےنہیںکوئیگا۔رہے پیدلخواہگا، دوڑنے والا

ہو گھوڑےیا پر سوار۔ بہادرسےسبدناُس16 سورما
بھی ہتھیار ڈال کر ننگی حالت بھاگمیں جائے “گا۔
ربیہ کا فرمان ہے۔

3
1 اے اسرائیلیو، وہ کلام سنو جو رب تمہارے

خلاف فرماتا پوریاُسہے، قوم مَیںجسےخلافکے
مصر سے نکال لایا تھا۔ 2 دنیا” کی تمام قوموں میں سے
مَیں صرفنے تم ہی کو جان لیا، اِس لئے مَیں تم ہی
تمہارےکو تمام گناہوں کی سزا دوں “گا۔

نبی کی داریذمہ
3 کیا دو افراد مل کر سفر کر سکتے ہیں اگر وہ متفق

نہ ہوں؟ 4 کیا ببر شیر دہاڑتا ہے اگر اُسے شکار نہ ملا ہو؟
کیا جوان شیر اپنی ماند میں گرجتا ہے اگر اُس نے کچھ
پکڑا نہ ہو؟ 5 کیا پرندہ پھندے میں پھنس جاتا ہے اگر
پھندے کو لگایا نہ گیا ہو؟ یا پھندا کچھ پھنسا سکتا ہے
اگر شکار نہ ہو؟ جب6 شہر میں نرسنگا پھونکا جاتا ہے
تاکہ لوگوں کو خطرےکسی سے کرےآگاہ تو کیا وہ
نہیں گھبراتے؟ آفتجب شہر پر آتی ہے تو کیا رب طرفکی نہیںسے ہوتی؟

7ً یقینا جو بھی ربمنصوبہ قادرِ مطلق باندھے اُس پر
عمل کرنے سے پہلے وہ اُسے اپنے خادموں یعنی نبیوں پر
ظاہر کرتا ہے۔

8 ببر شیر دہاڑ اُٹھا ہے تو کون ہے جو ڈر نہ جائے؟
رب قادرِ مطلق بول اُٹھا ہے تو کون ہے جو نبوّت نہ
کرے؟

سامریہ کو رِہائی نہیں ملے گی
اشدود9 اور مصر محلوںکے اطلاعکو دو، سامریہ”

پہاڑوںکے پر جمع ہو کر اُس پر نظر ڈالو جو کچھ شہر میں
ہو رہا بڑیکتنیہے۔ چلہل مچ گئی ہے، کتنا ظلم ہو
رہا “ہے۔ رب10 فرماتا ہے، لوگیہ” صحیح کام کرنا
جانتے ہی نہیں بلـکہ ظالم اور تباہ کن یقوں طر سے اپنے
محلوں میں خزانے جمع کرتے “ہیں۔

11 ربچنانچہ قادرِ مطلق فرماتا ہے، ملـکدشمن”
کو گھیر کر تیری قلعہ بندیوں کو ڈھا دے گا اور
تیرے محلوں کو لُوٹ لے “گا۔ رب12 فرماتا اگر”ہے، چرواہا اپنی بھیڑ کو ببر شیر کے منہ سے لنے نکا
کرےکوششکی تو شاید دو پنڈلیاں یا کان کا ٹکڑا بچ
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جائے۔ سامریہ اسرائیلیکے بھی اِسی طرح ہی بچ جائیں
گے، خواہ وہ اِس وقت اپنے شاندار صوفوں اور خوب
گدیوںصورت پر آرام کیوں نہ “کریں۔

رب13 قادرِ مطلق جو آسمانی لشکروں کا خدا ہے
فرماتا ہے، سنو،” یعقوب کے گھرانے کے خلاف
گواہی !دو 14 جس دن مَیں اسرائیل کو اُس کے
گناہوں کی سزا دوں گا اُس دن مَیں بیت ایل کی قربان
گاہوں کو مسمار کروں گا۔ تب قربان گاہ کے کونوں
پر لـگے سینگ ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ 15 مَیں
سردیوں اور گرمیوں کے موسم کے لئے تعمیر کئے گئے
کوگھروں عمارتیںآراستہسےدانتہاتھیگا۔دوںڈھا
خاک میں ملائی جائیں گی، اور جہاں وقتاِس متعدد
مکان نظر آتے ہیں وہاں کچھ نہیں رہے “گا۔ ربیہ کا
فرمان ہے۔

4
سامریہ کی ظالم عورتیں

اے1 کوہِ سامریہ کی موٹی تازی *گائیو، میریسنو
!بات غریبوںتم پر مندوںضرورتاورکرتیظلم کچلکو
دیتی، تم اپنے شوہروں کو کہتی ہو، جا” کر َمے لے
آؤ، ہم اَور پینا چاہتی “ہیں۔ رب2 نے اپنی قدوسیت
کی قَسم کھا کر فرمایا ہے، وہ” دن آنے والا جبہے
دشمن تمہیں کانٹوں کے یعے ذر گھسیٹ کر اپنے ساتھ
لے جائے گا۔ جو بچے گا اُسے مچھلی کے کانٹے سے
پکڑا جائے گا۔ 3 ایکہر فصیلکو رخنوںکے میں سے
سیدھا پڑےنکلنا گا، ایکہر کو حرمون پہاڑ طرفکی
بھگا دیا جائے “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

اسرائیل کو سمجھایا نہیں جا سکتا
بیتچلو،”4 ایل جا کر گناہ کرو، ِجلجال جا کر اپنے

گناہوں میں اضافہ !کرو صبح وقتکے اپنی قربانیوں کو
تیسرےچڑھاؤ، دن آمدنی کا دسواں پیشحصہ کرو۔
خمیری5 روٹی جلا کر شکرگزاریاپنی کا اظہار کرو، بلند
آواز سے اُن قربانیوں کا اعلان کرو جو تم اپنی خوشی سے
ادا کر رہے ہو۔ کیونکہ ایسی حرکتیں تم اسرائیلیوں کو
بہت پسند “ہیں۔ ربیہ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

رب6 فرماتا ہے، مَیں” نے کال پڑنے دیا۔ ہر شہر
اور آبادی میں روٹی ختم ہوئی۔ توبھی تم میرے پاس
واپس نہیں !آئے ابھی7 فصل کے تکپکنے تین ماہ باقی
تھے کہ مَیں تمہارےنے ملـک میں بارشوں روککو
دیا۔ مَیں نے ہونے دیا کہ ایک شہر میں بارش ہوئی
جبکہ ساتھ والا شہر اُس سے محروم رہا، ایک کھیت
بارش سیرابسے ہوا جبکہ ُجھلسدوسرا گیا۔ جس8
شہر میں تھوڑا بہت پانی باقی تھا وہاں دیگر کئی شہروں
باشندےکے لڑکھڑاتے ہوئے پہنچے، لیکن اُن کے لئے
کافی نہیں تھا۔ توبھی میرےتم پاس واپس نہ “!آئے یہ
رب کا فرمان ہے۔

رب9 فرماتا ہے، مَیں” نے تمہاری فصلوں کو پَت
روگ اور پھپھوندی سے تباہ کر دیا۔ جو بھی تمہارے
متعدد انگور، انجـیر، زیتون اور باقی پھل کے باغوں میں
اُگتا تھا اُسے ٹڈیاں توبھیگئیں۔کھا واپسپاسمیرےتم
نہ “!آئے

رب10 فرماتا ہے، مَیں” تمہارےنے درمیان ایسی
مہلـک بیماری پھیلا دی جیسی قدیم زمانے میں مصر
میں پھیل گئی تمہارےتھی۔ نوجوانوں کو مَیں نے تلوار
سے مار گھوڑےتمہارےڈالا، تم چھینسے لئے گئے۔
لاشوںمیںلشکرگاہوںتمہاری تعفنکا پھیلاِتنا گیا کہ تم
توبھیہوئے۔تنگبہت واپسپاسمیرےتم نہ “آئے۔

رب11 فرماتا ہے، مَیں” تمہارےنے درمیان ایسی
تباہی جیسیمچائی اُس دن مَیںجبہوئی سدومنے اور
عمورہ کو تباہ کیا۔
بالکلحالتتمہاری لـکڑیاُس کی مانند تھی آگجو

نکالسے بچائیکر تو لیکنگئی بھیپھر ُجھلسکافی گئی
تھی۔ توبھی تم واپس نہ آئے۔ 12 اےچنانچہ اسرائیل،
اب مَیں آئندہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ اور
چونکہ تیرےمَیں ساتھ ایسا کروں گا، اِس لئے اپنے خدا
سے ملنے کے لئے تیار ہو “!اسرائیلاےجا،

اللهکیونکہ13 پہاڑوںہی تشکیلکو دیتا، ہَوا خلقکو
کرتا اور خیالاتاپنے کو انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ وہی
تڑکا اور اندھیرا پیدا کرتا اور وہی زمین بلندیوںکی پر چلتا
اُسہے۔ کا نام رب،’ لشکروں کا ‘خدا ہے۔

* 4:1 تازیموٹی :گائیو لفظی :ترجمہ بسن کی گائیو۔ ایکبسن پہاڑی علاقہ جستھا مویشیکے مشہور تھے۔
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5
لوٹپاسمیرے !آؤ

اے1 اسرائیلی قوم، باتمیری بارےتمہارےسنو،
میرےمیں نوحہ پر دھیان !دو

اسرائیلکنواری”2 گر گئی اورہے آئندہ نہیںکبھی
اُٹھے گی۔ اُسے اُس کی اپنی زمین پر پٹخ دیا گیا ہے، اور
کوئی اُسے دوبارہ کھڑا کرےنہیں “گا۔

رب3 مطلققادرِ فرماتا اسرائیل”ہے، شہرجسکے
مرد1,000سے لڑنے لئےکے نکلیں اُسگے صرفکے
100 افراد واپس آئیں گے۔ اور جس شہر سے 100
نکلیں گے، اُس کے صرف 10 مرد واپس آئیں “گے۔
4 ربکیونکہ اسرائیلی قوم سے فرماتا ہے، تلاشمجھے”
کرو تو تم جیتے رہو گے۔ 5 نہ بیت ایل کے طالب ہو،
نہ ِجلجال کے پاس جاؤ، اور نہ بیرسبع کے لئے روانہ
ہو !جاؤ کیونکہ ِجلجال ًباشندےکے یقینا جلاوطن ہو
جائیں گے، بیتاور نیستایل و نابود ہو جائے “گا۔

تلاشکورب6 کرو تو تم جیتے ورنہگے۔رہو آگوہ
کی یوسفطرح کے گھرانے میں سے گزر بیتکر ایل
کو کرےبھسم گا، اور اُسے کوئی نہیں بجھا سکے گا۔

طرفہر ناانصافی
7 اُن پر افسوس انصافجو ُلٹکو ا کر زہر میں دیتے،بدل جو راستی کو زمین پر پٹخ دیتے !ہیں
سہیلیوںساتالله8 جوزےاورجھمکےکے خالقکا

ہے۔ اندھیرے کو وہ صبح کی روشنی میں اور دن
کو رات میں بدل دیتا ہے۔ جو سمندر کے پانی کو بُلا
کر رُوئے زمین پر ُنڈیل ا دیتا ہے اُس کا نام رب !ہے
اچانک9 ہی وہ زورآوروں آفتپر لاتا ہے، اور اُس کے
کہنے پر قلعہ بند شہر تباہ ہو جاتا ہے۔

10 تم اُس نفرتسے کرتے ہو انصافمیںعدالتجو
کرے، تمہیں اُس گھنسے آتی ہے جو سچ بولے۔ 11 تم
غریبوں کچلکو کر اُن اناجکے پر حد سے یادہ ٹیکسز
لگاتے ہو۔ اِس لئے گو تم نے تراشے ہوئے پتھروں سے
شاندار گھر بنائے ہیں توبھی اُن میں نہیں رہو گے، گو
تم نے انگور کے پھلتے لتے پھو باغ لگائے ہیں توبھی اُن
کی َمے سے محظوظ نہیں ہو گے۔ 12 مَیں تو تمہارے
متعدد جرائم اور سنگین گناہوں واقفخوبسے ہوں۔

راستتم بازوں پر ظلم کرتے رشوتاور لے کر غریبوں
عدالتکو انصافمیں محرومسے رکھتے ہو۔ اِس13 لئے
سمجھ شخصدار اِس خاموشوقت رہتا وقتہے، اِتنا
ہی بُرا ہے۔

14 بُرائی کو تلاش نہ کرو بلـکہ اچھائی کو، تب ہی
جیتے رہو گے۔ تب ہی تمہارا دعوٰی درست ہو گا کہ
رب لشکروںجو کا خدا ہمارےہے ساتھ ہے۔ بُرائی15
سے نفرت کرو اور جو کچھ اچھا ہے اُسے پیار کرو۔
عدالتوں انصافمیں قائم رکھو، ربشاید لشکروںجو کا
خدا یوسفہے بچےکے حصےکھچے پر رحم کرے۔

16 چنانچہ رب جو لشکروں کا خدا اور ہمارا آقا
ہے فرماتا ہے، تمام” چوکوں میں آہ و بکا ہو گی، تمام
لوگمیںگلیوں ہائے،’ باڑیکھیتیگے۔کریں‘ہائے
والوںکرنے بھیکو بُلایا جائے گا تاکہ پیشہ ورانہ طور
پر سوگ منانے والوں کے ساتھ یہ گر و زاری کریں۔
17 انگور کے تمام باغوں میں یلا واو مچے گا، کیونکہ مَیں
تمہارےخود درمیان “گا۔گزروںسے ربیہ ہے۔فرمانکا

رب کا ہولناکدن ہے
18 اُن پر افسوس جو کہتے ہیں، ربکاش” کا دن آ

“!جائے تمہارے لئے رب کے دن کا کیا فائدہ ہو گا؟
وہ تمہارےتو لئے روشنی کا نہیں بلـکہ یکی تار کا باعث
ہو گا۔ تب19 تم اُس آدمی کی مانند ہو گے جو شیرببر
بھاگسے کر ریچھ سے ٹکرا جاتا ہے۔ جب گھر میں
پناہ لے کر ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتا ہے سانپتو اُسے
ڈس لیتا ہے۔

ربہاں،20 تمہارےدنکا لئے روشنی نہیںکا بلـکہ
یکی تار کا باعث ہو گا۔ ایسا اندھیرا ہو گا کہ اُمید کی
تککرن نظر نہیں آئے گی۔

رب21 فرماتا ہے، مجھے” تمہارے مذہبی تہواروں
سے نفرت ہے، مَیں اُنہیں حقیر جانتا ہوں۔ تمہارے
اجتماعوں سے مجھے گھن آتی ہے۔ 22 جو بھسم ہونے
والی اور غلہ کی قربانیاں تم مجھے پیش کرتے ہو اُنہیں
مَیں پسند نہیں کرتا، جو بَیلتازےموٹے تم مجھے سلامتی
کی قربانی کے طور پر چڑھاتے ہو اُن پر مَیں نظر بھی
نہیں ڈالنا چاہتا۔ 23 دفع کرو اپنے گیتوں کا !شور مَیں
تمہارے ستاروں کی موسیقی سننا نہیں چاہتا۔ 24 اِن
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چیزوں کی بجائے انصاف کا چشمہ پھوٹ نکلے اور
راستی کی کبھی بند نہ ہونے والی نہر بہہ نکلے۔

25 اے اسرائیل کے گھرانے، جب تم یگستان ر
میں متے گھو پھرتے تھے تو کیا تم نے اُن 40 سالوں کے
دوران کبھی مجھے ذبح اور غلہ کی قربانیاں پیش کیں؟
26 نہیں، اُس وقت بھی تم اپنے بادشاہ سکوت دیوتا اور
ستارےاپنے کیوان دیوتا کو اُٹھائے پھرتے تھے، گو تم
نے اپنے ہاتھوں سے یہ بُت اپنے لئے بنا لئے تھے۔ اِس27
لئے جسرب کا نام لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے کہ
مَیں تمہیں جلاوطن کر دمشقکے کے پار بسا دوں “گا۔

6
راہنماؤں کی اعتمادیخود اور عیاشی

1 ِ کوہ صیون کے بےپروا باشندوں پر !افسوس ِ کوہ
سامریہ کے باشندوں پر افسوس جو آپاپنے محفوظکو
سمجھتے ہیں۔ ہاں، سب سے اعلٰی قوم کے اُن شرفا پر
پاسکےجنافسوس اسرائیلی قوم مدد لئےکے آتی ہے۔
2 کلنہ شہر پاسکے جا کر اُس پر غور کرو، وہاں سے
عظیم شہر حمات کے پاس پہنچو، پھر فلستی ملـک کے
شہر جات پاسکے اُترو۔ کیا تم اِن ممالـک سے بہتر ہو؟
کیا تمہارا علاقہ اِن نسبتکی بڑا ہے؟

3 تم آپاپنے آفتکو دنکے سے دُور سمجھ کر اپنی
ظالم حکومت دوسروں پر جتاتے ہو۔ 4 تم ہاتھی دانت
سے آراستہ پلنگوں پر سوتے اور اپنے شاندار صوفوں پر
پاؤں پھیلاتے ہو۔ کھانے کے لئے تم اپنے یوڑوں ر سے
اچھے اچھے بھیڑ بچےکے اور بچھڑےتازےموٹے چن
لیتے ہو۔ 5 تم اپنے ستاروں کو بجا بجا کر داؤد کی طرح
مختلف قسم گیتکے تیار کرتے ہو۔ 6 َمے کو بڑےتم
بڑے پیالوں سے پی لیتے، بہترین قسم تیلکے اپنے جسم پر
ملتے ہو۔ افسوس، تم پروا ہی نہیں کرتے یوسفکہ کا
گھرانا تباہ ہونے والا ہے۔

اِس7 لئے تم اُن لوگوں میں سے ہو گے قیدیپہلےجو
بن کر جلاوطن ہو جائیں گے۔ تب رنگتمہاری رلیاں

بند ہو جائیں تمہاریگی، آوارہ گرد زندگیکاہلاور ختم
ہو جائے گی۔

رب8 جو لشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے، مجھے”
یعقوب کا غرور دیکھ کر گھن آتی ہے، اُس کے محلوں
سے مَیں متنفر ہوں۔ مَیں شہر اور جو کچھ اُس میں ہے
دشمن کے حوالے کر دوں میرےگا۔ نام کی قَسم، یہ
میرا، رب قادرِ مطلق کا فرمان “ہے۔ 9 اُس وقت اگر
ایک گھر میں دس آدمی رہ جائیں تو وہ بھی مر جائیں
گے۔ 10 پھر جب کوئی رشتے دار آئے تاکہ لاشوں کو
اُٹھا کر دفنانے جائے اور دیکھے کہ گھر کے کسی
میںکونے ابھی چھپکوئی کر بچ گیا ہے تو وہ اُس سے
پوچھے گا، آپکیا” کے علاوہ کوئی اَور بھی بچا “ہے؟
تو بھیایکنہیں،”گا،دےجوابوہ تب“نہیں۔ رشتے
دار کہے گا، رب!چپ” کے نام کا متذکر کرنا، ایسا
نہ ہو کہ وہ تجھے موتبھی گھاٹکے *“اُتارے۔

11 کیونکہ رب نے حکم دیا ہے کہ شاندار گھروں
ٹکڑےٹکڑےکو اور چھوٹے گھروں کو ریزہ ریزہ کیا
جائے۔

12 کیا گھوڑے چٹانوں پر سرپٹ دوڑتے ہیں؟ کیا
انسان بَیل لے کر اُن پر ہل چلاتا ہے؟ لیکن تم اِتنی ہی
غیرفطری حرکتیں کرتے ہو۔ کیونکہ انصافتم کو زہر
میں اور راستی کا میٹھا کڑواہٹپھل میں بدل دیتے ہو۔
13 تم لو دبار کی فتح پر شادیانہ بجا بجا کر فخر کرتے
ہو، ہم” نے اپنی ہی طاقت سے قرنَیم پر قبضہ کر “!لیا
لشکروںجوربچنانچہ14 کا خدا فرماتاہے اے”ہے،
اسرائیلی قوم، مَیں تیرے خلاف ایک قوم کو تحریک
دوں گا جو تجھے شمال کے شہر لبو حمات سے لے کر
جنوب وادیکی اذیتتکعرابہ پہنچائے “گی۔

7
ٹڈیوں کی یا رو

رب1 قادرِ مطلق نے مجھے یا رو دکھائی۔ مَیں نے
دیکھا کہ الله ٹڈیوں غولکے پیدا کر رہا وقتاُسہے۔
کٹائیکیگھاسپہلی ہو چکی تھی، گھاسوہ جو بادشاہ
کے لئے مقرر تھی۔ اب گھاس دوبارہ اُگنے لـگی تھی۔
تب2 ملـکٹڈیاں پوریکی یالی ہر ٹوٹپر پڑیں سباور
کچھ کھا گئیں۔ مَیں چلّا اُٹھا، رباے” قادرِ مطلق،

* 6:10 ایسا نہ ہو کہ :اُتارےگھاٹ…وہ ایسا’ نہ ہو کہ ‘اُتارےگھاٹ…وہ اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔
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مہربانی کر معافکے کر، ورنہ یعقوب کس طرح قائم
رہے گا؟ وہ پہلے سے اِتنی چھوٹی قوم “ہے۔ ربتب3
پچھتایا اور فرمایا، جو” کچھ تُو نے دیکھا وہ پیش نہیں
آئے “گا۔

کیآگ یا رو
4 پھر رب قادرِ مطلق نے مجھے ایک اَور یا رو

دکھائی۔ مَیں نے دیکھا کہ رب قادرِ مطلق آگ کی
بارش بُلا رہا ہے ملـکتاکہ پر آگبرسے۔ نے سمندر
کی گہرائیوں کو خشک کر دیا، پھر ملـک میں پھیلنے
لـگی۔ مَیںتب5 چلّا رباے”اُٹھا، قادرِ مہربانیمطلق،
کر کے اِس سے باز آ، طرحکسیعقوبورنہ قائم رہے
گا؟ پہلےوہ اِتنیسے دوبارہربتب6“ہے۔قومچھوٹی
پچھتایا اور فرمایا، یہ” پیشبھی نہیں آئے “گا۔

ساہول کی یا رو
7 اِس کے بعد رب نے مجھے ایک تیسری یا رو

دکھائی۔ مَیں نے دیکھا کہ قادرِ ایکمطلق ایسی دیوار
پر کھڑا ہے جو ساہول ناپسے ناپ کر تعمیر کی گئی
ہے۔ اُس کے ہاتھ میں ساہول تھا۔ رب8 نے مجھ سے
پوچھا، اے” عاموس، تجھے کیا نظر آتا “ہے؟ مَیں نے
جواب دیا، “ساہول۔” ربتب نے فرمایا، مَیں” اپنی
قوم اسرائیل کے درمیان ساہول لگانے والا ہوں۔ آئندہ
مَیں اُن کے گناہوں کو نظرانداز نہیں کروں گا بلـکہ ناپ
ناپ کر اُن کو 9گا۔دوںسزا بلندیوںاُن گاہیںقربانکی
تباہ ہو جائیں گی جہاں اسحاق کی اولاد اپنی قربانیاں
پیش کرتی اسرائیلہے۔ میںخاکمقدِسکے ملائے
مَیںاورگے،جائیں اپنی تلوار کو پکڑ ُبعامکر یر خاندانکے
ٹوٹپر پڑوں “گا۔

عاموس اسرائیلکو سے نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے
10 یہ سن کر بیت ایل کے امام اَمَصیاہ نے اسرائیل

کے بادشاہ ُبعام یر کو اطلاع دی، عاموس” اسرائیل کے
درمیان آپہی خلافکے سازشیں کر رہا ملـک!ہے
اُس کے برداشتپیغام نہیں کر سکتا، 11 کیونکہ وہ کہتا
ہے، ُبعام’ یر تلوار کی زد میں آ کر مر جائے گا، اور
اسرائیلی ًقوم بنقیدییقینا جلاوطنکر ہو “۔‘گیجائے

12 اَمَصیاہ عاموسنے سے کہا، اے” یا رو دیکھنے
والے، یہاں سے نکل !جا ملـِک یہوداہ میں بھاگ کر

وہیں روزی کما، وہیں نبوّت کر۔ 13 آئندہ بیت ایل میں
کرنا،متنبوّت یہکیونکہ بادشاہ مقدِسکا اور بادشاہی
عبادتمرکزیکی گاہ “ہے۔

عاموس14 نے جواب دیا، پیشہ” کے لحاظ سے نہ
مَیں نبی ہوں، نہ کسی نبی کا شاگرد بلـکہ گلہ بان اور
انجـیرتوت باغکا بان۔ ربتوبھی15 یوںمجھےنے بھیڑبکر
کی گلہ بانی کرنے سے ہٹا کر حکم دیا کہ میری قوم
اسرائیل کے پاس جا اور نبوّت کر کے اُسے میرا کلام
پیش کر۔ اب16 رب کا کلام !سن تُو کہتا اسرائیل’ہے، خلافکے متنبوّت اسحاقکرنا، کی قوم کے
باتخلاف مت ‘کرنا۔ جواب17 ربمیں فرماتا تیری’ہے، بیوی شہر میں کسبی بنے گی، تیرے بیٹے بیٹیاں
سب تلوار سے قتل ہو جائیں گے، تیری زمین ناپ کر
دوسروں میں تقسیم کی جائے گی، اور تُو خود ایک
ناپاک ملـک میں وفات پائے گا۔ ً یقینا اسرائیلی قوم
قیدی بن کر جلاوطن ہو جائے “۔‘گی

8
پکے پھل بھریسے ٹوکری

ایک1 بار ربپھر مطلققادرِ مجھےنے یا رو دکھائی۔
مَیں نے پکے ہوئے پھل بھریسے ہوئی ٹوکری دیکھی۔
عاموس،اے”پوچھا،نےرب2 تجھے کیا نظر آتا “ہے؟
مَیں نے جواب دیا، پکے” ہوئے پھل سے بھری ہوئی
“ٹوکری۔ تب رب نے مجھ سے فرمایا، میری” قوم کا
پکانجام گیا ابہے۔ سے مَیں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں
چھوڑوں گا۔ رب3 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُس دن
محل میں گیت سنائی نہیں دیں گے بلـکہ آہ و زاری۔
نعشیںطرفچاروں نظر آئیں گی، دشمنکیونکہ اُنہیں ہر
جگہ پھینکے “!خاموشگا۔

عوام کا استحصال
اے4 غریبوں کو کچلنے والو، اے ضرورت مندوں

کو تباہ کرنے والو، !سنو 5-6 تم کہتے ہو، نئے” چاند
کی گزرکبعید جائے سبتگی، کبدنکا ختم ہے
تاکہ ہم اناج کے گودام کھول کر غلہ بیچ سکیں؟ تب
ہم پیمائش کے برتن چھوٹے اور ترازو کے باٹ ہلـکے
بنائیں گے، ساتھ سودےساتھ کا بھاؤ بڑھائیں گے۔ ہم
فروخت کرتے وقت اناج کے ساتھ اُس کا بھوسا بھی
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ملائیں “گے۔ اپنے ناجائز یقوں طر سے تھوڑےتم پیسوں
میں بلـکہ ایک جوڑی جوتوں کے عوض غریبوں کو
خریدتے ہو۔

رب7 یعقوبنے کے فخر کی قَسم کھا کر وعدہ کیا
کچھجو”ہے، اُن سرزدسے ہوا اُسےہے نہیںکبھیمَیں
بھولوں گا۔ 8 اُن ہی کی وجہ سے زمین لرز اُٹھے گی اور
اُس کے باشندےتمام ماتم کریں طرحجسگے۔ مصر
میں یائے در نیل برسات کے موسم میں سیلابی صورت
اختیار کر لیتا ہے اُسی طرح پوری زمین اُٹھے گی۔ وہ
نیل کی جوشطرح میں آئے گی، پھر دوبارہ اُتر جائے
“گی۔

رب9 قادرِ مطلق فرماتا ہے، اُس” دن مَیں ہونے
دوں گا کہ سورج دوپہر کے وقت غروب ہو جائے۔
عروجدن پر ہی ہو گا تو زمین پر اندھیرا چھا جائے گا۔
تہواروںتمہارےمَیں10 کو میںماتم گیتوںتمہارےاور
آہکو و ٹاٹکوسبمَیںگا۔دوںبدلمیںبکا ماتمیکے
لباس پہنا کر ایکہر کا سر منڈواؤں لوگگا۔ یوں ماتم
کریں گے جیسا اُن کا واحد بیٹا کوچ کر گیا ہو۔ انجام کا
وہ دن کتنا تلخ ہو “گا۔

الله جوابآئندہ دےنہیں گا
11 قادرِ مطلق فرماتا ہے، ایسے” دن آنے والے ہیں

جب مَیں ملـک میں کال بھیجوں گا۔ لیکن لوگ نہ
روٹی اور نہ پانی سے بلـکہ الله کا کلام سننے سے محروم
رہیں گے۔ لوگ12 لڑکھڑاتے ہوئے ایک سمندر سے
تکدوسرے اور شمال سے تکمشرق پھریں گے تاکہ
رب کا کلام مل لیکنجائے، بےسود۔

13 اُس دن خوب صورت یاں کنوار اور جوان مرد
پیاس مارےکے بےہوش ہو جائیں گے۔ 14 جو اِس
وقت سامریہ کے مکروہ بُت کی قَسم کھاتے اور کہتے
ہیں، تیرےدان،اے’ دیوتا ‘قَسمکیحیاتکی یا اے’
تیرےبیرسبع، دیوتا ‘!قَسمکی وہ وقتاُس جائیںگر گے
اور دوبارہ کبھی نہیں اُٹھیں “گے۔

9
آخری یا :رو اسرائیل کی تباہی

مَیں1 ربنے کو قربان گاہ پاسکے کھڑا دیکھا۔
اُس نے فرمایا، مقدِس” کے ستونوں کے بالائی حصوں
کو اِتنے زور سے مار کہ دہلیزیں لرز اُٹھیں اور اُن کے
ٹکڑے حاضرین سروںکے پر گر جائیں۔ اُن میں سے جتنے
زندہ رہیں اُنہیں مَیں تلوار سے مار ڈالوں ایکگا۔ بھی
بھاگ جانے میں کامیاب نہیں ہو گا، ایک بھی نہیں
بچے گا۔ 2 خواہ وہ زمین میں کھود کھود کر تکپاتال
کیوں نہ پہنچیں توبھی میرا ہاتھ اُنہیں پکڑ کر وہاں سے
واپس لائے گا۔ اور خواہ وہ تکآسمان کیوں نہ چڑھ
جائیں توبھی مَیں اُنہیں وہاں سے اُتاروں گا۔ 3 خواہ وہ
کرمل کی چوٹی پر کیوں توبھیجائیںچھپنہ مَیں اُن کا
کھوج لگا کر اُنہیں چھین لوں گا۔ گو وہ سمندر کی تہہ
تک اُتر کر مجھ سے پوشیدہ ہونے کوششکی کیوں نہ
کریں توبھی بےفائدہ ہو گا، کیونکہ مَیں سمندری سانپ
اُنہیںکو ڈسنے کا دوںحکم گا۔ 4 اگر اُن اُنہیںدشمنکے
بھگا کر جلاوطن کریں تو مَیں تلوار کو اُنہیں قتل کرنے
کا حکم دوں گا۔ مَیں دھیان سے اُن کو تکتا رہوں گا،
برکتلیکن دینے کے لئے نہیں بلـکہ نقصان پہنچانے کے
لئے۔ “

5 قادرِ مطلق رب الافواج ہے۔ جب وہ زمین کو
چھو دیتا ہے تو وہ لرز اُٹھتی اور اُس کے تمام باشندے
ماتم کرنے لـگتے مصرطرحجستبہیں۔ میں یائے در
برساتنیل موسمکے سیلابمیں صورتکی اختیار کر
لیتا اُسیہے پوریطرح زمین اُٹھتی، پھر دوبارہ اُتر جاتی
ہے۔

آسمانوہ6 پر اپنا بالاخانہ تعمیر زمیناورکرتا پر اپنے تہہ
خانے کی بنیاد ڈالتا ہے۔ وہ سمندر کا پانی بُلا کر رُوئے
زمین پر ُنڈیل ا دیتا اُسیہے۔ کا ربنام !ہے

تم دوسروں سے بہتر نہیں
رب7 فرماتا ہے، اے” اسرائیلیو، یہ مت سمجھنا

نزدیکمیرےکہ تم ایتھوپیا کے باشندوں سے بہتر ہو۔
بےشک مَیں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، لیکن
فلستیوںمَیںطرحاِسیبالکل اَرامیوںاورسے*کریتےکو
کو قیر نکالسے لایا۔ 8 ربمَیں، قادرِ مطلق دھیان سے

* 9:7 :کریتے :کریتے عبرانی کفتور۔
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اسرائیل کی گناہ آلودہ بادشاہی پر غور کر رہا ًہوں۔ یقینا
مَیں اُسے رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالوں “گا۔
تاہم رب فرماتا ہے، مَیں” یعقوب کے گھرانے کو

سراسر تباہ نہیں کروں گا۔ میرے9 حکم پر اسرائیلی قوم
کو تمام اقوام کے درمیان ہی یوں ہلایا جائے جسگا
اناجطرح کو میںچھلنی ہلا ہلا صافپاککر کیا جاتا
ہے۔ آخر ایکمیں بھی پتھر اناج میں باقی نہیں رہے گا۔
میری10 قوم کے تمام گناہ گار تلوار کی زد میں آ کر مر
جائیں گے، گو وہ اِس وقت کہتے ہیں کہ نہ ہم پر آفت
آئے گی، نہ ہم اُس کی زد میں آئیں گے۔

اسرائیل کے لئے نئی اُمید
اُس11 دن مَیں داؤد گرےکے ہوئے گھر کو نئے

سرے سے کھڑا کروں گا۔ مَیں اُس کے رخنوں کو بند
اور اُس کے کھنڈرات کو بحال کروں گا۔ مَیں سب
یوںکچھ تعمیر کروں طرحجسگا قدیم زمانے میں تھا۔
تب12 اسرائیلی ادوم کے بچے کھچے حصے اور اُن تمام
قوموں پر قبضہ کریں گے جن پر میرے نام کا ٹھپا لگا
“ہے۔ ربیہ کا فرمان ہے، اور وہ کرےیہ گا بھی۔

رب13 فرماتا ہے، ایسے” دن آنے والے ہیں جب
بہتفصلیں ہی یادہ ز ہوں گی۔ فصل کی کٹائی کے لئے
اِتنا وقت درکار ہو گا کہ آخرکار ہل چلانے والا کٹائی
کرنے والوں کے پیچھے پیچھے کھیت کو اگلی فصل کے
لئے تیار کرتا جائے گا۔ انگور کی فصل بھی ایسی ہی
ہو گی۔ انگور کثرتکی باعثکے اُن رسسے لنے نکا
کے لئے لـگےوقتاِتنا گا کہ بیجآخرکار بونے والا ساتھ
ساتھ بیج بونے کا کام شروع کرے گا۔ کثرت کے
باعث نئی َمے پہاڑوں سے ٹپکے گی اور تمام یوں پہاڑ سے
بہے گی۔

مَیںوقتاُس14 اپنی اسرائیلقوم گا۔کروںبحالکو
تب وہ تباہ شدہ شہروں کو سرےنئے سے تعمیر کر کے
اُن میں آباد ہو جائیں گے۔ وہ انگور باغکے لگا کر اُن کی
پئیںَمے گے، پھلوںدیگر باغکے لگا کر اُن کھائیںپھلکا
گے۔ 15 مَیں اُنہیں پنیری کی طرح اُن کے اپنے ملـک
میں لگا دوں گا۔ تب وہ آئندہ ملـکاُس سے کبھی جڑ

سے اُکھاڑےنہیں جائیں گے جو مَیں نے اُنہیں عطا کیا
“ہے۔ تیرےربیہ خدا کا فرمان ہے۔
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عبدیاہ
رب ادوم کرےعدالتکی گا

ذیل1 میں وہ یا رو قلم بند ہے جو عبدیاہ دیکھی۔نے
اُس میں وہ کچھ بیان کیا گیا ہے ربجو قادرِ مطلق نے
ادوم بارےکے میں فرمایا۔
ہم طرفکیربنے پیغامسے سنا ایکہے، قاصد

کو اقوام کے پاس بھیجا گیا ہے جو اُنہیں حکم دے،
!اُٹھو” آؤ، ہم ادوم سے لڑنے کے لئے تیار ہو “جائیں۔

رب2 ادوم سے فرماتا ہے، مَیں” تجھے قوموں میں
چھوٹا بنا دوں گا، اور تجھے بہت حقیر جانا جائے
گا۔ تیرے3 دل کے غرور نے تجھے فریب دیا ہے۔
چونکہ تُو چٹانوں کی دراڑوں میں اور بلندیوں پر رہتا ہے
اِس لئے تُو دل میں سوچتا ہے، کون’ مجھے یہاں سے
اُتار دے “؟‘گا 4 لیکن رب فرماتا ہے، خواہ” تُو اپنا
گھونسلا عقاب کی طرح بلندی پر کیوں نہ بنائے بلـکہ
اُسے ستاروں درمیانکے لگا توبھیلے، مَیں تجھے وہاں
سے اُتار خاککر میں ملا دوں گا۔

5 اگر راتڈاکو لُوٹتجھےوقتکے لیتے تو صرفوہ
اُتنا ہی چھین لیتے جتنا اُٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ اگر تُو
انگور کا باغ ہوتا اور مزدور فصل چننے کے لئے آتے تو
بہتتھوڑا اُن پیچھےکے رہ جاتا۔ لیکن تیرا انجام اِس سے
کہیں یادہ ز بُرا ہو گا۔ دشمن6 *عیسَو کونےکونےکے
کھوجکا لگا لگا اُسکر تمامکے پوشیدہ لُوٹخزانے لے
گا۔ تیرے7 ملـکتجھےاتحادیتمام تکسرحدکی بھگا
دیں تجھکردےفریبتجھےدوستتیرےگے، غالبپر
آئیں گے۔ بلـکہ تیری روٹی کھانے والے تیرےہی لئے
لگائیںپھندا تجھےاورگے، فرماتارب8“گا۔چلےنہیںپتا
ہے، اُس” دن مَیں ادوم کے دانش مندوں کو تباہ کر
تبگا۔دوں عیسَو پہاڑیکے عقلاورسمجھمیںعلاقے
کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اے9 تیرےتیمان، سورمے
بھی سخت دہشت کھائیں گے، کیونکہ اُس وقت عیسَو

کے پہاڑی علاقے میں قتل و غارت عام ہو گی، کوئی
نہیں بچے گا۔

10 تُو نے اپنے بھائی †یعقوب پر ظلم و تشدد کیا، اِس
لئے تیری خوب رُسوائی ہو جائے گی، تجھے یوں مٹایا
جائے گا کہ آئندہ تیرا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔
جب11 اجنبی فوجی یروشلم کے دروازوں میں گھس
آئے تو تُو فاصلے پر کھڑا ہو کر اُن جیسا تھا۔ جب اُنہوں
نے تمام مال و دولت چھین لیا، جب اُنہوں نے قرعہ
ڈال کر آپس میں یروشلم کو بانٹ لیا تو تُو نے اُن کا ہی
یہ رو اپنا لیا۔ تجھے12 اپنے بھائی کی بدقسمتی پر خوشی
نہیں منانی ہئے چا مناسبتھی۔ نہیں تھا کہ تُو یہوداہ کے
باشندوں کی تباہی پر شادیانہ بجاتا۔ اُن مصیبتکی دیکھ
تجھےکر نہیںشیخی مارنی ہئے چا تھی۔ ٹھیکیہ13 نہیں
تھا کہ تُو اُس دن تباہ شدہ شہر گھسمیں آیا تاکہ یروشلم
کی مصیبت لطفسے اُٹھائے اور اُن کا بچا کھچا مال
لُوٹ لے۔ 14 کتنی بُری بات تھی کہ تُو شہر سے نکلنے
والے راستوں تاکپر میں بیٹھ گیا تاکہ وہاں سے بھاگنے
والوں ہوؤںبچےاورکرےتباہکو حوالےکےدشمنکو
کرے۔ 15 ربکیونکہ کا دن تمام اقوام کے لئے قریب
آ گیا ہے۔ سلوکجو تُو نے دوسروں کے ساتھ کیا وہی
سلوک تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ تیرا غلط کام تیرے
اپنے ہی سر پر آئے گا۔

الله کی نجاتقوم پائے گی
پہلے16 مُقّدسمیرےتمہیں پہاڑ غضبمیرےپر کا

پیالہ پینا پڑا، ابلیکن تمام دیگر اقوام اُسے پیتی رہیں گی۔
بلـکہ وہ اُسے پی پی کر خالی کریں گی، اُنہیں اُس کے
قطرےآخری بھی چاٹنے پڑیں گے۔ پھر اُن کا نام و نشان
نہیں رہے گا، ایسا لـگے گا کہ وہ کبھی تھیں نہیں۔

لیکن17 صیونکوہِ نجاتپر ہو گی، مُقّدسیروشلم ہو
تبگا۔ یعقوب کا ‡گھرانا دوبارہ اپنی موروثی زمین پر
کرےقبضہ گا، اور18 اسرائیلی §قوم بنآگبھڑکتی کر
ادوم بھوسےکو ادومگی۔کرےبھسمطرحکی ایککا
شخص بھی نہیں بچے گا۔ ربکیونکہ نے یہ فرمایا ہے۔

* 1:6 :عیسَو عیسَو سے مراد ادوم ہے۔ † 1:10 یعقوب:یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔ ‡ 1:17 یعقوب کا :گھرانا یعقوب’ کا ‘گھرانا
سے مراد اسرائیل ہے۔ § 1:18 اسرائیلی :قوم لفظی یعقوب:ترجمہ یوسفاور کے گھرانے۔
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19 تب نجب یعنی جنوب کے باشندے ادوم کے

پہاڑی علاقے پر قبضہ کریں گے، اور مغرب کے نشیبی
پہاڑی علاقے کے باشندے فلستیوں کا علاقہ اپنا لیں
وہگے۔ افرائیم اور سامریہ علاقوںکے پر بھی قبضہ کریں
گے۔ ِجلعاد کا علاقہ بن یمین کے قبیلے ملـکیتکی بنے
گا۔ اسرائیل20 کے جلاوطنوں کو کنعانیوں ملـککا
شمالی ہوحاصلتکصارپتشہر گا جبکہ یروشلم جوکے
باشندے جلاوطن ہو کر سفاراد میں جا بسے وہ جنوبی
علاقے نجب پر قبضہ کریں گے۔ نجات21 دینے والے
کوہِ صیون پر آ کر ادوم کے پہاڑی علاقے پر حکومت
کریں ربتبگے۔ ہی بادشاہ ہو “!گا
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یونس
یونس الله سے فرار ہو جاتا ہے

یونسرب1 بن امِتّی سے ہم کلام ہوا، بڑے”2 شہر
نینوہ جا کر اُس پر عدالتمیری کا اعلان کر، کیونکہ اُن
کی میرےبُرائی پہنچتکحضور گئی “ہے۔

یونس3 روانہ لیکنہوا، مشرقی شہر نینوہ کے لئے نہیں
بلـکہ مغربی ترسیسشہر کے لئے۔ رب کے حضور سے
فرار ہونے کے لئے وہ یافا پہنچشہر گیا بحریایکجہاں
ترسیسجہاز کو جانے والا تھا۔ سفر کا کرایہ ادا کر
یونسکے جہاز میں بیٹھ گیا تاکہ رب کے حضور سے
بھاگ نکلے۔

4 لیکن رب نے سمندر پر زبردست آندھی بھیجی۔
طوفان اِتنا شدید تھا ٹکڑےٹکڑےکےجہازکہ ہونے کا
خطرہ تھا۔ ملاح5 سہم گئے، اور ایکہر چیختا چلّاتا
اپنے دیوتا سے التجا لگا۔کرنے جہاز کو ہلکا کرنے کے
لئے اُنہوں نے سامان کو سمندر پھینکمیں دیا۔
لیکن یونس جہاز کے نچلے حصے میں لیٹ گیا تھا۔

اب گہریوہ نیند سو رہا تھا۔ 6 پھر کپتان اُس پاسکے
آیا اور کہنے لگا، طرحکسآپ” سو سکتے ہیں؟ اُٹھیں،
اپنے دیوتا سے التجا یں !کر شاید وہ ہم پر دےدھیان اور
ہلاکہم نہ “ہوں۔

ملاح7 آپس میں کہنے لـگے، آؤ،” ہم قرعہ ڈال کر
معلوم کریں کہ کون ہماری مصیبت کا باعث “ہے۔
اُنہوں نے قرعہ ڈالا تو یونس کا نام نکلا۔ تب8 اُنہوں
نے اُس سے پوچھا، ہمیں” بتائیں کہ یہ آفت کس کے
قصور کے باعث ہم پر نازل ہوئی ہے؟ آپ کیا کرتے
سےقومکساورملـککسہیں،آئےسےکہاںہیں،
“ہیں؟

یونس9 نے جواب دیا، مَیں” عبرانی ہوں، اور رب
کا پرستار ہوں جو آسمان کا خدا ہے۔ سمندر اور خشکی
دونوں اُسی نے بنائے “ہیں۔ یونس10 نے اُنہیں یہ بھی
بتایا کہ مَیں رب کے حضور سے فرار ہو رہا ہوں۔ یہ
سب کچھ سن کر دیگر مسافروں پر شدید دہشت طاری
اُنہوںہوئی۔ نے آپیہ”کہا، نے کیا کِیا “ہے؟ 11 اِتنے
میں سمندر مزید متلاطم ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ اُنہوں

نے پوچھا، اب” آپہم کے ساتھ کیا کریں تاکہ سمندر
تھم جائے اور ہمارا پیچھا چھوڑ “دے؟ یونس12 نے
جواب دیا، مجھے” اُٹھا کر سمندر میں پھینک دیں تو وہ
تھم جائے گا۔ کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان
میری ہی وجہ آپسے ٹوٹپر پڑا “ہے۔

پہلے13 ملاحوں نے اُس کا مشورہ نہ مانا بلـکہ چپو
مار مار کر ساحل پر پہنچنے کی سرتوڑ کوشش کرتے
لیکنرہے۔ پہلےسمندربےفائدہ، نسبتکی کہیں یادہ ز
متلاطم ہو گیا۔ تب14 وہ بلند آواز سے رب سے التجا
کرنے رب،اے”لـگے، ایسا نہ ہو اِسہمکہ آدمی کی
زندگی ہلاکسےسببکے جائیں۔ہو اُسےہمجباور
سمندر میں پھینکیں گے تو ہمیں بےگناہ آدمی کی جان لینے
ٹھہرا۔نہدارذمہکے ہوکچھجوکیونکہ رہا تیریوہہے
ہی مرضی سے ہو رہا “ہے۔ 15 یہ کہہ کر اُنہوں نے
یونس کو اُٹھا کر سمندر پھینکمیں دیا۔ پانی میں گرتے
ٹھاٹھیںسمندرہی مارنے بازسے آ تھمکر گیا۔ یہ16 دیکھ
کر مسافروں پر سخت دہشت چھا گئی، اور اُنہوں نے
رب کو ذبح کی پیشقربانی کی اور مَنتیں مانیں۔

ربلیکن17 بڑیایکنے مچھلی یونسکو پاسکے
جسبھیجا نے اُسے نگل یونسلیا۔ تین دن اور راتتین
مچھلی پیٹکے میں رہا۔

2
یونس کی دعا

1 مچھلی کے پیٹ میں یونس نے رب اپنے خدا سے
ذیل کی دعا کی،

مَیں”2 مصیبتبڑینے میں آ ربکر سے التجا کی،
اُساور مَیںدیا۔جوابمجھےنے پاتالنے گہرائیوںکی
چیخسے کر یاد فر کی تو تُو میرینے سنی۔

3 تُو نے مجھے گہرے پانی بلـکہ سمندر کے بیچ میں
پھینکہی دیا۔ پانی کے زوردار بہاؤ مجھےنے گھیر لیا،
تیری تمام لہریں اور موجیں مجھ پر سے گزر گئیں۔

تب4 مَیں بولا، مجھے’ تیرے حضور سے خارج کر
دیا گیا ہے، لیکن تیرےمَیں مُقّدس گھر طرفکی تکتا
رہوں ‘گا۔



یونس 2:5 952 یونس 4:8
میرےپانی5 تکگلے پہنچ گیا، سمندر کی گہرائیوں

نے مجھے چھپا میرےلیا۔ سر پودےسمندریسے لپٹ
گئے۔

6 پانی میں اُترتے اُترتے مَیں پہاڑوں کی تکبنیادوں
پہنچ گیا۔ مَیں زمین دھنسمیں ایککر ملـکایسے میں
آ جسگیا دروازےکے ہمیشہ کے لئے میرے پیچھے بند
ہو گئے۔ اےلیکن میرےرب، خدا، تُو میریہی جان
کو گڑھے نکالسے !لایا

میریجب7 جان نکلنے لـگی تو رباےتُو، مجھے یاد
آیا، اور میری تیرےدعا مُقّدس گھر تیرےمیں پہنچی۔حضور

8 جو بُتوں کی پوجا کرتے ہیں اُنہوں نے الله سے
وفادار ہنے ر کا وعدہ توڑ دیا ہے۔

لیکن9 مَیں شکرگزاری گیتکے گاتے ہوئے تجھے
پیشقربانی کروں گا۔ مَنتجو مَیں نے مانی اُسے پورا
کروں ربگا۔ نجاتہی دیتا “ہے۔

تب10 رب نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس کو
خشکی پر اُگل دے۔

3
یونس نینوہ میں

ایکرب1 بار یونسپھر سے ہم کلام ہوا، بڑے”2
شہر نینوہ جا کر اُسے وہ پیغام دوںتجھےمَیںجودےسنا
“گا۔

اِس3 ربیونسمرتبہ سنکی کر نینوہ کے لئے روانہ
ہوا۔ رب نزدیککے نینوہ اہم شہر تھا۔ اُس میں سے
گزرنے کے لئے تین دن درکار تھے۔ پہلے4 یونسدن شہر
میں داخل ہوا اور چلتے چلتے لوگوں کو پیغام سنانے عین”لگا، دن40 کے بعد نینوہ تباہ ہو جائے “گا۔

5 یہ سن کر نینوہ کے باشندے الله پر ایمان لائے۔
اُنہوں روزےنے کا اعلان کیا، اور چھوٹے سے لے کر
ٹاٹسبتکبڑے اوڑھ کر ماتم کرنے لـگے۔

یونسجب6 کا پیغام نینوہ کے بادشاہ تک پہنچا تو
اُس نے تخت پر سے اُتر کر اپنے شاہی کپڑوں کو اُتار
دیا ٹاٹاور اوڑھ خاککر میں بیٹھ گیا۔ اُس7 نے شہر
میں اعلان کیا، بادشاہ” اور اُس کے شرفا کا فرمان !سنو
کسی بھیکو کھانے یا پینے اجازتکی نہیں۔ گائےبَیل
اور یوں سمیتبھیڑبکر تمام بھیجانور اِس ہیں۔شاملمیں

نہ اُنہیں چرنے دو، نہ پانی پینے دو۔ 8 لازم ہے سبکہ
لوگ جانوروں سمیت ٹاٹ اوڑھ لیں۔ ہر ایک پورے
زور سے الله سے التجا کرے، ایکہر اپنی بُری راہوں
اور اپنے ظلم و تشدد سے باز آئے۔ 9 کیا معلوم، شاید الله
پچھتائے۔ شاید اُس کا شدید غضب ٹل جائے اور ہم
ہلاک نہ “ہوں۔

جب10 الله نے اُن کا یہ یہ رو دیکھا، کہ وہ واقعی
بُریاپنی راہوں بازسے آئے تو وہ پچھتایا اور اُن پر آفتوہ
نہ جسلایا کا اعلان اُس نے کیا تھا۔

4
یونس الله کی مہربانی دیکھ ناراضکر ہو جاتا ہے

یونسباتیہ1 بُرینہایتکو لـگی، اور ہوا۔غصےوہ
اُس2 ربنے سے دعا کی، اے” رب، کیا یہ باتوہی
نہیں جو مَیں نے وقتاُس ابھیجبکی اپنے وطن میں
تھا؟ اِسی لئے مَیں اِتنی تیزی بھاگسے ترسیسکر کے
لئے روانہ ہوا تھا۔ مَیں جانتا تھا کہ تُو مہربان اور رحیم
ہے۔خدا تُو تحمل شفقتاور بھرپورسے اورہے جلد ہی
سزا دینے سے پچھتاتا ہے۔ اے3 رب، اب مجھے جان
سے !دےمار جینے سے بہتر یہی ہے کہ مَیں کوچ کر
“جاؤں۔

ربلیکن4 جوابنے دیا، کیا” تُو غصے ہونے میں
بجانبحق “ہے؟

یونس5 شہر نکلسے اُسکر گیا۔رُکمیںمشرقکے
وہاں وہ اپنے لئے جھونپڑی بنا اُسکر بیٹھمیںسائےکے
گیا۔ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شہر ساتھکے کیا کچھ
ہو جائے گا۔

ربتب6 خدا ایکنے بیل کو پھوٹنے دیا جو ھتے بڑ
ھتے بڑ یونس کے اوپر پھیل گئی تاکہ دےسایہ کر اُس
کی ناراضی دُور کرے۔ یہ دیکھ کر یونس بہت خوش
ہوا۔ لیکن7 اگلے جبدن پَو پھٹنے لـگی تو الله ایکنے
کیڑا جسبھیجا بیلنے پر حملہ کیا۔ بیل جلد ہی مُرجھا
گئی۔

طلوعسورججب8 ہوا تو الله مشرقنے ُجھلستیسے
لُو دھوپبھیجی۔ اِتنی تھیشدید غشیونسکہ کھانے
لگا۔ آخرکار وہ مرنا ہی چاہتا تھا۔ وہ بولا، جینے” سے
بہتر یہی ہے مَیںکہ کوچ کر “جاؤں۔
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تب9 الله نے اُس سے پوچھا، کیا” تُو بیل کے سبب
یونس“ہے؟بجانبحقمیںہونےغصےسے جوابنے
دیا، جی” ہاں، مَیں غصےتکمرنے ہوں، اور اِس میں
مَیں بجانبحق بھی “ہوں۔

جوابنےرب10 تُو”دیا، اِس بیل پر غم کھاتا ہے،
حالانکہ تُو نے اُس کے پھلنے لنے پھو کے لئے ایک اُنگلی
بھی نہیں ہلائی۔ میںراتایکبیلیہ پیدا ہوئی اور اگلی
رات ختم ہوئی 11 جبکہ نینوہ بہت بڑا شہر ہے، اُس میں
افراد1,20,000 اور متعدد جانور بستے ہیں۔ اور لوگیہ
اِتنے جاہل ہیں کہ اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں امتیاز
نہیں کر پاتے۔ کیا مجھے بڑےاِس شہر پر غم نہیں کھانا
ہئے؟ “چا
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میکاہ
سامریہ کی تباہی

1 ذیل میں رب کا وہ کلام درج ہے جو میکاہ
مورشتی پر یہوداہ بادشاہوںکے یوتام، آخز اور ِحزقیاہ کے
حکومتدورِ میں نازل ہوا۔ اُس نے سامریہ اور یروشلم
بارےکے میں یہ باتیں یا رو میں دیکھیں۔

اے2 تمام اقوام، !سنو اے زمین اور جو کچھ اُس
پر ہے، دھیان !دو رب قادرِ مطلق تمہارے خلاف
گواہی دے، قادرِ مطلق اپنے مُقّدس گھر کی طرف
سے گواہی دے۔ 3 کیونکہ دیکھو، رب اپنی سکونت
گاہ سے نکل رہا ہے تاکہ اُتر کر زمین کی بلندیوں پر
اُس4چلے۔ تلےپاؤںکے جائیںپگھلپہاڑ وادیاںاورگے
پھٹ جائیں گی، آگوہ کے منے سا پگھلنے والے موم یا
ڈھلان پر ُنڈیلے ا گئے پانی کی مانند ہوں گے۔

5 یہ سب کچھ یعقوب کے جرم، اسرائیلی قوم کے
گناہوں کے سبب سے ہو رہا ہے۔ کون یعقوب کے
جرم کا ذمہ دار ہے؟ نےکس!سامریہ یہوداہ کو بلند
جگہوں پر بُت پرستی تحریککیکرنے دی؟ یروشلم !نے

6 اِس لئے رب فرماتا ہے، مَیں” سامریہ کو کھلے
میدان میں ملبے کا ڈھیر بنا دوں گا، اِتنی خالی جگہ کہ
لوگ وہاں انگور کے باغ لگائیں گے۔ مَیں اُس کے پتھر
دوںپھینکمیںوادی اُسےگا، اِتنے دھڑام سے دوںگرا
گا بنیادیںکیاُسکہ ہی آئیںنظر اُس7گی۔ تمامکے بُت
ٹکڑےٹکڑے ہو جائیں گے، اُس فروشیعصمتکی کا
پورا اجر آتشنذرِ ہو مَیںگا۔جائے اُس دیوتاؤںکے کے
تمام مجسموں کو تباہ کر دوں گا۔ کیونکہ سامریہ نے یہ
تمام چیزیں فروشیعصمتاپنی حاصلسے کی ہیں، اور
اب اُسسبیہ لیچھینسے جائیں گی اور عصمتدیگر
فروشوں کو معاوضے کے طور پر دی جائیں “گی۔

اپنی قوم پر ماتم

8 اِس لئے مَیں آہ و زاری کروں گا، ننگے پاؤں اور
برہنہ پھروں گا، گیدڑوں کی طرح یلا واو کروں گا،
عقابی ُلّو ا کی طرح آہیں بھروں گا۔ 9 کیونکہ سامریہ کا
لاعلاجزخم ہے، اور وہ ملـِک یہوداہ میں بھی پھیل گیا
میریوہہے، قوم دروازےکے یعنی پہنچتکیروشلم گیا
ہے۔

10 فلستی شہر جات میں یہ بات نہ بتاؤ، اُنہیں اپنے
آنسو نہ بیتدکھاؤ۔ پوٹلوٹمیںخاکمیں*لعفرہ ہو
†سفیراے11جاؤ۔ ہنےکے ر والو، برہنہ اور شرم سار ہو
کر یہاں سے گزر جاؤ۔ ‡ضانان باشندےکے نکلیں گے
نہیں۔ بیت §ایضل کرےماتم گا جب تم سے ہر سہارا
چھین لیا *ماروت12گا۔جائے بسنےکے والے مالاپنے
لئےکے پیچ تابو کھا ہیں،رہے طرفکیربکیونکہ
آفتسے نازل ہو کر یروشلم پہنچتکدروازےکے گئی
ہے۔

†لـکیساے13 کے باشندو، گھوڑوں کو رتھ میں
جوت بھاگکر جاؤ۔ کیونکہ ابتدا میں تم صیونہی بیٹی
کے لئے گناہ باعثکا بن گئے، تم میںہی وہ موجودجرائم
تھے جو اسرائیل سے سرزد ہو رہے ہیں۔ 14 اِس لئے
تمہیں دےتحفے مورشتکر ‡جات کو رُخصت کرنی
پڑے §اکزیبگی۔ کے اسرائیلگھر بادشاہوںکے کے
لئے فریب ثابتدہ ہوں گے۔

اے15 *مریسہ کے لوگو، مَیں ہونے دوں گا کہ
ایک قبضہ کرنے والا تم پر کرےحملہ اسرائیلتبگا۔
بیٹی،صیوناے16گا۔پہنچےتکعدُلامجلالکا اپنے
بال کٹوا کر گِدھ جیسی گنجی ہو جا۔ اپنے لاڈلے
بچوں پر ماتم کر، کیونکہ وہ قیدی بن کر تجھ سے دُور ہو
جائیں گے۔

2
قوم پر ظلم کرنے والوں افسوسپر

1 اُن افسوسپر جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے
منصوبے ھتے باند اور اپنے بستر پر ہی سازشیں کرتے
ہیں۔ پَو پھٹتے ہی وہ اُٹھ کر اُنہیں پورا کرتے ہیں، کیونکہ

* 1:10 بیت بیت:لعفرہ خاک=لعفرہ گھر۔کا † 1:11 :سفیر صورت۔خوب=سفیر ‡ 1:11 :ضانان =ضانان نکلنے والا۔ § 1:11
ساتھ=ایضلبیت:ایضلبیت والا یعنی سہارا دینے والا گھر۔ * 1:12 =ماروت:ماروت تلخی۔ † 1:13 لـکیس:لـکیس کے قلعہ بند شہر
میں رتھجنگی رکھے تھے۔جاتے ‡ 1:14 :جاتمورشت تحفے‘مورشت’ اور جہیز کے لئے مستعمل لفظعبرانی سے ملتا جلتا ہے۔ § 1:14
اکزیب:اکزیب فریب= ہے۔ * 1:15 :مریسہ ‘مریسہ’ فاتح قابضاور کے لئے مستعمل عبرانی لفظ سے ملتا جلتا ہے۔
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وہ یہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب2 وہ کسی
کھیت یا مکان کے لالچ میں آ جاتے ہیں تو اُسے چھین
لیتے ہیں۔ وہ لوگوں پر ظلم کر کے اُن کے گھر اور موروثی
ملـکیت اُن لُوٹسے لیتے ہیں۔

3 چنانچہ رب فرماتا ہے، مَیں” اِس قوم پر آفت کا
منصوبہ باندھ رہا ہوں، ایسا جسپھندا میں سے تم اپنی
گردنوں کو نکال نہیں سکو تبگے۔ تم سر اُٹھا کر نہیں
پھرو گے، کیونکہ وقت بُرا ہی ہو گا۔ 4 اُس لوگدن
اپنے گیتوں میں تمہارا مذاق اُڑائیں گے، وہ ماتم کا تلخ
گیت گا کر تمہیں لعن طعن کریں ہائے،’گے، ہم سراسر تباہ ہو گئے !ہیں میری قوم کی
دوسروںزمینموروثی میںہاتھکے آ کسوہہے۔گئی
طرح مجھ سے چھین لی گئی !ہے ہمارے کام کے
جواب کھیتہمارےمیں دوسروں میں تقسیم ہو رہے
“۔‘ہیں

5 چنانچہ آئندہ تم میں سے کوئی نہیں ہو گا جو رب
جماعتکی میں قرعہ ڈال کر موروثی زمین تقسیم کرے۔

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

مہربان باتیں کرتا ہوں صحیحجو راہ پر چلے۔ لیکن8 کافی
دیر میریسے بندشمنقوم ہوئیکھڑیاُٹھکر جنہے۔
لوگوں تعلقسےکرنےجنگکا نہیںہی اُن سے تم چادر
کچھسبتک چھین لیتے جبہو وہ آپاپنے محفوظکو
سمجھ تمہارےکر پاس سے گزرتے ہیں۔ میری9 قوم
کی عورتوں کو تم اُن خوشکے نما گھروں سے بھگا کر
اُن بچوںکے کو ہمیشہ کے لئے میری شاندار برکتوں سے
محروم کر دیتے ہو۔ اب10 اُٹھ کر چلے !جاؤ آئندہ تمہیں
یہاں حاصلسکون نہیں ہو گا۔ کیونکہ ناپاکی سببکے
سے یہ مقام ناکاذیت یقے طر سے تباہ ہو جائے گا۔
حقیقت11 میں یہ قوم ایسا فریب دہ نبی چاہتی ہے جو

خالی ہاتھ آ *کر اُس سے کہے، تمہیں’ کثرت کی َمے
شراباور حاصل ہو ‘!گی

الله قوم واپسکو لائے گا
یعقوباے12 کی اولاد، ایک دن مَیں تم سب کو

ً یقینا جمع کروں گا۔ تب مَیں اسرائیل کا بچا ہوا حصہ
یوں اکٹھا کروں گا جس طرح یوں بھیڑبکر کو باڑے
میں یا یوڑ ر کو چراگاہ میں۔ ملـک میں چاروں طرف
ہجوموں کا گا۔مچےشور ایک13 راہنما اُن آگےکے آگے
چلے گا جو اُن کے لئے راستہ کھولے گا۔ تب وہ شہر
کے دروازے کو توڑ کر اُس میں سے نکلیں گے۔ اُن
کا بادشاہ اُن کے آگے آگے چلے گا، رب خود اُن کی
کرےراہنمائی “گا۔

3
راہنماؤں اور جھوٹے نبیوں پر الٰہی فیصلہ

مَیں1 بولا، یعقوباے” کے اےراہنماؤ، اسرائیل
کے بزرگو، !سنو انصافتمہیں کو جاننا ہئے۔ چا لیکن2
جو اچھا ہے اُس سے تم نفرت کرتے اور جو غلط ہے
اُسے پیار کرتے ہو۔ تم میری قوم کی کھال اُتار کر اُس
ہڈیوںگوشتکا سے جدا کر لیتے ہو۔ 3 کیونکہ میریتم
قوم گوشتکا لیتےکھا ہو۔ اُن اُتارکھالکی کر تم اُن کی
ہڈیوں اور گوشت ٹکڑےٹکڑےکو کر دیگکے میں
پھینک دیتے “ہو۔ تب4 وہ چلّا ربکر سے التجا یں کر
گے، لیکن وہ اُن کی نہیں سنے گا۔ اُن کے غلط کاموں
سببکے سے وہ اپنا چہرہ اُن سے چھپا لے گا۔

رب5 فرماتا ہے، اے” نبیو، تم میری قوم کو بھٹکا
ہو۔رہے اگر تمہیں کچھ کھلایا جائے تو اعلانتم کرتے
امنکہہو امانو لیکنگا۔ہو نہکچھتمہیںجو کھلائے
اُس پر تم جہاد کا فتوٰی دیتے ہو۔ 6 چنانچہ تم پر ایسی
رات چھا جائے جسگی میں تم یا رو نہیں دیکھو گے،
ایسی یکی تار جس میں تمہیں مستقبل کے بارے میں
باتبھیکوئی نہیں ملے نبیوںگی۔ پر ڈوبسورج جائے
گا، اُن کے طرفچاروں اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے
تب7گا۔ یا رو دیکھنے شرموالے قسمتاورسار حالکا
بتانے والے شرمندہ ہو جائیں گے۔ شرم مارےکے وہ

* 2:11 خالی ہاتھ آ :کر لفظی :ترجمہ جو ہَوا یعنی کچھ نہیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔
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اپنے *منہ کو چھپا لیں گے، کیونکہ الله سے کوئی بھی
جواب نہیں ملے “گا۔

8 لیکن مَیں خود قوت سے، رب کے روح سے اور
انصاف اور طاقت سے بھرا ہوا ہوں تاکہ یعقوب کی
اولاد اُسکو کے جرائم اسرائیلاور اُسکو گناہکے سنا
سکوں۔

یعقوباے9 کے اسرائیلاےراہنماؤ، کے بزرگو،
!سنو تم انصاف سے گھن کھا کر ہر سیدھی بات کو
ٹیڑھی بنا لیتے ہو۔ 10 تم صیون کو خوں ریزی سے اور
یروشلم کو ناانصافی سے تعمیر کر رہے ہو۔ 11 یروشلم کے
عدالتبزرگ رشوتوقتکرتے لیتے اُسہیں۔ امامکے
تعلیم دیتے ہیں لیکن صرف کچھ ملنے کے لئے۔ اُس کے
نبی پیش گوئی سنا دیتے ہیں لیکن صرف پیسوں کے
معاوضے میں۔ تاہم لوگیہ رب پر انحصار کر کے کہتے
ہیں، ہم” آفتپر آ ہی نہیں سکتی، ہمارےربکیونکہ
درمیان “ہے۔

تمہاری12 وجہ سے صیون پر ہل چلایا جائے گا اور
یروشلم ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔ جس پہاڑ پر رب کا
گھر اُسہے پر جنگل چھا جائے گا۔

4
ایکیروشلم نئی بادشاہی کا مرکز بن جائے گا

آخری1 ایام میں رب کے گھر کا پہاڑ مضبوطی سے
قائم بڑاسےسبگا۔ہو یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں کہیںسے
یادہ ز سرفراز ہو گا۔ تب اُمّتیں جوق در جوق اُس کے
پاس پہنچیں گی، 2 اور بےشمار قومیں آ کر کہیں آؤ،”گی، ہم رب کے پہاڑ پر چڑھ کر یعقوب کے خدا کے
گھر پاسکے جائیں تاکہ وہ ہمیں اپنی مرضی کی تعلیم
دے اور ہم اُس کی راہوں پر “چلیں۔
کیونکہ صیون پہاڑ ربسے ہدایتکی نکلے گی، اور

یروشلم اُسسے کا کلام صادر گا۔ہو بینرب3 الاقوامی
جھگڑوں کو نپٹائے گا اور دُور تک کی زورآور قوموں
کا انصاف کرے گا۔ تب وہ اپنی تلواروں کو کوٹ
کر پھالے بنائیں گی اور اپنے نیزوں کو کانٹ چھانٹ
کے اوزار میں تبدیل کریں گی۔ اب سے نہ ایک قوم
دوسری پر حملہ کرے گی، نہ لوگ جنگ کرنے کی

تربیت حاصل کریں گے۔ 4 ایکہر اپنی انگور کی بیل
اور اپنے انجـیر کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام
کرے گا۔ کوئی نہیں رہے گا جو دہشتاچانکاُنہیں
زدہ کرے۔ الافواجربکیونکہ نے یہ کچھ فرمایا ہے۔

5 ہر دوسری قوم اپنے دیوتا کا نام لے کر پھرتی ہے،
لیکن ہم ربتکہمیشہ اپنے خدا کا نام لے کر پھریں
گے۔

رب6 فرماتا اُس”ہے، مَیںدن لنگڑوں کروںجمعکو
گا اور اُنہیں اکٹھا کروں گا جنہیں مَیں منتشرنے کر کے
دُکھ پہنچایا تھا۔ مَیں7 لنگڑوں کو قوم کا بچا ہوا حصہ بنا
دوں گا اور جو بھٹکتکدُور گئے تھے اُنہیں طاقت ور
اُمّت میں تبدیل کروں گا۔ ربتب اُن کا بادشاہ بن کر
تکابد صیون پہاڑ پر اُن پر کرےحکومت گا۔ جہاں8
تک تیرا تعلق اےہے، یوڑ ر کے بُرج، اے صیون بیٹی
کے پہاڑ، تجھے پہلے کی سی سلطنت حاصل ہو گی۔
یروشلم بیٹی کو بادشاہتدوبارہ ملے “گی۔

یروشلم میںخطرےتکابھی ہے
اے9 یروشلم بیٹی، اِس وقت تُو اِتنے زور سے کیوں

رہیچیخ ہے؟ کیا تیرا کوئی بادشاہ نہیں؟ تیرےکیا مشیر
سب ختم ہو گئے ہیں کہ تُو دردِ زہ میں عورتمبتلا کی
پیچطرح تابو کھا رہی ہے؟

اے10 صیون بیٹی، جنم دینے والی عورت کی طرح
تڑپتی اور چیختی !جا کیونکہ اب تجھے شہر سے نکل
کر کھلے میدان میں پڑےرہنا گا، آخر میں تُو تکبابل
پہنچے گی۔ لیکن وہاں رب تجھے بچائے گا، وہاں وہ
دےعوضانہ تجھےکر دشمن ہاتھکے سے چھڑائے گا۔

11 اِس وقت تو متعدد قومیں تیرے خلاف جمع ہو
گئی ہیں۔ آپس میں وہ کہہ رہی ہیں، آؤ،” یروشلم
کی بےحرمتی ہو جائے، ہم صیون حالتکی دیکھ کر
لطف اندوز ہو “جائیں۔ لیکن12 وہ رب خیالاتکے
نہیںکو اُسجانتے، اُنہیںسمجھتے۔نہیںمنصوبہکا معلوم
نہیں کہ وہ اُنہیں گندم پُولوںکے کی طرح اکٹھا کر رہا
ہے تاکہ اُنہیں گاہ لے۔

13 اے” صیون بیٹی، اُٹھ کر گاہ !لے کیونکہ مَیں
تجھے لوہے پیتلاورسینگوںکے نوازوںسےُکھروںکے

* 3:7 :منہ لفظی :ترجمہ مونچھیں۔
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گا تاکہ تُو بہت سی قوموں کو ُچور ُچور کر تبسکے۔
مَیں اُن کا لُوٹا ہوا ربمال کے لئے مخصوص کروں گا،
اُن کی دولت پوری دنیا مالـککے کے حوالے کروں
“گا۔

5
نجات دہندہ کی اُمید

جسشہراے1 پر حملہ ہو رہا ابہے، آپاپنے کو
چھری زخمیسے کر، کیونکہ ہمارا محاصرہ ہو رہا ہے۔
لاٹھیدشمن اسرائیلسے حکمرانکے گالکے مارےپر
گا۔

لیکن2 تُو، اے بیت لحم اِفراتہ، جو یہوداہ کے دیگر
خاندانوں نسبتکی چھوٹا ہے، تجھ میں سے وہ نکلے گا
جو اسرائیل کا حکمران ہو گا اور جو قدیم زمانے بلـکہ
ازل سے صادر ہوا ہے۔ تکجبلیکن3 عورتحاملہ
اُسے جنم نہ اپنیربتکوقتاُسدے، قوم دشمنکو
کے چھوڑےحوالے گا۔ لیکن پھر اُس کے بھائیوں کا
بچا ہوا اسرائیلیوںحصہ واپسپاسکے آئے گا۔

4 یہ کھڑےحکمران ہو کر رب قوتکی کے ساتھ
اپنے یوڑ ر کی گلہ بانی کرے گا۔ اُسے رب اپنے خدا
کے نام کا عظیم اختیار حاصل ہو گا۔ تب قوم سلامتی
سے بسے گی، کیونکہ اُس کی عظمت دنیا کی انتہا تک
پھیلے گی۔ 5 وہی سلامتی کا منبع ہو گا۔ جب اسور
کی ملـکہمارےفوج میں داخل ہو ہمارےکر محلوں
میں گھس آئے تو ہم اُس کے خلاف سات چرواہے
اور آٹھ کھڑےرئیس کریں گے 6 جو تلوار سے ملـِک
اسور کی گلہ بانی یں کر گے، ہاں تلوار کو میان سے
کھینچ کر نمرود ملـککے پر حکومت کریں گے۔ یوں
ہمیںحکمران اسور سے بچائے ملـکہمارےیہجبگا
اور ہماری سرحد گھسمیں آئے گا۔

یعقوبتب7 لوگجتنےکے بچ متعددکر اقوام بیچکے
میں رہیں گے ربوہ کی بھیجی اوسہوئی یا یالی ہر پر
پڑنے بارشوالی کی مانند ہوں گے یعنی ایسی چیزوں کی
مانند جو نہ کسی انسان کے انتظار میں رہتی، نہ کسی
انسان کے حکم پر پڑتی ہیں۔ یعقوب8 کے لوگجتنے بچ
متعددکر اقوام بیچکے رہیںمیں جانوروںجنگلیوہگے
درمیانکے ببر شیر اور یوں بکر بھیڑ بیچکے میں جوان شیر

کی مانند ہوں گے یعنی ایسے جانور کی مانند جو جہاں
جانوروںگزرےبھیسے کو روند کر پھاڑ لیتا اُسہے۔
کے ہاتھ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ 9 تیرا تیرےہاتھ تمام
مخالفوں پر فتح پائے تیرےگا، تمام دشمن نیست و نابود
ہو جائیں گے۔

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

نیست تیرےاور رتھوں نابودکو گا۔کروں تیرےمَیں11
ملـک شہروںکے ملامیںخاککو تیرےکر تمام قلعوں
کو گرا دوں گا۔ تیری12 جادوگری کو مَیں مٹا ڈالوں
قسمتگا، بتانےحالکا رہیںنہیںمیںبیچتیرےوالے
گے۔ تیرے13 بُت مخصوصتیرےاور ستونوں کو مَیں
یوں تباہ کروں گا کہ تُو آئندہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی
چیزوں کی پوجا کرےنہیں گا۔ اسیرتتیرے14 دیوی
کے مَیںکھمبے اُکھاڑ تیرےکر شہروں کو مسمار کروں
گا۔ 15 اُس وقت مَیں بڑے غصے سے اُن قوموں سے
انتقام لوں گا جنہوں میرینے نہیں “سنی۔

6
الله اسرائیل پر الزام لگاتا ہے

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

اے2 پہاڑو، اب رب کا اپنی قوم پر الزام !سنو اے
دنیا کی قدیم بنیادو، توجہ !دو کیونکہ رب عدالت میں
اپنی قوم پر الزام لگا رہا ہے، وہ اسرائیل سے مقدمہ اُٹھا
رہا ہے۔

سوالوہ3 کرتا میریاے”ہے، قوم، مَیں تیرےنے
ساتھ سلوکغلطکیا کیا؟ مَیں نے کیا کِیا کہ تُو تھکاِتنی
گئی ہے؟ بتا تو !سہی حقیقت4 تو یہ ہے کہ مَیں تجھے
ملـِک مصر سے نکال لایا، مَیں نے دےفدیہ کر تجھے
غلامی سے رِہا دیا۔کر مَیںساتھساتھ ہارونموسٰی،نے
اور مریم کو بھیجا تیرےتاکہ تیریکرچلآگے راہنمائی
کریں۔ میریاے5 قوم، وقتوہ یاد موآبجبکر کے
بادشاہ بلق نے بلعام بن بعور کو بُلایا تاکہ تجھ پر لعنت
بھیجے۔ لعنت کی بجائے اُس نے تجھے برکت !دی وہ
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سفر بھی یاد کر جب تُو ِشّطیم سے روانہ ہو کر ِجلجال
پہنچی۔ اگر تُو اِن تمام باتوں پر کرےغور تو جان لے گی
ربکہ نے وفاداریکتنی انصافاور تیرےسے ساتھ
سلوک کیا “ہے۔

ہیںآتےحضورکےربہمجب6 تاکہ الله تعالیٰ کریںسجدہکو تو ہمیں اپنے ساتھ کیا لانا ہئے؟ چا کیا یکہمیں
اُسبچھڑےسالہ لاحضورکے بھسمکر کرنے چاہئیں؟
7 ربکیا ہزاروں مینڈھوں یا تیل کی بےشمار ندیوں سے
ہوخوش گا؟جائے مجھےکیا پہلوٹھےاپنے کو اپنے جرائم
عوضکے چڑھانا ہئے، چا اپنے جسم کے پھل کو اپنے
گناہوں کو مٹانے کے لئے پیش کرنا ہئے؟ چا ہرگز !نہیں

اے8 انسان، اُس نے تجھے صاف بتایا ہے کہ کیا
کچھ اچھا ہے۔ رب تجھ سے چاہتا ہے کہ تُو انصاف
قائم رکھے، مہربانی کرنے میں لگا رہے اور فروتنی سے
اپنے خدا کے حضور چلتا رہے۔

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

دانشکیونکہ مند اُس کے نام خوفکا مانتا اےہے۔
قبیلے، دھیان دو کسکہ نے یہ مقرر کیا ہے،

10 تکاب” ناجائز نفع دولتکی بےدین آدمی کے
گھر میں جمع ہو رہی ہے، اب تک لوگ گندم بیچتے
وقت پورا تول نہیں لتے، تو اُن کی غلط پیمائش پر !لعنت
11 کیا مَیں اُس آدمی کو بَری قرار دوں جو غلط ترازو
استعمال کرتا ہے اور جس کی تھیلی میں ہلـکے باٹ
پڑے ہتے ر ہیں؟ ہرگز !نہیں 12 یروشلم کے بڑےامیر ظالم
ہیں، لیکن باشندےباقی جھوٹبھی لتے بو ہیں، اُن کی
باتہر دھوکا ہی دھوکا !ہے

اِس13 لئے مَیں تجھے مار مار کروںزخمیکر مَیںگا۔
تیرےتجھے گناہوں کے بدلے میں تباہ کروں گا۔ 14 تُو
کھانا کھائے گا لیکن سیر نہیں ہو گا بلـکہ پیٹ خالی
رہے گا۔ تُو مال محفوظ رکھنے کرےکوششکی گا،
لیکن کچھ نہیں بچے گا۔ کیونکہ جو کچھ تُو بچانے کی
کرےکوشش گا اُسے مَیں تلوار کے کروںحوالے گا۔
15 تُو بیج بوئے گا لیکن فصل نہیں کاٹے گا، زیتون کا
تیل نکالے گا لیکن اُسے استعمال کرےنہیں گا، انگور
رسکا نکالے گا لیکن اُسے نہیں پیئے گا۔ 16 تُو اسرائیل

کے بادشاہوں عُمری اور اخی اب کے نمونے پر چل پڑا
تکآجہے، اُن پیرویکیمنصوبوںکےہی کرتا آیا ہے۔
اِس لئے مَیں تجھے تباہی کے حوالے کر دوں تیرےگا،
لوگوں کو مذاق کا نشانہ بناؤں گا۔ تجھے دیگر اقوام کی
لعن برداشتطعن پڑےکرنی “گی۔

7
اپنی قوم افسوسپر

1 ہائے، مجھ پر !افسوس مَیں اُس شخص کی مانند
ہوں جو فصل کے جمع ہونے پر انگور کے باغ میں سے
گزر جاتا ہے تاکہ بچا ہوا تھوڑا بہت پھل مل جائے،
لیکن ایک ُگچھا تک باقی نہیں۔ مَیں اُس آدمی کی مانند
ہوں جو انجـیر کا پہلا پھل ملنے کی اُمید رکھتا ہے لیکن
ایک بھی نہیں ملتا۔ ملـک2 میں سے دیانت دار مٹ
گئے ایکہیں، بھی ایمان دار نہیں رہا۔ تاکسب میں
بیٹھے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ایکہر
اپنا جال بچھا کر اپنے بھائی کو پکڑنے کوششکی کرتا
ہے۔ غلطہاتھدونوں3 کام جیسےایکمیںکرنے ماہر
ہیں۔ حکمران اور قاضی رشوت کھاتے، بڑے لوگ
متلوّن مزاجی کبھیسے یہ، کبھی طلبوہ کرتے ہیں۔
سب مل کر سازشیں کرنے میں مصروف ہتے ر ہیں۔
4 اُن میں شخصشریفسےسبسے کیجھاڑیخاردار
مانند ایمانسےسبہے، آدمیدار باڑکانٹےدار نہیں۔اچھاسے
لیکن وہ دن آنے والا جسہے کا اعلان تمہارے

پہرے داروں نے کیا تبہے۔ الله تجھ نپٹسے لے گا،
ُلٹکچھسب ا پلٹ ہو جائے گا۔

کسی5 پر بھی متبھروسا رکھنا، نہ پڑوسیاپنے پر، نہ
پر۔دوستاپنے بیویاپنی باتبھیسے محتاطسےکرنے
رہو۔ 6 کیونکہ بیٹا اپنے باپ حیثیتکی نہیں مانتا، بیٹی
اپنی ماں خلافکے کھڑی ہو جاتی اور بہو اپنی ساس
کی مخالفت کرتی ہے۔ تمہارے اپنے ہی گھر والے
تمہارے دشمن ہیں۔

لیکن7 مَیں ربخود کی راہ دیکھوں گا، نجاتاپنی
کے انتظارکےخدا گا۔رہوںمیں کیونکہ میرا میریخدا
سنے گا۔

ہمیںرب کرےرِہا گا
میرےاے8 دشمن، مجھے دیکھ کر متشادیانہ !بجا

گو مَیں گر گیا ہوں تاہم دوبارہ کھڑا ہو جاؤں گا، گو
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اندھیرے میں بیٹھا ہوں تاہم رب میری روشنی ہے۔
9 مَیں نے رب کا ہی گناہ کیا ہے، اِس لئے مجھے اُس
غضبکا پڑےبھگتنا گا۔ تکجبکیونکہ میرےوہ
میںحق مقدمہ لڑ کر انصافمیرا تکوقتاُسکرےنہ
مَیں اُس کا قہر برداشت کروں گا۔ تب وہ مجھے یکی تار
سے نکال کر روشنی میں لائے گا، اور مَیں اپنی آنکھوں
اُسسے انصافکے وفاداریاور کا مشاہدہ کروں گا۔

10 میرا دشمن یہ دیکھ کر سراسر شرمندہ ہو جائے
گا، حالانکہ اِس وقت وہ کہہ رہا ہے، رب” تیرا خدا
اپنیمیری“ہے؟کہاں آنکھیں اُس دیکھیںشرمندگیکی
گی، کیونکہ اُس وقت اُسے گلی میں کچرے کی طرح
پاؤں تلے روندا جائے گا۔

اے11 اسرائیل، وہ دن آنے والا ہے جب تیری
دیواریں نئے سرے سے تعمیر ہو جائیں گی۔ اُس دن
تیری سرحدیں وسیع ہو جائیں گی۔ 12 لوگ چاروں
طرف سے تیرے پاس آئیں گے۔ وہ اسور سے، مصر
کے شہروں سے، یائے در فرات کے علاقے سے بلـکہ
دُوردراز ساحلی اور پہاڑی علاقوں سے بھی آئیں گے۔
13 زمین اپنے باشندوں کے باعث ویران و سنسان ہو
جائے گی، آخرکار اُن حرکتوںکی کا نکلپھلکڑوا آئے
گا۔

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

تجھرب،اے18 جیسا تُوہے؟کہاںخدا گناہوںہی
معافکو کر دیتا، تُو ہی میراثاپنی بچےکے ہوؤں کے

جرائم سے درگزر کرتا ہے۔ تُو تکہمیشہ غصے نہیں رہتا
بلـکہ شفقت پسند کرتا ہے۔ 19 تُو دوبارہ ہم پر رحم
کرے گا، ہمارےدوبارہ گناہوں کو پاؤں تلے کچل کر
سمندر کی گہرائیوں دےپھینکمیں گا۔ 20 تُو یعقوب
اور ابراہیم کی اولاد پر اپنی وفا اور شفقت دکھا کر وہ
وعدہ کرےپورا گا جو تُو نے قَسم کھا کر قدیم زمانے
باپہمارےمیں دادا سے کیا تھا۔
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ناحوم
الله غضبکے کا اظہار

میںذیل1 نینوہ بارےکے میں وہ کلام قلم بند جوہے
الله نے یا رو میں ناحوم اِلقُوشی کو دکھایا۔

غیرترب2 مند اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ انتقام
لیتے ربوقت اپنا پورا غصہ اُتارتا ربہے۔ اپنے مخالفوں
سے بدلہ لیتا اور اپنے دشمنوں ناراضسے رہتا ہے۔

تحملرب3 سے بھرپور ہے، اور اُس قدرتکی عظیم
ہے۔ وہ قصوروار کو کبھی بھی سزا دیئے بغیر نہیں
چھوڑتا۔
وہ آندھی اور طوفان سے گھرا ہوا چلتا اورہے، بادل

اُس پاؤںکے تلے کی گرد ہوتے ہیں۔
4 وہ سمندر کو ڈانٹتا تو وہ سوکھ جاتا، اُس کے حکم

پر تمام یا خشکدر ہو جاتے ہیں۔ تب بسن اور کرمل
شادابکی یالی ہر مُرجھا جاتی اور لبنان کے پھول کملا
جاتے ہیں۔

5 اُس کے منے سا پہاڑ لرز اُٹھتے، یاں پہاڑ پگھل جاتی
ہیں۔ اُس کے حضور پوری زمین اپنے باشندوں سمیت
لرز اُٹھتی ہے۔

ناراضیکیاُسکون6 اُساور قہرشدیدکے کا سامنا
کر سکتا ہے؟ اُس کا آگغضب کی طرح بھڑک کر
زمین نازلپر ہوتا اُسہے، آنےکے پر پھٹپتھر ٹکڑےکر
ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔

رب7 مہربان مصیبتہے۔ کے دن وہ مضبوط قلعہ
ہے، اور جو اُس میں پناہ لیتے ہیں اُنہیں وہ جانتا ہے۔

لیکن8 دشمنوںاپنے پر سیلابوہ لائے گا جو اُن کے
مقام بھاگدشمنبھیجہاںگا۔کرےغرقکو جائے
وہاں اُس پر یکی تار چھا گا۔دےجانے

رب9 خلافکے منصوبہ ھنے باند کا کیا فائدہ؟ وہ تو
تمہیں ایک دم تباہ کر دے گا، دوسری بار تم پر آفت
لانے ضرورتکی ہی نہیں ہو گی۔

10 کیونکہ گو دشمن گھنی اور خاردار یوں جھاڑ اور
نشے میں دُھت شرابی کی مانند ہیں، لیکن وہ جلد ہی
خشک بھوسے کی طرح بھسم ہو جائیں گے۔

اے11 نینوہ، تجھ سے وہ نکل آیا جس نے رب
بُرےخلافکے منصوبے باندھے، جس نے مشورےشیطانی دیئے۔

12 لیکن اپنی قوم سے رب فرماتا ہے، گو” دشمن
طاقت ور اور بےشمار کیوں نہ ہوں توبھی اُنہیں مٹایا
جائے گا اور غائبوہ ہو جائیں مَیںبےشکگے۔ نے
پستتجھے کر لیکندیا، آئندہ ایسا گا۔کروںنہیں اب13
مَیں وہ جوا توڑ ڈالوں گا اُنہوںجو تیرینے گردن پر رکھ
دیا تھا، مَیں تیری زنجـیروں کو پھاڑ ڈالوں “گا۔

لیکن14 نینوہ ربسے فرماتا ہے، آئندہ” تیری کوئی
اولاد قائم نہیں رہے گی جو تیرا نام رکھے۔ جتنے بھی بُت
اور تیرےمجسمے مندر میں پڑے ہیں اُن سب کو مَیں
نیست و نابود کر دوں گا۔ تیریمَیں قبر تیار کر رہا ہوں،
کیونکہ تُو کچھ بھی نہیں “ہے۔

نینوہ شکستکی
15 وہ دیکھو، پہاڑوں پر اُس کے قدم چل رہے ہیں

امنجو و امان خبریخوشکی سناتا اےہے۔ یہوداہ،
اب اپنی عیدیں منا، اپنی مَنتیں پوری !کر کیونکہ آئندہ
شیطانی آدمی تجھ میں نہیں گھسے گا، وہ مٹسراسر ہے۔گیا

2
اے1 نینوہ، سب کچھ منتشر کرنے والا تجھ پر حملہ

کرنے آ رہا قلعےچنانچہہے، کی داریپہرا !کر راستے پر
دھیان کمربستہدے، ہو ممکنتکجہاںجا، دفاعہے
کی یاں تیار !کر

2 یعقوبگو تباہ اور اُس کے انگوروں کے باغ نابود
ہو گئے ہیں، لیکن اب رب اسرائیل کی شان و شوکت
کرےبحال گا۔

3 وہ دیکھو، نینوہ پر حملہ کرنے والے سورماؤں کی
ڈھالیں سرخ ہیں، فوجی قرمزی رنگ کی وردیاں پہنے
ہوئے دشمنہیں۔ نے اپنے رتھوں کو تیار کر رکھا ہے،
اور وہ بھڑکتی مشعلوں کی چمکطرح رہے ہیں۔ ساتھ
ساتھ سپاہی نیزےاپنے لہرا ہیں۔رہے رتھاب4 گلیوں
میں سے اندھا دُھند گزر رہے ہیں۔ میںچوکوں وہ اِدھر
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اُدھر بھاگ رہے ہیں۔ یوں لـگ رہا ہے کہ بھڑکتی
مشعلیں یا بادل کی بجلیاں اِدھر چمکاُدھر رہی ہیں۔

5 حکمران اپنے چیدہ افسروں کو بُلا لیتا ہے، اور
وہ ٹھوکر کھا کھا کر آگے ھتے بڑ ہیں۔ وہ دوڑ کر فصیل
پاسکے پہنچ جلدیجاتے، سے کھڑیڈھالحفاظتی
کرتے ہیں۔ 6 پھر یا در دروازےکے کھل جاتے اور
شاہی محل لڑکھڑانے لگتا ہے۔ تب7 دشمن ملـکہ کے
کپڑے اُتار کر اُسے لے جاتے ہیں۔ اُس کی لونڈیاں
پیٹچھاتی پیٹ کر کبوتروں کی طرح غوں غوں کرتی
ہیں۔ 8 نینوہ بڑی دیر سے اچھے خاصے تالاب کی مانند
تھا، لیکن اب لوگ اُس بھاگسے رہے ہیں۔ لوگوں
کو کہا رُکوجاؤ،رُک”ہے،جاتا تو لیکن“!سہی کوئی
نہیں رُکتا۔ سب سر پر پاؤں رکھ کر شہر بھاگسے رہے
ہیں، اور کوئی نہیں مُڑتا۔

9 آؤ، نینوہ کی لُوٹچاندی لو، اُس کا سونا چھین !لو
کیذخیرےکیونکہ انتہا نہیں، اُس دولتکیخزانوںکے
لامحدود ہے۔ 10 لُوٹنے والے کچھ نہیں چھوڑتے۔ جلد
ہی شہر خالی اور ویران و سنسان ہو جاتا ہے۔ ہر دل
ہارحوصلہ جاتا، ہر کانپگھٹنا اُٹھتا، ہر کمر تھرتھرانے
لـگتی اور چہرےہر رنگکا ماند پڑ جاتا ہے۔

اب11 نینوہ بیٹی کی کیا حیثیت رہی؟ پہلے وہ ببر شیر
کی ماند تھی، ایسی شیروںجوانجہاںجگہ گوشتکو
کھلایا جاتا، جہاں شیر اور شیرنی اپنے سمیتبچوں ٹہلتے
تھے۔ اُنہیںکوئی ڈرا کر بھگا نہیں سکتا تھا۔ وقتاُس12
شیر بچوںاپنے لئےکے کچھبہت پھاڑ لیتا اور اپنی شیرنیوں
کے لئے بھی گھونٹگلا کر مار ڈالتا تھا۔ اُس ماندیںکی
اور چھپنے کی جگہیں پھاڑے ہوئے شکار سے رہتیبھری تھیں۔

الافواجرب13 فرماتا ہے، اے” ابنینوہ، مَیں تجھ
نپٹسے لیتا تیرےمَیںہوں۔ رتھوں کو آتشنذرِ دوںکر
گا، تیرےاور جوان شیر تلوار کی زد میں آ کر مر جائیں
گے۔ مَیں ہونے دوں گا کہ آئندہ تجھے زمین پر کچھ نہ
ملے جسے پھاڑ کر کھا سکے۔ تیرےآئندہ قاصدوں کی
آواز کبھی سنائی دےنہیں “گی۔

3
نینوہ کی رُسوائی

قاتلاُس1 شہر افسوسپر اورجھوٹجو لُوٹے ہوئے
مال سے بھرا ہوا لُوٹوہہے۔ مار بازکبھیسے نہیں آتا۔

2 !سنو چابک کی آواز، چلتے ہوئے رتھوں کا !شور
سرپٹگھوڑے دوڑ رہے، بھاگبھاگرتھ اُچھلکر
رہے ہیں۔ 3 گھڑسوار آگے بڑھ رہے، شعلہ زن تلواریں
اور نیزےچمکتے نظر آ رہے ہیں۔ ہر طرف مقتول ہی
مقتول، بےشمار لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ اِتنی ہیں
لوگکہ ٹھوکر کھا کھا کر اُن پر سے گزرتے ہیں۔ 4 یہ
ہو گا نینوہ کا انجام، اُس فریبدل کسبی اور جادوگرنی
فروشیعصمتاورجادوگریاپنینےجسکا اقوامسے
اور اُمّتوں کو غلامی میں بیچ ڈالا۔

رب5 الافواج فرماتا ہے، اے” نینوہ بیٹی، اب مَیں
تجھ نپٹسے لیتا ہوں۔ مَیں تیرا تیرےلباس سر کے اوپر
اُٹھاؤں گا کہ تیرا ننگاپن اقوام کو نظر آئے اور تیرا منہ
ممالـکدیگر منےکے تجھمَیں6جائے۔ہوکالاسا پر ُکوڑا
پھینککرکٹ تیریکر تحقیر کروں گا۔ تُو دوسروں کے
لئے تماشا بن دیکھتجھےسبتب7گی۔جائے بھاگکر
جائیں گے۔ وہ کہیں گے، نینوہ’ تباہ ہو گئی اب‘!ہے
اُس افسوسپر سےکہاںمجھےابرہا؟کونوالاکرنے
لوگ ملیں گے تجھےجو تسلی “دیں؟

8 کیا تُو *تھیبس شہر سے بہتر ہے، جو یائے در نیل
پر واقع تھا؟ وہ تو پانی سے گھرا ہوا تھا، اور پانی ہی اُسے
محفوظسےحملوں 9تھا۔رکھتا ایتھوپیا فوجیکےمصراور
اُس کے لئے لامحدود طاقت باعثکا تھے، فوط اور لبیا
اُس اتحادیکے تھے۔ توبھی10 قیدیوہ بن جلاوطنکر
ہوا۔ ہر گلی کے میںکونے اُس کے شیرخوار بچوں کو
زمین پٹخپر اُسگیا۔دیا کے اندازیقرعہشرفا یعےکے ذر
تقسیم ہوئے، اُس کے بزرگتمام زنجـیروں جکڑےمیں
گئے۔

اے11 نینوہ بیٹی، تُو بھی نشے میں دُھت ہو جائے
گی۔ تُو بھی حواس باختہ ہو کر دشمن سے پناہ لینے
کی کوشش کرے گی۔ تیرے12 تمام قلعے پکے پھل
سے لدے ہوئے انجـیر کے درخت ہیں۔ جب اُنہیں
ہلایا جائے تو انجـیر ً فورا کھانے والے کے منہ میں گر
جاتے ہیں۔ 13 تیرےلو، تمام دستے عورتیں بن گئے ہیں۔

* 3:8 :تھیبس Thebes۔ عبرانی متن میں اِس مترادفکا نو آمون مستعمل ہے۔
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ملـکتیرے دشمندروازےکے کے لئے پورے طور پر
کھولے کنڈےتیرےگئے، آتشنذرِ ہو گئے ہیں۔

پانیخوب14 جمع کر محاصرےتاکہ کافیدورانکے
ہو۔ اپنی قلعہ بندی مزید مضبوط !کر گارے کو پاؤں
سے لتاڑ لتاڑ کر اینٹیں بنا !لے 15 آگتاہم تجھے بھسم
کرے گی، تلوار تجھے مار ڈالے ہاںگی، ٹڈیوںتجھےوہ
کی طرح کھا جائے گی۔ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہو
گا، خواہ تُو ٹڈیوں طرحکی کیوںبےشمار نہ ہو جائے۔
بےشک16 تیرے تاجر ستاروں جتنے لاتعداد ہو گئے
ہیں، لیکن اچانک وہ ٹڈیوں کے بچوں کی طرح اپنی
کینچلی کو اُتار لیں گے اور اُڑ کر غائب ہو جائیں گے۔
دَلوںٹڈیافسرتیرےاورجیسےٹڈیوںدرباریتیرے17
کی مانند ہیں جو سردیوں کے موسم میں دیواروں کے
ساتھ چپک جاتی لیکن دھوپ نکلتے ہی اُڑ کر اوجھل
ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بھی پتا نہیں کہ وہ کہاں چلی
گئی ہیں۔

18 اے اسور کے بادشاہ، تیرے چرواہے گہری
نیند سو تیرےرہے، شرفا آرام کر رہے ہیں۔ تیری قوم
پہاڑوں پر منتشر ہو گئی ہے، اور کوئی نہیں جو اُنہیں
دوبارہ جمع کرے۔ تیری19 چوٹ بھر ہی نہیں سکتی،
تیرا زخم لاعلاج ہے۔ جسے بھی تیرے انجام کی خبر
ملے وہ تالی بجائے گا۔ سبکیونکہ کو تیرا مسلسل ظلم
و برداشتتشدد کرنا پڑا۔
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حبقوق
نبی :شکایتکی طرفہر ناانصافی

میںذیل1 وہ کلام قلم بند نبیحبقوقجوہے کو یا رو
دیکھ کر ملا۔

2 اے رب، مَیں مزید کب تک مدد کے لئے
تکابپکاروں؟ تُو میرینے نہیں مَیںسنی۔ کبمزید
تک چیخیں مار مار کر کہوں کہ فساد ہو رہا ابہے؟
تک تُو ہمیںنے چھٹکارا نہیں دیا۔ 3 تُو کیوں ہونے دیتا
ہے کہ مجھے اِتنی ناانصافی دیکھنی پڑے؟ لوگوں کو اِتنا
نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لیکن تُو خاموشی سے سب
کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ جہاں بھی مَیں نظر ڈالوں، وہاں
ظلم و تشدد ہی نظر آتا بازیمقدمہہے، سرجھگڑےاور
اُٹھاتے ہیں۔ نتیجے4 میں شریعت بےاثر ہو گئی ہے،
باانصافاور نہیںجاریکبھیفیصلے بےدینوںہوتے۔
راستنے بازوں کو گھیر لیا ہے، اِس لئے عدالت میں
فیصلےبےہودہ کئے جاتے ہیں۔

الله جوابکا
دیگر”5 اقوام پر نگاہ ڈالو، ہاں اُن پر دھیان دو تو ہکا

بکا رہ جاؤ گے۔ کیونکہ مَیں تمہارے جیتے جی ایک
ایسا کام کروں جسگا کی جب خبر سنو گے تو تمہیں
یقین نہیں آئے گا۔ مَیں6 بابلیوں کو کھڑا کروں گا۔ یہ
ظالم اور تلخ رُو قوم پوری دنیا کو عبور کر دوسرےکے
ممالـک پر گی۔کرےقبضہ اُسلوگ7 دہشتسختسے
کھائیں گے، اُسیطرفہر کے قوانین اور عظمت ماننی
پڑے گی۔ 8 اُن گھوڑےکے چیتوں سے تیز ہیں، اور
شام وقتکے شکار کرنے والے بھیڑیئے بھی اُن جیسے
پُھرتیلے نہیں ہوتے۔ سرپٹوہ دوڑ کر دُور دُور سے آتے
ہیں۔ جس طرح عقاب لاش پر جھپٹا مارتا ہے اُسی
وہطرح اپنے شکار پر حملہ اِسیسب9ہیں۔کرتے مقصد
سے آتے ہیں کہ ظلم و تشدد کریں۔ جہاں بھی جائیں
وہاں آگے ھتے بڑ جیسےریتہیں۔جاتے قیدیبےشمار
اُن وہ10ہیں۔ہوتےجمعمیںہاتھکے بادشاہوںدیگر کا
مذاق اُڑاتے ہیں، اور دوسروں بزرگکے اُن کے تمسخر
کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ہر قلعے کو دیکھ کر ہنسوہ
اُٹھتے ہیں۔ جلد ہی وہ اُن کی دیواروں کے ساتھ مٹی کے

ڈھیر لگا کر اُن پر قبضہ کرتے ہیں۔ 11 پھر وہ تیز ہَوا کی
طرح وہاں سے گزر کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ
قصوروار ٹھہریں گے، کیونکہ اُن کی اپنی طاقت اُن کا
خدا “ہے۔

اے رب، تُو خاموشکیوں رہتا ہے؟
رب،اے12 کیا تُو قدیم زمانے ہیسے میرا خدا، میرا

قدوس نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں اےگے۔ رب، تُو نے
اُنہیں سزا دینے کے لئے مقرر کیا اےہے۔ چٹان، تیری
مرضی ہے کہ وہ تربیتہماری کریں۔ تیری13 آنکھیں
بالکل پاک ہیں، اِس لئے تُو بُرا کام برداشت نہیں کر
سکتا، خاموشیتُو سے ظلم و تشدد پر نظر ڈالنہیں سکتا۔ تو
پھر تُو اِن بےوفاؤں کی حرکتوں برداشتطرحکسکو
کرتا ہے؟ جب بےدین اُسے ہڑپ کر لیتا جو اُس سے
کہیں یادہ راستز باز توہے کیوںخاموشتُو رہتا ہے؟
14 تُو نے ہونے دیا ہے کہ انسان سے مچھلیوں کا سا
سلوک کیا جائے، کہ اُسے اُن سمندری جانوروں کی
طرح پکڑا جائے، جن کا مالـککوئی نہیں۔ دشمن15
سباُن کو کانٹے یعےکے ذر پانی نکالسے لیتا ہے، اپنا
ڈالجال اُنہیںکر پکڑ لیتا اُنجبہے۔ کا بڑا جمعڈھیر ہو
جاتا ہے تو خوشوہ ہو کر شادیانہ بجاتا ہے۔ تب16 وہ
اپنے جال کے منے سا بخور جلا کر اُسے جانور قربان کرتا
ہے۔ اُسیکیونکہ وسیلےکے سے عیشوہ عشرتو کی
زندگی گزار سکتا ہے۔ 17 کیا مسلسلوہ اپنا جال ڈالتا اور
قوموں کو بےرحمی موتسے گھاٹکے اُتارتا رہے؟

2
اب1 مَیں پہرا دینے کے لئے اپنی بُرجی پر چڑھ جاؤں

گا، قلعے کی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر چاروں طرف
دیکھتا رہوں گا۔ کیونکہ مَیں جاننا چاہتا ہوں کہ الله
مجھے کیا کچھ بتائے گا، کہ وہ میری شکایت کا کیا
گا۔دےجواب

رب جوابکا
جوابمجھےنےرب2 کچھجو”دیا، تُو نے یا رو میں

دیکھا ہے اُسے تختوں پر یوں لـکھ دے کہ ہر گزرنے
والا اُسے روانی سے پڑھ سکے۔ 3 کیونکہ ًوہ فورا پوری
نہیں ہو جائے گی بلـکہ مقررہ وقت پر آخرکار ظاہر ہو
گی، وہ ثابتجھوٹی نہیں ہو گی۔ گو دیر بھی لـگے توبھی
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صبر کر۔ کیونکہ آنے والا پہنچے گا، وہ دیر کرےنہیں
گا۔

مغرور4 آدمی پھولا ہوا اورہے اندر سیدھیسے راہ پر
نہیں چلتا۔ لیکن راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔
5ً یقینا َمے ایک بےوفا ساتھی ہے۔ مغرور شخص جیتا
نہیں رہے گا، گو وہ اپنے منہ کو پاتال کی طرح کھلا
اوررکھتا اُس نہیںکبھیطرحکیموتبھوککی مٹتی،
وہ تمام اقوام اور اُمّتیں پاساپنے جمع کرتا ہے۔

بےدینوں کا انجام
6 لیکن یہ سب اُس کا مذاق اُڑا کر اُسے لعن طعن

کریں گی۔ وہ کہیں گی، اُس’ پر افسوس جو دوسروں
کی چیزیں چھین کر اپنی ملـکیت میں اضافہ کرتا ہے،
قرضجو داروں کی ضمانت پر قبضہ کرنے سے دولت
مند ہو گیا یہہے۔ جاریتککبکارروائی ‘گی؟رہے
7 کیونکہ اچانک ہی ایسے لوگ اُٹھیں گے جو تجھے
کاٹیں گے، جاگلوگایسے اُٹھیں گے جن کے منے سا
تُو تھرتھرانے لـگے تبگا۔ تُو خود اُن کا بنشکار جائے
گا۔ 8 چونکہ تُو نے دیگر متعدد اقوام لُوٹکو لیا اِسہے
لئے اب بچی ہوئی اُمّتیں تجھے لُوٹہی لیں گی۔ کیونکہ
تجھ قتلسے غارتو سرزد ہوئی ہے، تُو دیہاتنے اور
شہر پر اُن کے سمیتباشندوں شدید ظلم کیا ہے۔

اُس9 افسوسپر جو ناجائز نفع کما کر اپنے گھر آفتپر
لاتا ہے، حالانکہ آفتوہ سے بچنے کے لئے اپنا گھونسلا
بلندیوں پر بنا لیتا ہے۔ تیرے10 منصوبوں سے متعدد
قومیں تباہ ہوئی ہیں، لیکن یہ تیرے ہی گھرانے کے
لئے شرم کا باعث بن گیا ہے۔ اِس گناہ سے تُو اپنے آپ
موتپر کی سزا لایا ہے۔ 11ً یقینا دیواروں کے پتھر چیخ
کر التجا یں کر گے اور لـکڑی کے شہتیر جواب میں آہ و
زاری کریں گے۔

اُس12 افسوسپر جو شہر قتلکو غارتو یعےکے ذر
تعمیر کرتا، جو آبادی کو ناانصافی کی بنیاد پر قائم کرتا
الافواجرب13ہے۔ مقررنے کیا قوموںکچھجوکہہے
مشقتمحنتبڑینے حاصلسے کیا اُسے آتشنذرِ ہونا
ہے، جو کچھ پانے کے لئے اُمّتیں تھک جاتی ہیں وہ
بےکار ہی ہے۔ 14 جسکیونکہ طرح سمندر پانی سے

بھرا ہوا طرحاُسیہے، ایکدنیا ربدن جلالکے کے
عرفان سے بھر جائے گی۔

15 اُس پر افسوس جو اپنا پیالہ یلی زہر شراب سے بھر
کر اُسے اپنے پڑوسیوں کو پلا دیتا تاکہہے اُنہیں نشے میں
لا کر اُن کی برہنگی لطفسے اندوز ہو جائے۔ لیکن16
اب تیری باری بھی آ گئی !ہے تیری شان شوکتو ختم
ہو جائے گی، اور تیرا منہ کالا ہو جائے ابگا۔ خود
پی !لے نشے میں آ کر کپڑےاپنے اُتار غضبلے۔ کا
جو پیالہ رب کے ہنے د ہاتھ میں ہے پاستیرےوہ بھی
پہنچے تیریتبگا۔ اِتنی رُسوائی ہو جائے گی تیریکہ
شان کا نام و تکنشان نہیں رہے گا۔

17 جو ظلم تُو نے لبنان پر کیا وہ تجھ پر غالبہی آئے
گا، جانوروںجن کو تُو وہاںنے تباہ کیا اُن دہشتکی
تجھ ہی پر طاری ہو جائے گی۔ کیونکہ تجھ سے قتل و
غارت سرزد ہوئی ہے، تُو نے دیہات اور شہروں پر اُن
کے سمیتباشندوں شدید ظلم کیا ہے۔

18 بُت کا کیا فائدہ؟ آخر کسی ماہر کاری گر نے
اُسے تراشا یا ڈھال لیا ہے، اور وہ جھوٹ ہی جھوٹ
ہدایاتکی دیتا کاریہے۔ گر اپنے ہاتھوں کے بُت پر
بھروسا رکھتا ہے، حالانکہ وہ بول بھی نہیں !سکتا

19 اُس پر افسوس جو لـکڑی سے کہتا ہے، جاگ’
‘!اُٹھ خاموشاور پتھر سے، کھڑا’ ہو ‘!جا کیا یہ چیزیں
ہدایت دے سکتی ہیں؟ ہرگز !نہیں اُن میں جان ہی
نہیں، خواہ اُن پر سونا نہکیوںچاندییا ہو۔گئیچڑھائی
مُقّدساپنےربلیکن20 اُسہے۔موجودمیںگھر کے
پوریحضور خاموشدنیا “رہے۔

3
حبقوق کی دعا

نبیحبقوقمیںذیل1 کی دعا اِسےہے۔ ‘شگیونوت’
کے طرز پر گانا ہے۔

اے2 رب، مَیں نے تیرا پیغام سنا اےہے۔ رب،
تیرا دیکھکام مَیںکر ڈر گیا ہمارےہوں۔ جیتے اُسےجی
وجود میں لا، جلد ہی اُسے ہم پر ظاہر جبکر۔ تجھے
ہم پر غصہ آئے تو اپنا رحم یاد کر۔
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3 الله تیمان سے آ رہا ہے، قدوس فاران کے پہاڑی

علاقے سے پہنچ رہا ہے۔ *(سِلاہ) اُس کا جلال
پورے آسمان پر چھا گیا ہے، زمین اُس کی حمد و ثنا سے
بھری ہوئی ہے۔

تب4 اُس کی شان سورج کی طرح چمکتی، اُس کے
ہاتھ سے تیز کرنیں نکلتی ہیں جن میں اُس کی قدرت
پنہاں ہوتی ہے۔

بیماریمہلـک5 اُس آگےکے آگے پھیلتی، مرضوبائی
اُس کے نقِش قدم پر چلتا ہے۔

6 جہاں بھی قدم اُٹھائے، وہاں زمین ہل جاتی،
بھیجہاں نظر ڈالے وہاں اقوام لرز اُٹھتی تبہیں۔ قدیم
پھٹپہاڑ جاتے، پرانی یاں دبکپہاڑ جاتی ہیں۔ اُس کی
راہیں ازل ایسیسے ہی رہی ہیں۔

7 مَیں نے ُکوشان کے خیموں کو مصیبت میں
دیکھا، مِدیان کے تنبو کانپ رہے تھے۔

اے8 رب، کیا تُو یاؤں در اور ندیوں سے غصے تھا؟
کیا سمندرغضبتیرا پر نازل جبہوا تُو اپنے گھوڑوں اور
فتح مند رتھوں پر سوار ہو کر نکلا؟

9 تُو نے اپنی کمان کو نکال لیا، تیری لعنتیں تیروں کی
طرح برسنے لـگی ہیں۔ (سِلاہ) تُو زمین کو پھاڑ کر اُن
جگہوں پر یا در بہنے دیتا ہے۔

تجھے10 دیکھ کر پہاڑ کانپ اُٹھتے، بارشموسلادھار
برسنے لـگتی اور پانی کی گہرائیاں گرجتی ہوئی اپنے ہاتھ
آسمان طرفکی اُٹھاتی ہیں۔

11 سورج اور چاند اپنی بلند رہائش گاہ میں رُک
جاتے ہیں۔ تیرے چمکتے تیروں کے منے سا وہ ماند پڑ
تیرےجاتے، نیزوں اوجھلمیںروشنیجھلملاتیکی ہو
جاتے ہیں۔

12 تُو غصے میں دنیا میں سے گزرتا، طیش سے دیگر
اقوام کو مار کر گاہ لیتا ہے۔

13 تُو اپنی قوم کو رِہا کرنے کے لئے نکلا، مسحاپنے
کئے ہوئے خادم کی مدد کرنے آیا ہے۔ تُو نے بےدین
کا تکبنیادکرلےسےچھتگھر گرا کچھابدیا، نظر
نہیں آتا۔ (سِلاہ)

14 اُس کے اپنے نیزوں سے تُو نے اُس کے سر کو
چھید ڈالا۔ پہلے اُس کے دستے کتنی خوشی سے ہم
پر ٹوٹ پڑے تاکہ ہمیں منتشر کر کے مصیبت زدہ کو
پوشیدگی میں کھا !سکیں لیکن اب وہ خود بھوسے کی
طرح ہَوا میں اُڑ گئے ہیں۔

15 تُو نے اپنے گھوڑوں سے سمندر کو یوں کچل دیا
کہ گہرا جھاگپانی لنے نکا لگا۔

الله تقویتمجھے دیتا ہے
سنکچھسبیہ16 کر میرا جسم لرز اُٹھا۔ اِتنا شور تھا

دانتمیرےکہ بجنے میری†لـگے، ہڈیاں سڑنے لـگیں،
میرے گھٹنے کانپ اُٹھے۔ اب مَیں اُس دن کے انتظار
میں رہوں آفتجبگا اُس قوم پر آئے گی ہمجو پر حملہ
کر رہی ہے۔

17 ابھی تک کونپلیں انجـیر کے درخت پر نظر نہیں
آتیں، انگور کی بیلیں بےپھل ہیں۔ تکابھی زیتون کے
درخت پھل سے محروم ہیں اور کھیتوں میں فصلیں نہیں
اُگتیں۔ باڑوں میں نہ یاں، بکر بھیڑ نہ مویشی ہیں۔

18 تاہم مَیں رب کی خوشی مناؤں گا، اپنے نجات
دہندہ الله باعثکے شادیانہ بجاؤں گا۔

رب19 ہرنوںمجھےوہیہے۔قوتمیریمطلققادرِ
تیزسےکے پاؤںرَو مہیا کرتا بلندیوںمجھےوہیہے، پر سے
گزرنے دیتا ہے۔
راہنماکےموسیقیگیتبالادرِج لئےکے اِسےہے۔

میرے طرز کے تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔

* 3:3 :ِسلاہ ًِسلاہ غالبا اِسمیںمفسرینہے۔ہدایتکوئیمیںبارےکےبجانےگانے میںبارےکےمطلبکے اتفاِق ہوتی۔نہیںرائے † 3:16
دانت بجنے :لـگے، لفظی ہونٹ:ترجمہ ہلنے لـگے۔
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صفنیاہ
ذیل1 ربمیں کا وہ کلام قلم بند ہے جو صفنیاہ بن

کوشی بن ِجدلیاہ بن امریاہ بن ِحزقیاہ پر نازل ہوا۔ اُس
وقت یوسیاہ بن امون یہوداہ کا بادشاہ تھا۔

رب2 فرماتا ہے، مَیں” رُوئے زمین پر سبسے کچھ
مٹا ڈالوں گا، انسان3 و حیوان، پرندوں، مچھلیوں، ٹھوکر
کھلانے والی چیزوں اور بےدینوں کو۔ تب زمین پر
انسان کا نام نہیںتکنشانو “گا۔رہے ربیہ فرمانکا
ہے۔

4 یہوداہ” اور یروشلم کے تمام باشندوں پر میری سزا
نازل ہو گی۔ بعل دیوتا کی جتنی بھی بُت پرستی تکاب
رہ گئی نیستاُسےہے و نابود کر دوں گا۔ نہ پرستبُت
یوں پجار کا نام و نشان رہے گا، 5 نہ اُن کا جو چھتوں
پر سورج، چاند بلـکہ آسمان کے پورے لشکر کو سجدہ
کرتے ہیں، جو رب کی قَسم کھانے کے ساتھ ساتھ
ملـکوم دیوتا کی بھی قَسم کھاتے ہیں۔ 6 جو رب کی
پیروی چھوڑ کر نہ تلاشاُسے کرتے، نہ اُس مرضیکی
یافت در ہیںکرتے تباہسبکےسبوہ ہو جائیں گے۔

اب7 رب قادرِ مطلق کے منے سا خاموش ہو جاؤ،
ربکیونکہ قریبدنکا اِسنےربہے۔ہی کے لئے
ذبح کی قربانی تیار کر کے اپنے مہمانوں مخصوصکو و
مُقّدس کر فرماتارب8“ہے۔دیا مَیںدنجس”ہے، یہ
قربانی چڑھاؤں گا اُس دن بزرگوں، شہزادوں اور اجنبی
لباس پہننے والوں کو سزا دوں گا۔ 9 اُس دن مَیں اُن پر
سزا نازل کروں گا توہمجو پرستی باعثکے دہلیز پر قدم
رکھنے گریزسے کرتے ہیں، جو مالـکاپنے کوگھرکے
ظلم اور فریب سے بھر دیتے “ہیں۔

رب10 فرماتا دناُس”ہے، مچھلی دروازےکے سے
زور کی چیخیں، نئے شہر سے آہ زاریو اور یوں پہاڑ سے
کڑکتی آوازیں سنائی دیں گی۔ مکتیساے11 محلے کے
باشندو، یلا واو کرو، تمہارےکیونکہ تمام تاجر ہلاک
ہو جائیں وہاںگے۔ کے بھیجتنے 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 کیوں نہ ہوں۔ مَیں
اُن لوںنپٹسے گا ہیں،سوچتےجو کرےنہیںکچھرب’
گا، نہ اچھا کام اور نہ ‘بُرا۔ ایسے13 لوگوں کا لُوٹمال
لیا جائے گا، اُن کے گھر مسمار ہو جائیں گے۔ وہ نئے
مکان تعمیر تو یں کر گے لیکن اُن میں رہیں گے نہیں،
انگور لگائیںباغکے لیکنگے اُن کی پئیںَمے “نہیں۔گے

رب14 کا عظیم دن قریب 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 نازلغضبپورا ہو گا،
اور لوگ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا رہیں گے۔ طرفہر تباہی و بربادی، طرفہر اندھیرا ہی اندھیرا، ہر
طرف گھنے بادل چھائے رہیں گے۔ 16 اُس دن دشمن
پھونکنرسنگا کر جنگاور نعرےکے لگا کر قلعہ بند
شہروں اور بُرجوں پر پڑےٹوٹ گا۔ رب17 فرماتا چونکہ”ہے، لوگوں نے میرا گناہ کیا ہے اِس لئے مَیں اُن کو
میںمصیبتبڑی اُلجھا گا۔دوں اندھوںوہ ٹٹولطرحکی
ٹٹول کر اِدھر اُدھر پھریں گے، اُن کا خون خاک کی
طرح گرایا جائے گا اور اُن کی نعشیں گوبر کی طرح
زمین پر پھینکی جائیں “گی۔ ربجب18 نازلغضبکا
ہو گا تو نہ اُن کا سونا، اُنہیںچاندینہ اُسگی۔سکےبچا
ملـکپورےغیرتکی آگکو بھسمطرحکی دےکر
گی۔ 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 سے پہلے کہ مقررہ دن آ کر تجھے
بھوسے طرحکی اُڑا جائے۔لے ایسا نہ ہو کہ کےربتم
غصےسخت کا نشانہ بن جاؤ، ربکہ دنناکغضبکا
تم پر نازل ہو جائے۔

* 2:3 بچ :جاؤ لفظی :ترجمہ چھپے رہ سکو۔
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ملـکاے3 کے تمام فروتنو، اے اُس کے احکام
پر عمل کرنے والو، رب کو تلاش !کرو راست بازی
طالبکے ہو، حلیمی ڈھونڈو۔ شاید تم اُس ربدن کے
غضب سے بچ *جاؤ۔

اسرائیل دشمنوںکے کا انجام
چھوڑکوغزہ4 دیا ویراناسقلونگا،جائے سنسانو

ہو جائے گا۔ دوپہر وقتکے 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۔ کیونکہ رب تمہارے بارے
میں فرماتا ہے، اے” فلستیوں کی اےسرزمین، ملـِک
مَیںکنعان، تجھے تباہ کروں بھیایکگا، 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 چریں گے، وہی
شام وقتکے اسقلون کے گھروں میں آرام کریں گے۔
ربکیونکہ اُن کا خدا اُن وہیگا،کرےبھالدیکھکی
اُنہیں کرےبحال گا۔

8 مَیں” نے موآبیوں کی لعن طعن اور عمونیوں کی
اہانت پر غور کیا ہے۔ اُنہوں نے میری قوم کی رُسوائی
اور اُس ملـککے بڑیبڑیخلافکے باتیں کی “ہیں۔
9 اِس لئے رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا
علاقےکےعموناورموآبقَسم،کیحیاتمیری”ہے،
سدوم اور عمورہ کی مانند بن جائیں گے۔ اُن میں خود رَو
پودے نمکاور کے گڑھے ہی پائے جائیں گے، اور وہ
تکابد ویران و سنسان رہیں میریتبگے۔ قوم کا بچا
ہوا لُوٹاُنہیںحصہ کر اُن زمینکی پر قبضہ کر “گا۔لے

10 یہی اُن کے تکبر کا اجر ہو گا۔ کیونکہ اُنہوں نے
الافواجرب قومکی طعنلعنکو قومکےکر خلافکے
بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ جب11 رب ملـک کے تمام
دیوتاؤں کو کرےتباہ گا تو اُن کے کھڑےرونگٹے ہو
جائیں گے۔ تمام ساحلی علاقوں کی اقوام اُس کے منے سا
جھک جائیں گی، ایکہر اپنے اپنے مقام پر اُسے سجدہ
کرے گا۔

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

13 وہ اپنا ہاتھ شمال طرفکی بھی بڑھا کر اسور کو
تباہ کرے گا۔ نینوہ ویران و سنسان ہو کر یگستان ر
ہوخشکجیسا گا۔جائے شہر14 بیچکے میں یوڑ ر اور
دیگر کئی قسم کے جانور آرام کریں گے۔ دشتی ُلّو ا اور
خارپُشت اُس کے ٹوٹے پھوٹے ستونوں میں بسیرا کریں
گے، اور جنگلی جانوروں کی چیخیں کھڑکیوں میں سے
گونجـیں گی۔ گھروں کی دہلیزیں ملبے کے ڈھیروں میں
رہیںچھپی گی جبکہ اُن کی دیودار لـکڑیکی ہر گزرنے
والے گی۔دےدکھائیکو یہی15 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 ربوہ پر بھروسا رکھتا، نہ اپنے خدا قریبکے
آتا ہے۔ 3 بزرگجو اُس کے بیچ میں ہیں وہ دہاڑتے
ہوئے ببر شیر ہیں۔ اُس قاضیکے شام وقتکے بھوکے
پھرنے والے بھیڑیئے ہیں جو طلوِع تکصبح شکار کی
ایک تکہڈی نہیں چھوڑتے۔ 4 اُس کے نبی گستاخ
اور غدار ہیں۔ اُس کے امام مقدِس کی بےحرمتی اور
شریعت 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” نے قوموں 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
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بولا، بےشک’ یروشلم میرا خوف مان کر میری تربیت
قبول کرے گا۔ کیونکہ کیا ضرورت ہے کہ اُس کی
رہائش مٹگاہ جائے اور میری تمام سزائیں اُس پر نازل
ہو ‘جائیں۔ لیکن اُس کے باشندے مزید جوش کے
ساتھ اپنی بُری حرکتوں میں لـگ “گئے۔ 8 چنانچہ رب
فرماتا ہے، اب” میرے انتظار میں رہو، اُس دن کے
انتظار میں جب مَیں شکار کرنے کے لئے * اُٹھوں گا۔
کیونکہ مَیں نے اقوام کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ممالـکمَیں کو اکٹھا کر کے اُن پر نازلغضباپنا کروں
قہرسختمیرےوہتبگا۔ جائیںبننشانہکا پوریگے،
دنیا غیرتمیری آگکی بھسمسے ہو جائے گی۔

اسرائیل کے لئے نئی اُمید
لیکن9 اِس کے بعد مَیں اقوام کے ہونٹوں پاککو

کروںصاف گا تاکہ وہ ربآئندہ کا نام لے عبادتکر
کریں، کہ وہ شانہ بہ شانہ کھڑی ہو کر میری خدمت
میرےوقتاُس10کریں۔ قومہوئیمنتشرمیریپرستار،
ایتھوپیا کے یاؤں در کے پار سے بھی آ کر مجھے قربانیاں
کرےپیش گی۔

صیوناے11 بیٹی، اُس دن تجھے شرم سار نہیں ہونا
پڑے گا حالانکہ تُو ہوبےوفاسےمجھنے بُرےنہایتکر
کام کئے ہیں۔ کیونکہ مَیں تیرے درمیان سے تیرے
بازوںشیخیمتکبر نکالوںکو گا۔ آئندہ مُقّدسمیرےتُو
پہاڑ پر نہیںمغرور ہو گی۔ مَیں12 قومصرفمیںتجھ کے
غریبوں اور ضرورت مندوں کو چھوڑوں گا، اُن سب
کو ربجو کے نام میں پناہ لیں گے۔ اسرائیل13 کا یہ
بچا ہوا غلطنہحصہ گا،کرےکام بولےجھوٹنہ گا۔
اُن کی زبان پر فریب نہیں ہو تبگا۔ وہ بھیڑوں طرحکی
چراگاہ میں چریں گے اور آرام کریں گے۔ اُنہیں ڈرا نے
والا کوئی نہیں ہو “گا۔

اے14 صیون بیٹی، خوشی کے نعرے !لگا اے
اسرائیل، خوشی !منا اے یروشلم بیٹی، شادمان ہو،
تیرینےربکیونکہ15بجا۔شادیانہسےدلپورے سزا
مٹا تیرےکر دشمن کو بھگا دیا ہے۔ رب جو اسرائیل
کا بادشاہ تیرےہے درمیان ہی ہے۔ آئندہ تجھے کسی
نقصان سے ڈرنے ضرورتکی نہیں ہو گی۔

لوگدناُس16 یروشلم کہیںسے صیون،اے”گے،
مت !ڈرنا حوصلہ نہ ہار، تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہوں۔
رب17 تیرا خدا تیرے درمیان ہے، تیرا پہلوان تجھے
نجات دے گا۔ وہ شادمان ہو کر تیری 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 کا
باعث تھے۔ مَیں19 اُن نپٹبھیسے لوں گا کچلتجھےجو
رہے ہیں۔ جو لنگڑاتا ہے اُسے مَیں بچاؤں گا، جو منتشر
ہیں اُنہیں جمع کروں گا۔ ملـکجس میں بھی اُن کی
رُسوائی ہوئی وہاں مَیں اُن یفکی تعر اور احترام کراؤں
گا۔ وقتاُس20 مَیں تمہیں جمع کر وطنکے واپسمیں
لاؤں گا۔ تمہارےمَیں دیکھتے دیکھتے تمہیں بحال کروں
گا اور دنیا کی تمام اقوام میں تمہاری یف تعر اور احترام
کراؤں “گا۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

* 3:8 شکار کرنے کے لئے ایک: اَور ممکنہ :ترجمہ گواہی دینے کے لئے۔
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رب کے گھر کو دوبارہ بنانے کا حکم
فارس1 کے بادشاہ دارا کی حکومت دوسرےکے

نبیحجیمیںسال ربپر نازلکلامکا ہوا۔ چھٹے مہینے کا
پہلا *دن تھا۔ کلام میں الله یہوداہ کے ُبابلگورنر زر بن
سیالتی ایل اور اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق مخاطبسے
ہوا۔

الافواجرب2-3 فرماتا یہ”ہے، قوم کہتی ہے، ابھی’
رب کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے وقتکا نہیں ‘آیا۔
4 کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم خود لـکڑی سے سجے ہوئے
میںگھروں ہتے ر ہو جبکہ میرا تکابگھر ملبے کا ڈھیر
الافواجرب5“ہے؟ فرماتا حالاپنے”ہے، پر کرو۔غور
6 تم بہتنے بیج یا بو لیکن کم فصل کاٹی ہے۔ تم کھانا
تو کھاتے ہو لیکن بھوکے ہتے ر ہو، پانی تو پیتے ہو لیکن
پیاسے ہتے ر ہو، کپڑے تو پہنتے ہو لیکن سردی لـگتی
ہے۔ اور جب کوئی پیسے کما کر اُنہیں بٹوےاپنے میں
ڈالتا ہے تو اُس میں سوراخ “ہیں۔

الافواجرب7 فرماتا ہے، اپنے” حال پر دےدھیان
کر اُس کا صحیح نتیجہ !نکالو پہاڑوں8 پر چڑھ کر لـکڑی
لے آؤ اور رب کے گھر کی تعمیر شروع کرو۔ ایسا ہی
یہ رو مجھے پسند ہو گا، اور اِس طرح ہی تم مجھے جلال
دو “گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔ دیکھو،”9 تم بہتنے
برکت پانے کی توقع کی، لیکن کیا ہوا؟ کم ہی حاصل
ہوا۔ اور جو کچھ تم اپنے واپسگھر لائے اُسے مَیں نے
ہَوا میں اُڑا دیا۔ کیوں؟ الافواجربمَیں، تمہیں اِس کی
اصل وجہ بتاتا ہوں۔ میرا تکابگھر ملبے کا ڈھیر ہے
جبکہ تم میں سے ایکہر اپنا اپنا مضبوطگھر کرنے کے
لئے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اِسی10 لئے آسمان تمہیںنے
اوس سے اور زمین تمہیںنے فصلوں سے محروم کر رکھا
ہے۔ اِسی11 لئے مَیں نے حکم دیا کہ کھیتوں میں اور
پہاڑوں پر کال پڑے، ملـککہ کا اناج، انگور، زیتون
بلـکہ زمین کی ہر پیداوار اُس کی لپیٹ میں آ جائے۔

انسان و حیوان اُس کی زد میں آ گئے ہیں، اور مشقتمحنتتمہاری ضائع ہو رہی “ہے۔
12 تب ُبابل زر بن سیالتی ایل، اماِم اعظم یشوع بن

یہوصدق اور قوم پورےکے بچے ہوئے حصے ربنے
اپنے خدا کی سنی۔ جو بھی بات رب اُن کے خدا نے
حجی نبی کو سنانے کو کہا تھا اُسے اُنہوں نے مان لیا۔
رب پوریخوفکا قوم پر طاری ہوا۔ ربتب13 نے
اپنے اُنہیںمعرفتکیحجیپیغمبر یہ پیغام فرماتارب”دیا،
تمہارےمَیںہے، ساتھ “ہوں۔

14-15 یوں رب نے یہوداہ کے گورنر ُبابل زر بن
سیالتی ایل، اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق اور قوم کے
بچے ہوئے حصے ربکو کے گھر کی تعمیر کرنے کی
تحریک دی۔ دارا بادشاہ کی حکومت کے دوسرے
سال میں وہ آ ربکر الافواج اپنے خدا کے گھر پر کام
کرنے لـگے۔ چھٹے مہینے کا †دنواں24 تھا۔

2
رب کا نیا گھر شاندار ہو گا

اُسی1 سال ساتویںکے مہینے حجی*دنویں21کے
نبی پر رب کا کلام نازل ہوا، 2 یہوداہ” کے گورنر
ُبابل زر بن سیالتی ایل، اماِم اعظم یشوع بن یہوصدق اور
قوم بچےکے ہوئے حصے کو بتا دینا،

3 تم’ میں کسسے کو یاد ہے ربکہ کا گھر تباہ
ہونے سے پہلے کتنا شاندار تھا؟ جو اِس وقت اُس کی
جگہ تعمیر ہو رہا ہے وہ تمہیں کیسا لگتا ربہے؟ کے
پہلے گھر کی نسبت یہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ لیکن4 رب
فرماتا ُبابل،اےکہہے زر اعظماماِماے!رکھحوصلہ
یشوع بن یہوصدق حوصلہ !رکھ اے ملـک کے تمام
باشندو، حوصلہ رکھ کر اپنا کام جاری رکھو۔ کیونکہ
الافواجرب فرماتا جو5ہوں۔ساتھتمہارےمَیںکہہے
مَیںعہد مصرنے سے وقتنکلتے تم سے باندھا تھا وہ قائم
رہے گا۔ میرا تمہارےروح درمیان ہی رہے گا۔ ڈرو
!مت

رب6 الافواج فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مَیں
ایک بار پھر آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا۔
تب7 تمام اقوام لرز اُٹھیں گی، اُن قیمتبیشکے خزانے

* 1:1 چھٹے مہینے کا پہلا :دن 29 اگست۔ † 1:14-15 چھٹے مہینے کا واں24 :دن 21 ستمبر۔ * 2:1 ساتویں مہینے کے ویں21 :دن
17 اکتوبر۔
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اِدھر لائے جائیں گے، اور مَیں اِس گھر کو اپنے جلال
سے بھر دوں گا۔ رب8 الافواج فرماتا ہے کہ چاندی
میری ہے اور سونا میرا ہے۔ 9 نیا گھر پرانے گھر سے
کہیں یادہ ز شاندار ہو گا، اور مَیں اِس جگہ کو سلامتی
عطا کروں ‘گا۔ الافواجربیہ کا فرمان “ہے۔

مَیں تمہیں برکتدوبارہ دوں گا
10 دارا بادشاہ کی حکومت دوسرےکے سال میں

حجی پر رب کا ایک اَور کلام نازل ہوا۔ نویں مہینے کا
†دنواں24 تھا۔

11 رب” الافواج فرماتا ہے، اماموں’ سے سوال کر
کہ شریعت ذیل کے معاملے بارےکے میں کیا فرماتی
ہے، 12 اگر کوئی شخص مخصوص و مُقّدس گوشت
اپنی جھولی میں ڈال کر کہیں لے جائے اور راستے میں
جھولی َمے، زیتون کے تیل، روٹی یا کسیمزید کھانے
والی چیز سے لـگ جائے تو کیا کھانے والی یہ چیز
گوشت مخصوصسے مُقّدسو ہو جاتی “؟‘ہے
حجی نے اماموں کو یہ سوال پیش کیا تو اُنہوں نے

جواب دیا، “نہیں۔”
تب13 اُس نے مزید پوچھا، اگر” لاشکسیکوئی

کو چھونے ناپاکسے ہو کر اِن کھانے والی چیزوں
میں سے کچھ چھوئے تو کیا کھانے والی چیز اُس سے
ناپاک ہو جاتی “ہے؟
اماموں جوابنے دیا، جی” “ہاں۔
14 پھر حجی نے کہا، رب” فرماتا ہے کہ میری نظر

میں اِس قوم کا بھیکچھجوہے۔حالیہی یہ کرتے اور
قربان کرتے ہیں ناپاکوہ ہے۔

باتاِسابلیکن15 پر دھیان دو آجکہ حالاتسے
کیسے ہوں گے۔ رب کے گھر کی نئے سرے سے
بنیاد رکھنے سے پہلے حالات کیسے تھے؟ 16 جہاں تم
فصل کی 20 یوں بور کی اُمید رکھتے تھے وہاں صرف
10 حاصل ہوئیں۔ جہاں تم انگوروں کو کچل رسکر
کے 100 لٹر کی توقع رکھتے تھے وہاں صرف 40 لٹر
“نکلے۔ رب17 فرماتا ہے، تیری” محنت مشقت ضائع
ہوئی، کیونکہ مَیں نے پَت روگ، پھپھوندی اور اولوں
تمہاریسے پیداوار نقصانکو پہنچایا۔ توبھی تم نے توبہ
کر طرفمیریکے رجوع نہ کیا۔ ابلیکن18 توجہ دو
کہ تمہارا حال آج یعنی نویں مہینے کے ویں24 دن سے

کیسا بنیادکیگھرکےربدناِسگا۔ہو رکھی گئی،
اِس لئے غور کرو 19 کہ کیا آئندہ بھی گودام میں جمع
شدہ بیج ضائع ہو جائے گا، کہ کیا آئندہ بھی انگور،
انجـیر، انار اور زیتون کا پھل نہ ہونے کے برابر ہو گا۔
آجکیونکہ سے مَیں برکتتمہیں دوں “گا۔

ُبابل زر سے الله کا وعدہ
اُسی20 دن حجی پر رب ایککا اَور کلام نازل ہوا،

یہوداہ”21 کے گورنر ُبابل زر کو دےبتا کہ مَیں آسمان
و زمین کو ہلا دوں گا۔ مَیں22 تختوںشاہی ُلٹکو ا کر
اجنبی سلطنتوں کی طاقت تباہ کر دوں گا۔ مَیں رتھوں
کو اُن کے رتھ بانوں سمیت ُلٹ ا دوں گا، گھوڑےاور
اپنے سواروں سمیت گر جائیں گے۔ ایکہر اپنے بھائی
کی تلوار سے مرے “گا۔ رب23 الافواج فرماتا ہے،
اُس” مَیںدن تجھے، اپنے ُبابلخادم زر بن ایلسیالتی کو
لے کر مُہر کی انگوٹھی کی مانند بنا دوں گا، کیونکہ مَیں
تجھےنے چن لیا “ہے۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

† 2:10 نویں مہینے کا :دنواں24 18 دسمبر۔
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یاہ زکر
توبہ !کرو

فارس1 کے بادشاہ دارا کی حکومت دوسرےکے
سال اور آٹھویں *مہینے میں رب کا کلام نبی یاہ زکر بن
برکیاہ بن عِّدو پر نازل ہوا،

لوگوں”3- 2 سے کہہ باپتمہارےربکہ دادا سے
نہایت ناراضہی تھا۔ اب رب الافواج فرماتا ہے کہ
واپسپاسمیرے آؤ تو مَیں واپسپاستمہارےبھی آؤں
گا۔ 4 باپاپنے دادا کی مانند نہ ہو جنہوں نے نہ میری
سنی، نہ میری طرف توجہ دی، گو مَیں نے اُس وقت
نبیوںکے اُنہیںمعرفتکی آگاہ کیا تھا بُریاپنیکہ راہوں
اور شریر حرکتوں سے باز آؤ۔ تمہارےاب5 باپ دادا
کہاں ہیں؟ اور کیا نبی ابد تک زندہ ہتے ر ہیں؟ دونوں
بہت دیر ہوئی وفات پا چکے †ہیں۔ 6 لیکن تمہارے
باپ دادا بارےکے میں جتنی بھی باتیں اور فیصلے مَیں
نے اپنے خادموں یعنی نبیوں معرفتکی فرمائے سبوہ
پورے اُنہوںتبہوئے۔ توبہنے کر اقرارکے کیا، رب’
الافواج نے ہماری بُری راہوں اور حرکتوں کے سبب
سے وہ کچھ کیا ہے جو اُس نے کرنے کو کہا “۔‘تھا

یاہ زکر یا رو دیکھتا ہے
تین7 ماہ کے رببعد نے نبی یاہ زکر بن برکیاہ بن عِّدو

ایکپر اَور نازلکلام سباطکیا۔ ویں11یعنی مہینے کا
‡دنواں24 تھا۔

پہلی یا :رو گھڑسوار
8 اُس رات مَیں نے یا رو میں ایک آدمی کو سرخ

رنگ کے گھوڑے پر سوار دیکھا۔ وہ گھاٹی کے
درمیان اُگنے والی مہندی کی یوں جھاڑ کے بیچ میں رُکا
ہوا تھا۔ اُس کے پیچھے سرخ، بُھورے اور سفید رنگ
تھے۔کھڑےگھوڑےکے اُن پر بھی بیٹھےآدمی §تھے۔
9 جو فرشتہ مجھ سے بات کر رہا تھا اُس سے مَیں نے
پوچھا، میرے” آقا، اِن گھڑسواروں سے کیا مراد “ہے؟
اُس نے جواب دیا، مَیں” تجھے اُن کا مطلب دکھاتا
“ہوں۔ 10 تب مہندی کی یوں جھاڑ میں رُکے ہوئے

آدمی جوابنے دیا، یہ” وہ ہیں جنہیں رب نے پوری
دنیا گشتکی کرنے کے لئے بھیجا “ہے۔ اب11 دیگر
گھڑسوار رب کے اُس فرشتے پاسکے آئے جو مہندی
کی یوں جھاڑ کے درمیان رُکا ہوا تھا۔ اُنہوں نے اطلاع
دی، ہم” نے دنیا کی گشت لگائی تو معلوم ہوا کہ
پوری دنیا میں امن و امان “ہے۔ ربتب12 کا فرشتہ
بولا، رباے” الافواج، اب تُو 70 سالوں سے یروشلم
اور یہوداہ کی آبادیوں ناراضسے رہا ہے۔ تککبتُو
اُن پر رحم کرےنہ “گا؟

جواب13 میں رب میرےنے ساتھ گفتگو کرنے
والے فرشتے سے نرم اور تسلی دینے والی باتیں کیں۔
14 فرشتہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا، اعلان” کر کہ
رب الافواج فرماتا ہے، مَیں’ بڑی غیرت سے یروشلم اور
کوہِ صیون کے لئے لڑوں گا۔ مَیں15 اُن دیگر اقوام سے
نہایت ناراض ہوں جو اِس وقت اپنے آپ کو محفوظ
سمجھتی ہیں۔ بےشک مَیں اپنی قوم سے کچھ ناراض
تھا، لیکن اِن دیگر قوموں نے اُسے حد سے یادہ ز تباہ کر
بھیکبھییہہے۔دیا فرماتارب16‘تھا۔نہیںمقصدمیرا
ہے، مَیںاب’ دوبارہ یروشلم مائلطرفکی ہو اُسکر پر
رحم کروں گا۔ میرا گھر سرےنئے سے اُس میں تعمیر
ہو جائے گا بلـکہ پورے شہر کی پیمائش کی جائے گی
تاکہ اُسے دوبارہ تعمیر کیا ‘جائے۔ یہ رب الافواج کا
فرمان ہے۔

17 مزید اعلان کر کہ رب الافواج فرماتا شہروںمیرے’ہے، میں کثرتدوبارہ مالکا پایا گا۔جائے
رب دوبارہ کوہِ صیون کو دےتسلی گا، دوبارہ یروشلم
کو چن لے “۔‘گا

دوسری یا سینگ:رو اور کاری گر
مَیں18 نے اپنی نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار

میرےسینگ منے مجھفرشتہجو19ہیں۔سا باتسے کر
رہا تھا اُس مَیںسے نے اِن”پوچھا، کا مطلبکیا “ہے؟
اُس یہ”دیا،جوابنے یہوداہنےجنہوںہیںسینگوہ
اور اسرائیل کو سمیتیروشلم منتشر کر دیا “تھا۔

20 ربپھر مجھےنے کاریچار دکھائے۔گر مَیں21
نے سوال کیا، یہ” کیا کرنے آ رہے “ہیں؟ اُس نے

* 1:1 آٹھویں :مہینے اکتوبر تا نومبر۔ † 1:5 :ہیںچکے…دونوں ‘ہیںچکے…دونوں’ اضافہ ہو۔صافمطلبتاکہہے ‡ 1:7 ویں11
مہینے کا :دنواں24 15 فروری۔ § 1:8 بیٹھے…اُن :تھے بیٹھے…اُن’ ‘تھے اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔
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جواب دیا، مذکورہ” سینگوں نے یہوداہ کو اِتنے زور
سے منتشر کر دیا کہ آخرکار ایک بھی اپنا سر نہیں اُٹھا
سکا۔ لیکن اب یہ کاری گر اُن میں دہشت پھیلانے
آئے ہیں۔ یہ اُن قوموں کے سینگوں خاککو میں ملا
دیں جنہوںگے اُننے یہوداہسے باشندوںکے منتشرکو
کر دیا “تھا۔

2
تیسری یا :رو آدمی یروشلم پیمائشکی کرتا ہے

1 مَیں نے اپنی نظر دوبارہ اُٹھائی تو ایک آدمی کو
دیکھا جس کے ہاتھ میں فیتہ تھا۔ 2 مَیں نے کہاںآپ”پوچھا، جا اُس“ہیں؟رہے یروشلم”دیا،جوابنے
کی پیمائش 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 تکاب مجھ باتسے کر
رہا تھا۔ لیکن راستے میں ایک اَور فرشتہ اُس سے ملنے
آیا۔ 4 دوسرےاِس فرشتے نے کہا، بھاگ” پیمائشکر
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 مَیں آگ کی
چاردیواری بن کر اُس کی حفاظت کروں گا، مَیں اُس
کے درمیان رہ کر اُس عزتکی و جلال باعثکا ہوں
“۔‘گا

فرماتارب6 اُٹھو،”ہے، !اُٹھو ملـکشمالی بھاگسے
آؤ۔ کیونکہ مَیں نے خود تمہیں طرفچاروں منتشر کر
دیا تھا۔ لیکن7 اب مَیں فرماتا ہوں کہ وہاں سے نکل
آؤ۔ صیون کے لوگجتنے *بابل میں ہتے ر ہیں وہاں سے
بچ “!نکلیں 8 ربکیونکہ جسالافواج نے مجھے بھیجا
وہ اُن قوموں کے بارے میں جنہوں نے تمہیں لُوٹ لیا
فرماتا ہے، جو” تمہیں چھیڑے وہ میری آنکھ کی پُتلی
گا۔چھیڑےکو اِس9 لئے یقین کرو مَیںکہ اپنا ہاتھ اُن
خلافکے اُٹھاؤں گا۔ اُن کے اپنے غلام اُنہیں لُوٹ لیں
“گے۔
تب تم جان لو گے کہ رب الافواج نے مجھے بھیجا

ہے۔ رب10 فرماتا ہے، اے” صیون بیٹی، خوشی کے
نعرے !لگا کیونکہ مَیں آ رہا ہوں، مَیں تیرے درمیان
سکونت کروں گا۔ 11 اُس دن بہت سی اقوام میرے

پیوستساتھ ہو میریکر قوم کا مَیںگی۔جائیںبنحصہ
تیرےخود سکونتدرمیان کروں “گا۔
تب تُو جان لے گی الافواجربکہ نے تیرےمجھے

پاس بھیجا ہے۔
میںملـکمُقّدس12 زمینموروثیکیربیہوداہ بنے

گا، اور وہ یروشلم کو دوبارہ چن لے گا۔ 13 تمام انسان
رب منےکے خاموشسا ہو جائیں، کیونکہ اُٹھوہ کر اپنی
مُقّدس سکونت گاہ نکلسے آیا ہے۔

3
چوتھی یا :رو اماِم اعظم یشوع

اِس1 مجھےنےرببعدکے یا میںرو اماِم یشوعاعظم
کو دکھایا۔ ربوہ کے فرشتے کے منے سا کھڑا تھا، اور
ابلیس اُس پر الزام لگانے کے لئے اُس کے دائیں ہاتھ
کھڑا ہو گیا تھا۔ رب2 نے ابلیس سے فرمایا، اے”
ابلیس، رب تجھے ملامت کرتا !ہے رب جس نے
یروشلم کو چن لیا وہ تجھے ڈانٹتا !ہے یہ آدمی تو بال بال
بچ گیا ہے، اُس لـکڑی کی طرح جو آگبھڑکتی میں سے
چھین لی گئی “ہے۔

کپڑےگندےیشوع3 پہنے ہوئے فرشتے کے منے سا
کھڑا تھا۔ 4 جو افراد کھڑےساتھ تھے اُنہیں فرشتے نے
حکم دیا، اُس” کپڑےمَیلےکے اُتار “دو۔ پھر یشوع سے
مخاطب ہوا، دیکھ،” مَیں نے تیرا قصور تجھ سے دُور
کر دیا ہے، اور اب مَیں تجھے شاندار کپڑےسفید پہنا
دیتا “ہوں۔ 5 مَیں نے کہا، وہ” اُس کے سر پر پاک
صاف پگڑی “!باندھیں چنانچہ اُنہوں نے یشوع کے سر
پگڑیصافپاکپر باندھ کر اُسے کپڑےنئے پہنائے۔
رب کا فرشتہ ساتھ کھڑا رہا۔ یشوع6 سے اُس بڑینے
سنجیدگی سے کہا،

7 رب” الافواج فرماتا ہے، میری’ راہوں پر چل کر
میرے احکام پر عمل کر تو تُو میرے گھر کی راہنمائی
اور اُس کی بارگاہوں کی دیکھ کرےبھال گا۔ پھر مَیں
تیرے لئے یہاں آنے اور حاضرین کھڑےمیں ہونے کا
راستہ قائم رکھوں گا۔

اے8 اماِم اعظم یشوع، !سن تُو اور تیرے منے سا
تیرےبیٹھے امام بھائی مل کر وقتاُس طرفکی اشارہ

* 2:7 :بابل لفظی :ترجمہ بابل بیٹی۔
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مَیںجبہیں اپنے خادم کو کونپلجو کہلاتا آنےہے
دوں گا۔ 9 دیکھو وہ جوہر مَیںجو یشوعنے کے منے سا
رکھا ایکاُسہے۔ ہی پتھر آنکھیںساتپر رب‘ہیں۔
الافواج فرماتا ہے، مَیں’ اُس پر کتبہ کندہ کر ایککے
ہی دن میں ملـکاِس کا گناہ مٹا دوں گا۔ 10 اُس دن
تم ایک دوسرے کو اپنی انگور کی بیل اور اپنے انجـیر
درختکے کے سائے میں بیٹھنے کی دعوت دو ‘گے۔
الافواجربیہ کا فرمان “ہے۔

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

درخت
فرشتےجس1 مجھنے باتسے تھیکی میرےابوہ

پاس واپس آیا۔ اُس نے مجھے یوں جگا دیا جس طرح
گہری نیند سونے والے کو جگایا جاتا ہے۔ اُس2 نے
پوچھا، تجھے” کیا نظر آتا “ہے؟ مَیں نے جواب سونےخالص”دیا، تیلپرجسدانشمعکا پیالہکا ساتاور
چراغ ہیں۔ ہر چراغ ساتکے منہ ہیں۔ زیتون3 کے دو
درخت بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک درخت تیل کے
پیالے کے دائیں طرف اور دوسرا اُس کے بائیں طرف
ہے۔ میرےلیکن4 آقا، اِن چیزوں مطلبکا کیا “ہے؟

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

6 فرشتے نے مجھ سے کہا، ُبابل” زر کے لئے رب کا
یہ پیغام ہے،

الافواجرب’ فرماتا ہے کہ تُو نہ اپنی طاقت، نہ اپنی
قوت کامیابہیسےروحمیرےبلـکہسے 7‘گا۔ہو کیا
راستے میں بڑا پہاڑ حائل ُبابلہے؟ زر کے منے سا وہ ہموار
میدان بن جائے گا۔ اور جب ُبابل زر رب کے گھر کا
آخری پتھر لگائے گا تو پکارحاضرین اُٹھیں گے، مبارک’
مبارک!ہو “!‘ہو

ایککلامکارب8 بار مجھپھر نازلپر ُبابل”9ہوا، زر
کے ہاتھوں نے اِس گھر کی بنیاد ڈالی، اور اُسی کے
ہاتھ اُسے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تب تُو جان لے گا
کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔
10 گو تعمیر کے آغاز میں بہت کم نظر آتا ہے توبھی اُس
پر حقارت کی نگاہ نہ ڈالو۔ لوگکیونکہ خوشی منائیں

گے جب ُبابل زر کے ہاتھ میں ساہول دیکھیں گے۔
ساتمذکورہ) ربچراغ کی آنکھیں ہیں پوریجو
دنیا گشتکی لگاتی رہتی ۔“(ہیں

مَیں11 مزیدنے دانشمع”پوچھا، بائیںدائیںکے 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 کہا، کیا” تُو یہ نہیں “جانتا؟ مَیں نہیں،”بولا، میرے “آقا۔ تب14 اُس نے فرمایا، یہ” وہ دو
مسح کئے ہوئے آدمی ہیں پوریجو 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 ایک”دیا، اُڑتا ہوا طومار 30جو
فٹ لمبا اور فٹ15 چوڑا “ہے۔ 3 وہ بولا، اِس” سے
ایکمراد لعنت ہے پورےجو ملـک پر بھیجی جائے
گی۔ اِس طومار ایککے طرف لـکھا ہے کہ ہر چور
کو مٹا دیا جائے گا یہطرفدوسریاور قَسمجھوٹیکہ
کھانے والے کو نیست کیا جائے گا۔ رب4 الافواج
فرماتا ہے، مَیں’ یہ بھیجوں گا تو چور میرےاور نام کی
جھوٹی قَسم 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
5 جو فرشتہ مجھ سے بات کر رہا تھا اُس نے آ کر

مجھ سے کہا، اپنی” نگاہ اُٹھا کر وہ دیکھ جو نکل کر
آ رہا “ہے۔ 6 مَیں نے پوچھا، یہ” کیا “ہے؟ اُس نے
جواب دیا، یہ” اناج کی پیمائش کرنے کی ٹوکری ہے۔
ملـکپورےیہ 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
مرادسے اُس“ہے۔بےدینی عورتنے کو دےدھکا
کر ٹوکری واپسمیں کر دیا اور سیسے کا ڈھکنا زور سے
بند کر دیا۔
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9 مَیں نے دوبارہ اپنی نظر اُٹھائی تو دو عورتوں کو

دیکھا۔ اُن لقکے لق سےکے پَر تھے، اور وقتاُڑتے ہَوا
اُن ٹوکریتھی۔ساتھکے پہنچپاسکے 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
ملـِک”دیا، بابل میں۔ وہاں وہ اُس کے لئے گھر بنا دیں
تیارگھرجبگی۔ ہو اپنیکیاُسوہاںٹوکریتوگا جگہ
پر رکھی جائے “گی۔

6
چار رتھ

مَیں1 پھرنے اپنی نگاہ اُٹھائی تو کیا ہوںدیکھتا چارکہ
پیتلرتھ پہاڑوںدوکے بیچکے میں نکلسے ہیں۔رہے
2 پہلے رتھ کے گھوڑے سرخ، دوسرے کے سیاہ،
تیسرے3 سفیدکے اور چوتھے کے ھبے د دار سبتھے۔
طاقت ور تھے۔

4 جو فرشتہ مجھ باتسے کر رہا تھا اُس سے مَیں نے
سوال کیا، میرے” آقا، اِن کا کیا مطلب “ہے؟ 5 اُس
نے جواب دیا، یہ” آسمان کی چار *روحیں ہیں۔ پہلے
یہ پوری دنیا مالـککے کے حضور کھڑی تھیں، لیکن
اب وہاں سے نکل رہی ہیں۔ 6 سیاہ گھوڑوں کا رتھ
شمالی ملـک کی طرف جا رہا ہے، سفید گھوڑوں کا
مغرب کی طرف، اور ھبے د دار گھوڑوں جنوبکا کی
“طرف۔

7 یہ طاقت گھوڑےور بڑی بےتابی سے اِس انتظار
میں تھے کہ دنیا کریں۔گشتکی پھر اُس نے حکم چلو،”دیا، دنیا کی گشت “کرو۔ وہ ً فورا نکل کر دنیا کی
گشت کرنے لـگے۔ 8 فرشتے نے مجھے آواز دے کر
کہا، اُن” گھوڑوں خاصپر دھیان دو جو ملـکشمالی
بڑھطرفکی یہہیں۔رہے ملـکاُس پر میرا اُتاریںغصہ
“گے۔

اسرائیل کا آنے والا بادشاہ
رب9 کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 10 آج” ہی یوسیاہ

بن صفنیاہ کے گھر میں !جا وہاں تیری ملاقات بابل
میں جلاوطن کئے ہوئے اسرائیلیوں خلدی، طوبیاہ اور
یدعیاہ سے ہو گی جو اِس وقت وہاں پہنچ چکے ہیں۔

جو ہدیئے وہ اپنے ساتھ لائے ہیں اُنہیں قبول کر۔ 11 اُن
کی یہ سونا چاندی لے کر تاج بنا لے، پھر تاج کو اماِم
اعظم یشوع بن یہوصدق کے سر پر رکھ کر 12 اُسے
بتا، رب’ الافواج فرماتا ہے کہ ایک آدمی آنے والا
جسہے کا نام کونپل ہے۔ اُس کے سائے میں بہت
نکلیںپھوٹکونپلیں اورگی، ربوہ کرےتعمیرگھرکا
گا۔ 13 ہاں، وہی رب کا گھر بنائے گا اور شان و
شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر کرےحکومت گا۔
وہ امام حیثیتکی تختبھیسے پر بیٹھے گا، اور دونوں
عُہدوں اتفاقمیں اور سلامتی ہو ‘گی۔ تاج14 کو حیلم،
طوبیاہ، یدعیاہ اور حین بن صفنیاہ کی یاد میں رب کے
محفوظمیںگھر رکھا جائے۔ لوگ15 دُوردراز علاقوں
سے آ ربکر کا گھر تعمیر کرنے میں مدد کریں “گے۔
تب جانتم لو گے الافواجربکہ تمہارےمجھےنے

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 کے چوتھے سال ربمیں
یاہ زکر ہمسے کلام ہوا۔ ِکسلیو یعنی نویں مہینے کا چوتھا
*دن تھا۔ بیتوقتاُس2 ایل شہر سراضرنے اور رجم
ـِک مَل کو اُس کے آدمیوں سمیت یروشلم بھیجا تھا تاکہ
رب سے التماس کریں۔ 3 ساتھ ساتھ اُنہیں رب الافواج
کے گھر کے اماموں کو یہ سوال پیش کرنا تھا، اب”
پانچویںسےسالکئیہم مہینے میں رکھروزہ کےربکر
گھر کی تباہی پر ماتم کرتے آئے ہیں۔ کیا لازم ہے کہ
ہم یہ دستور آئندہ بھی جاری “رکھیں؟

تب4 مجھے رب الافواج سے جواب ملا، 5 ملـک”
تمامکے باشندوں اور اماموں سے کہہ، بےشک’ 70تم
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؟ ہرگز !نہیں عیدوں6 پر بھی تم کھاتے پیتے
صرفوقت اپنی ہی خاطر خوشی مناتے ہو۔ 7 یہ وہی
بات ہے جو مَیں نے ماضی میں بھی نبیوں کی معرفت

* 6:5 :روحیں یا ہَوائیں۔ * 7:1 نویں مہینے کا چوتھا :دن 4 دسمبر۔
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تمہیں بتائی، جبوقتاُس یروشلم میں آبادی اور سکون
گردجبتھا، نواحو کے شہر نجبدشِت مغرباور کے
نشیبی پہاڑی تکعلاقے آباد “۔‘تھے

اِس8 ناتے سے یاہ زکر ربپر ایککا اَور کلام نازل
ہوا، 9 رب” الافواج فرماتا ہے، عدالت’ میں منصفانہ
فیصلے کرو، ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم !کرو
بیواؤں،10 اجنبیوںیتیموں، غریبوںاور پر کرنا۔متظلم
اپنے دل دوسرےایکمیں بُرےخلافکے منصوبے
نہ ‘باندھو۔ تمہارےجب11 باپ دادا نے یہ کچھ سنا
تو وہ اِس پر دھیان دینے کے لئے تیار نہیں تھے بلـکہ اکڑ
اُنہوںگئے۔ نے اپنا پھیرطرفدوسریمنہ کر کانوںاپنے
بندکو رکھا۔کئے اُنہوں12 نے اپنے دلوں ہیرےکو کی
سختطرح کر لیا شریعتتاکہ اور باتیںوہ اُن پر اثرانداز نہ
ہو سکیں الافواجربجو نے اپنے روح وسیلےکے سے
گزشتہ نبیوں کو بتانے کو کہا تھا۔ الافواجربتب کا
شدید غضب اُن پر نازل ہوا۔ 13 وہ فرماتا ہے، چونکہ’
اُنہوں نے میری نہ سنی اِس لئے مَیں نے فیصلہ کیا کہ
جب وہ مدد کے لئے مجھ سے التجا یں کر تو مَیں بھی اُن
گا۔سنوںنہیںکی مَیں14 اُنہیںنے آندھی سے اُڑا کر تمام
دیگر اقوام میں منتشر کر ایسیدیا، قوموں میں جن سے وہ
ناواقف تھے۔ اُن کے جانے پر وطن اِتنا ویران و سنسان
ہوا نہکوئیکہ رہا میںاُسجو آئے جائے۔سےوہاںیا
یوں اُنہوں خوشاُسنے ملـکگوار کو تباہ کر “۔‘دیا

8
ایک نیا آغاز

1 ایک بار پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل
ہوا، 2 رب” الافواج فرماتا ہے کہ مَیں بڑی غیرت سے
صیون کے لئے لڑ رہا ہوں، بڑے غصے میں اُس کے
لئے جد و جہد کر رہا ہوں۔ رب3 فرماتا ہے کہ مَیں
صیون کے پاس واپس آؤں گا، دوبارہ یروشلم کے بیچ
میں سکونت کروں گا۔ تب یروشلم 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 کھیلچوکساتھ 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 ناممکنہوںالافواجربجو ‘!نہیںہرگزہے؟
رب7 الافواج فرماتا ہے، مَیں’ اپنی قوم کو مشرق اور
مغرب ممالـککے سے بچا کر واپس8 لاؤں گا، اور وہ
یروشلم میں بسیں گے۔ وہاں وہ میری قوم ہوں گے اور
وفاداریمَیں انصافاور ساتھکے اُن کا ہوںخدا ‘گا۔

رب9 الافواج فرماتا ہے، حوصلہ’ رکھ کر تعمیری
کام تکتکمیل !پہنچاؤ آج بھی تم اُن باتوں پر اعتماد کر
سکتے ہو جو نبیوں نے رب الافواج کے گھر کی بنیاد
لتے ڈا وقت سنائی تھیں۔ 10 یاد رہے کہ اُس وقت سے
پہلے نہ انسان اور نہ حیوان کو محنت کی مزدوری ملتی
تھی۔ آنے جانے والے کہیں بھی دشمن کے حملوں سے
محفوظ نہیں تھے، کیونکہ مَیں نے ہر آدمی کو اُس کے
ہم سائے کا دشمن بنا دیا ‘تھا۔ 11 لیکن رب الافواج
فرماتا ہے، اب’ سے مَیں تم سے جو بچے ہوئے ہو ایسا
سلوک نہیں کروں گا۔ لوگ12 سلامتی سے بیج بوئیں
گے، انگور کی بیل وقت پر اپنا پھل لائے گی، کھیتوں
میں فصلیں پکیں گی اور آسمان اوس پڑنے دے گا۔ یہ
تمام مَیںچیزیں یہوداہ ہوؤںبچےکے میراثکو میں دوں
گا۔ اے13 یہوداہ اور اسرائیل، پہلے تم دیگر اقوام میں
لعنت کا نشانہ بن گئے تھے، مَیںجبابلیکن تمہیں رِہا
کروں گا تو برکتتم باعثکا ہو !متڈروگے۔ حوصلہ
‘!رکھو

الافواجرب14 فرماتا ہے، باپتمہارےجبپہلے’
دادا نے مجھے طیش دلایا تو مَیں نے تم پر آفت لانے
کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور کبھی نہ پچھتایا۔ لیکن15
اب مَیں یروشلم اور یہوداہ کو برکت دینا چاہتا ہوں۔
اِس میں میرا ارادہ اُتنا ہی پکا ہے پہلےجتنا تمہیں نقصان
پہنچانے میں پکا تھا۔ چنانچہ !متڈرو لیکن16 اِن باتوں
پر دھیان دو، ایک دوسرے سے سچ بات کرو، عدالت
میں سچائی اور سلامتی پر مبنی فیصلے کرو، 17 پڑوسیاپنے
کے بُرےخلاف منصوبے مت باندھو اور جھوٹی قَسم
کھانے کے شوق سے باز آؤ۔ اِن تمام چیزوں سے مَیں
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نفرت کرتا ‘ہوں۔ ربیہ کا فرمان “ہے۔
ایک18 بار الافواجربپھر 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۔ سے خوشیاوقاتیہ
و شادمانی کے موقعے ہوں گے جن پر جشن مناؤ گے۔
لیکن سچائی اور سلامتی کو پیار !کرو

الافواجرب20 فرماتا ہے کہ وقتایسا آئے جبگا
دیگر اقوام اور متعدد شہروں کے لوگ یہاں آئیں گے۔
میںشہردوسرےباشندےکےشہرایک21 جا کہیںکر
گے، آؤ،’ ہم یروشلم جا کر رب التماسسے کریں، رب
الافواج یافتمرضیکی در کریں۔ ہم بھی جائیں ‘گے۔
22 ہاں، متعدد اقوام اور طاقت ور اُمّتیں یروشلم آئیں گی
تاکہ رب الافواج کی مرضی معلوم کریں اور اُس سے
التماس کریں۔

رب23 الافواج فرماتا ہے کہ اُن دنوں میں مختلف
اقوام اور اہِل زبان یہودیایکآدمیدسکے دامنکے
کو پکڑ کر کہیں گے، ہمیں’ اپنے ساتھ چلنے دیں، کیونکہ
ہم نے سنا ہے کہ آپالله کے ساتھ “۔‘ہے

9
اسرائیل دشمنوںکے عدالتکی

رب1 کا کلام ملـِک حدراک کے خلاف ہے،
اور وہ دمشق پر نازل ہو گا۔ کیونکہ انسان اور اسرائیل
کے تمام قبیلوں کی آنکھیں رب طرفکی دیکھتی ہیں۔
2 دمشق کی سرحد پر واقع حمات بلـکہ صور اور صیدا
بھی اِس کلام سے متاثر ہو جائیں گے، خواہ وہ کتنے
دانش مند کیوں نہ ہوں۔ بےشک3 صور نے اپنے لئے
مضبوط قلعہ بنا لیا اُسبےشکہے، چاندیسونےنے
کے ایسے ڈھیر لگائے ہیں جیسے عام طور پر گلیوں میں
ریت کچرےیا ڈھیرکے لگا لئے ہیں۔جاتے ربلیکن4
اُس پر قبضہ کر کے اُس کی فوج کو سمندر پھینکمیں
دے تبگا۔ شہر آتشنذرِ ہو جائے گا۔ 5 یہ دیکھ کر
اسقلون گھبرا جائے گا اور تڑپغزہ اُٹھے گا۔ عقرون
بھی لرز اُٹھے گا، کیونکہ اُس کی اُمید جاتی رہے گی۔

غزہ کا ہلاکبادشاہ اور اسقلون غیرآباد ہو جائے گا۔
6 اشدود میں دو نسلوں لوگکے بسیں ربگے۔ 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 میرےگے
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 پہرا
داری کروں گا تاکہ آئندہ جو بھی آتے یا جاتے وقت
وہاں گزرےسے اُس پر حملہ نہ کرے، کوئی بھی ظالم
میری قوم تنگکو نہ ابکرے۔ مَیںسے خود اُس کی
دیکھ بھال کروں گا۔

نیا بادشاہ آنے والا ہے
اے9 صیون بیٹی، شادیانہ !بجا اے یروشلم بیٹی،

شادمانی نعرےکے !لگا دیکھ، تیرا بادشاہ تیرے پاس
آ رہا ہے۔ وہ راست باز اور فتح مند ہے، وہ حلیم ہے
اور گدھے پر، ہاں گدھی بچےکے پر سوار ہے۔

10 مَیں افرائیم سے رتھ اور یروشلم گھوڑےسے دُور
کر دوں جنگگا۔ کی کمان ٹوٹ جائے گی۔ موعودہ
بادشاہ کے کہنے *پر تمام اقوام میں سلامتی قائم ہو جائے
ایکحکومتکیاُسگی۔ اورتکدوسرےسےسمندر
یائے فراتدر سے دنیا کی تکانتہا مانی جائے گی۔

رب اپنی قوم کرےحفاظتکی گا
اے11 میری قوم، مَیں نے تیرے ساتھ ایک عہد

قربانیوںتصدیقکیجسباندھا اِسہوئی،سےخونکے
لئے تیرےمَیں قیدیوں کو پانی سے محروم گڑھے سے رِہا
کروں گا۔ پُراُمیداے12 قیدیو، قلعے واپسپاسکے !آؤ
اعلانمَیںہیآجکیونکہ ہوںکرتا تمہاریکہ تکلیفہر
عوضکے مَیں تمہیں دو بخشبرکتیں دوں گا۔

13 یہوداہ میری کمان ہے اور اسرائیل میرے تیر جو
مَیں دشمن خلافکے چلاؤں اےگا۔ صیون بیٹی، مَیں
تیرے بیٹوں کو یونان کے فوجیوں سے لڑنے کے لئے

* 9:10 موعودہ بادشاہ کے کہنے :پر لفظی :ترجمہ اُس کے کہنے پر۔



یاہ 9:14زکر 977 یاہ زکر 11:2

بھیجوں گا، مَیں تجھے سورمے کی تلوار کی مانند بنا دوں
“گا۔

تب14 رب اُن پر ظاہر ہو کر بجلی کی طرح اپنا تیر
چلائے گا۔ رب قادرِ مطلق نرسنگا پھونک کر جنوبی
آندھیوں میں آئے گا۔ رب15 الافواج خود اسرائیلیوں
کو پناہ دے گا۔ تب 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 خونکے کٹورےبھرےسے طرحکی بھر جائیں
گے، قربان گاہ کے کونوں جیسے خون آلودہ ہو جائیں
گے۔

16 اُس دن رب اُن کا خدا اُنہیں جو اُس کی قوم کا
یوڑ ر ہیں دےچھٹکارا گا۔ تب وہ اُس ملـککے میں
تاج کے جواہر کی مانند چمک اُٹھیں گے۔ 17 وہ کتنے
لـگیںصورتخوباورکشدل !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 بارشسے مانگو۔ کیونکہ
وہی بادلگھنے بناتا بارشوہیہے، برسا کر ایکہر کو
کھیت کی یالی ہر مہیا کرتا ہے۔ تمہارے2 گھروں کے
بُت فریب تمہارےدیتے، غیب دان جھوٹی یا رو دیکھتے
فریباور ہیں۔سناتےخوابدہ اُن ہے۔عبثتسلیکی
اِسی لئے قوم کو یوں بھیڑبکر کی طرح یہاں سے چلا جانا
پڑا۔ گلہ بان نہیں ہے، اِس لئے وہ مصیبت میں ہتےاُلجھے ر ہیں۔

رب اپنی قوم واپسکو لائے گا
رب3 فرماتا ہے، میری” قوم کے گلہ بانوں پر میرا

بھڑکغضب اُٹھا ہے، اور بکرےجو اُس کی راہنمائی
کر اُنہیںہیںرہے مَیں گا۔دوںسزا الافواجربکیونکہ
اپنے یوڑ ر یہوداہ کے گھرانے کرےبھالدیکھکی گا،
اُسے گھوڑےجنگی جیسا شاندار دےبنا گا۔ 4 یہوداہ
کونےسے بنیادیکا پتھر، کمانکیجنگمیخ، اور تمام
آئیںنکلحکمران گے۔ سب5 ہوںمانندکیسورمے گے
جو لڑتے وقت دشمن کو گلی کچرےکے میں کچل دیں
الافواجربگے۔ اُن کے ساتھ ہو گا، اِس لئے وہ لڑ کر

غالب آئیں مخالفگے۔ گھڑسواروں کی بڑی رُسوائی ہو
گی۔

مَیں6 یہوداہ گھرانےکے تقویتکو دوں یوسفگا،
کے گھرانے کو چھٹکارا دوں گا، ہاں اُن پر رحم کر
اُنہیںکے میںوطندوبارہ تبگا۔دوںبسا اُن حالتکی
سے پتا نہیں چلے گا کہ مَیں نے کبھی اُنہیں رد کیا تھا۔
کیونکہ مَیں رب اُن کا خدا ہوں، مَیں ہی اُن کی سنوں
گا۔ 7 افرائیم افرادکے سورمے بنسے جائیں گے، یوںوہ
خوش ہو جائیں طرحجسگے دل َمے پینے خوشسے
ہو جاتا ہے۔ اُن کے بچے یہ دیکھ کر باغ باغ ہو جائیں
گے، اُن ربدلکے خوشیکی منائیں گے۔

8 مَیں سیٹی بجا کر اُنہیں جمع کروں گا، کیونکہ مَیں
نے دےفدیہ کر اُنہیں آزاد کر دیا تبہے۔ وہ پہلے کی
طرح بےشمار ہو جائیں گے۔ 9 مَیں اُنہیں بیج کی طرح
میںقوموںمختلف بو منتشرکر دوںکر لیکنگا، دُوردراز
علاقوں میں وہ مجھے یاد کریں گے۔ ایکاور دن وہ اپنی
اولاد سمیت بچ کر واپس آئیں گے۔ 10 مَیں اُنہیں مصر
واپسسے لاؤں گا، اسور سے اکٹھا کروں مَیںگا۔ اُنہیں
ِجلعاد اور لبنان میں لاؤں گا، توبھی اُن کے لئے جگہ
نہیںکافی گی۔ہو مصیبتوہجب11 میںسمندرکے سے
گزریں گے تو رب موجوں کو یوں مارے گا کہ سب
کچھ پانی کی خشکتکگہرائیوں ہو جائے گا۔ اسور
کا ملمیںخاکفخر جائے گا، اور مصر کا شاہی عصا
دُور ہو جائے گا۔ مَیں12 اپنی قوم ربکو میں تقویت
دوں گا، اور وہ اُس کا ہی نام لے کر زندگی گزاریں
“گے۔ ربیہ کا فرمان ہے۔

11
بڑوں کو نیچا کیا جائے گا

اے1 لبنان، اپنے دروازوں کو کھول دے تاکہ
تیرے دیودار درختکے آتشنذرِ ہو جائیں۔

یلادرختو،کےجونیپراے2 واو !کرو دیودارکیونکہ
درختکے گر گئے ہیں، تباہدرختزبردستیہ ہو گئے
بسناےہیں۔ بلوطو،کے آہ زاریو !کرو جنگلجو اِتنا
گھنا تھا کہ کوئی اُس میں سے گزر نہ سکتا تھا اُسے کاٹا
گیا ہے۔
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3 سنو، چرواہے رو رہے ہیں، کیونکہ اُن کی شاندار

چراگاہیں برباد ہو گئی ہیں۔ سنو، جوان ببر شیر دہاڑ
رہے ہیں، کیونکہ وادٔی یردن کا گنجان 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 ہیںکرتے 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 بھی ملـک کے
باشندوں پر ترس نہیں کھاؤں گا۔ مَیں ایکہر کو اُس
پڑوسیکے اور اُس کے بادشاہ کے گا۔کروںحوالے وہ
ملـک ٹکڑےٹکڑےکو کریں گے، اور مَیں اُنہیں اُن کے
ہاتھ سے نہیں چھڑاؤں “گا۔

7 چنانچہ مَیں، یاہ زکر نے سوداگروں کے لئے ذبح
ہونے والی یوں بھیڑبکر کی گلہ بانی کی۔ مَیں نے اُس
کام کے لئے دو لاٹھیاں لیں۔ ایک کا نام ‘مہربانی’ اور
دوسری کا نام تھا۔‘یگانگت’ اُن مَیںساتھکے یوڑنے ر
کی گلہ بانی کی۔ ایک8 ہی مہینے میں مَیں نے تین گلہ
بانوں کو مٹا لیکندیا۔ جلد مَیںہی یوں بھیڑبکر تنگسے
آ گیا، اور اُنہوں نے مجھے بھی حقیر جانا۔

مَیںتب9 آئندہ”بولا، تمہاریمَیں بانیگلہ کروںنہیں
گا۔ جسے مرنا ہے وہ مرے، جسے ضائع ہونا ہے وہ
ضائع ہو جائے۔ اور جو بچ جائیں دوسرےایکوہ کا
گوشت کھائیں۔ مَیں ذمہ دار نہیں ہوں *“!گا 10 مَیں
لاٹھینے 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 دھیان دے

رہے تھے اُنہوں نے جان لیا کہ یہ پیغام رب طرفکی
سے ہے۔ 12 پھر مَیں نے اُن سے کہا، اگر” یہ آپ کو
لـگےمناسب تو مزدوریمجھے دیں،دےپیسےکے ورنہ
ہنے ر “دیں۔ اُنہوں نے مزدوری کے لئے مجھے چاندی
کے دےِسکے30 دیئے۔

ربتب13 نے مجھے حکم دیا، اب” یہ رقم †کمہار
کے منے سا پھینک 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 سا
پھینک 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 پھر رب نے مجھے بتایا، اب” دوبارہ گلہ بان کا
سامان لیکنلے۔لے اِس بار احمق چرواہے کا سا یہ رو
اپنا لے۔ 16 ملـکمَیںکیونکہ پر ایسا بانگلہ مقرر کروں
گا جو ہلاکنہ ہونے والوں کی دیکھ کرےبھال گا،
نہ چھوٹوں کرےتلاشکو گا، نہ زخمیوں کو دےشفا
مندوںصحتنہگا، خوراککو اِسگا۔کرےمہیا کے
بجائے وہ بہترین جانوروں کا گوشت کھا لے گا بلـکہ
اِتنا ظالم ہو گا کہ اُن کے ُکھروں کو پھاڑ کر توڑے
گا۔ 17 اُس بےکار چرواہے پر افسوس جو اپنے یوڑ ر
کو چھوڑ دیتا تلوارہے۔ اُس کے بازو اور دہنی آنکھ کو
اُسکرے۔زخمی دہنیکیاُساورجائےسوکھبازوکا
آنکھ اندھی ہو “جائے۔

12

الله یروشلم کرےحفاظتکی گا
ذیل1 میں رب کا اسرائیل کے لئے کلام ربہے۔

جس نے آسمان کو خیمے کی طرح تان کر زمین کی
بنیادیں رکھیں اور انسان اندرکے اُس روحکی تشکیلکو
دیا وہ فرماتا ہے،

2 مَیں” یروشلم کو گرد و نواح کی قوموں کے لئے
شراب کا پیالہ بنا دوں پیوہجسےگا کر لڑکھڑانے لـگیں
گی۔ یہوداہ بھی مصیبت میں آئے گا جب یروشلم کا
محاصرہ کیا جائے گا۔ اُس3 دن دنیا کی تمام اقوام یروشلم
خلافکے 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 ہے، اُس” دن مَیں تمام گھوڑوں میں ابتری

* 11:9 مَیں ذمہ دار نہیں ہوں :گا مَیں’ ذمہ دار نہیں ہوں ‘گا اضافہ ہے صافمطلبتاکہ ہو۔ † 11:13 :کمہار دھاتیا لنے ڈھا والے۔
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اور اُن سواروںکے میں دیوانگی پیدا کروں گا۔ مَیں دیگر
اقوام کے تمام گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔
ساتھ مَیںساتھ آنکھوںکھلی سے یہوداہ کے گھرانے

کی دیکھ بھال کروں گا۔ تب5 یہوداہ کے خاندان دل
میں کہیں گے، یروشلم’ باشندےکے اِس لئے ہمارے
لئے قوت ہیںباعثکا الافواجربکہ اُن کا ‘ہے۔خدا
اُس6 مَیںدن یہوداہ خاندانوںکے کو جلتے کوئلےہوئے
بنا دوں گا لـکڑیسوکھیکیدشمنجو گے۔دیںجلاکو
وہ بھڑکتی ہوئی مشعل ہوں گے جو دشمن 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۔

7 پہلے رب یہوداہ کے گھروں کو بچائے گا تاکہ
داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کی شان و
شوکت یہوداہ سے بڑی نہ ہو۔ لیکن8 رب یروشلم کے
باشندوں کو بھی پناہ دے گا۔ تب اُن میں سے کمزور
آدمی داؤد جیسا سورما ہو گا جبکہ داؤد کا گھرانا خدا
کی مانند، اُن کے آگے چلنے والے رب کے فرشتے کی
مانند ہو گا۔ 9 اُس 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 التماساور کا روح ُنڈیلوں ا گا۔ تب وہ مجھ پر نظر
ڈالیں گے جسے اُنہوں نے چھیدا ہے، اور وہ اُس کے
لئے ایسا ماتم کریں جیسےگے اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے،
اُس کے لئے ایسا شدید غم کھائیں طرحجسگے اپنے
پہلوٹھے لئے۔کے اُس11 لوگدن یروشلم سےشدتمیں
ایساگے۔کریںماتم ماتم ہو گا جیسا میداِن میںمجِّدو ہدد
رِمّون پر کیا جاتا تھا۔ پورے12-14 کا ملـکپورا یلا واو
کرے گا۔ تمام خاندان ایک دوسرے سے الـگ اور
تمام عورتیں دوسروں الـگسے آہ و بکا کریں گی۔ داؤد
کا خاندان، ناتن کا خاندان، لاوی کا خاندان، ِسمعی کا
خاندان ملـکاور کے باقی تمام الـگالـگخاندان ماتم
کریں گے۔

13
بُت پرستی اور جھوٹی نبوّت کا خاتمہ

اُس1 دن داؤد کے گھرانے اور یروشلم باشندوںکے
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 کو
ملـک میں سے مٹا دوں گا۔ اُن کا نام و تکنشان نہیں
رہے گا، اور وہ کسی کو یاد نہیں رہیں گے۔
نبیوں اور ناپاکی کی روح کو بھی ملـکمَیں سے دُور

کروں گا۔ 3 اِس کے بعد اگر کوئی کرےنبوّت تو اُس
کے اپنے ماں باپ اُس سے کہیں گے، تُو’ زندہ نہیں
رہ سکتا، کیونکہ تُو ربنے کا نام لے کر جھوٹ بولا
جب‘ہے۔ پیشوہ گوئیاں سنائے گا تو اُس کے اپنے
والدین اُسے چھید ڈالیں گے۔ وقتاُس4 ہر نبی کو اپنی
یا رو پر شرم آئے گی جب نبوّت کرے گا۔ وہ نبی کا
بالوں سے بنا لباس نہیں پہنے گا تاکہ فریب دے 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؟ تو دےجواب گا، مَیں’ اپنے دوستوں کے گھر
میں زخمی “۔‘ہوا

لوگوں کی جانچ پڑتال
رب7 الافواج فرماتا ہے، اے” تلوار، جاگ !اُٹھ

میرے گلہ بان پر حملہ کر، اُس پر قریبمیرےجو ہے۔
گلہ بان کو مار ڈال تاکہ یاں بکر بھیڑ تتر بتر ہو جائیں۔
مَیں خود اپنے ہاتھ چھوٹوںکو اُٹھاؤںخلافکے “گا۔
رب8 فرماتا ہے، پورے” ملـک میں لوگوں کے تین
میںحصوں کوحصوںدوسے مٹایا حصےدوگا۔جائے
ہلاک 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 سنوںکی مَیںگا۔ کہوں
گا، یہ’ میری قوم ‘ہے، اور وہ کہیں گے، رب’ ہمارا
خدا “۔‘ہے
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14
رب خود یروشلم میں بادشاہ ہو گا

اے1 یروشلم، رب کا وہ دن آنے والا ہے جب
دشمن تیرا مال لُوٹ تیرےکر درمیان ہی اُسے آپس میں
کرےتقسیم گا۔ 2 کیونکہ مَیں تمام اقوام کو یروشلم سے
لڑنے کے لئے جمع کروں گا۔ شہر دشمن کے قبضے میں
آئے گا، گھروں کو لُوٹ لیا جائے گا اور عورتوں کی
عصمت دری کی جائے گی۔ شہر کے باشندےآدھے
جلاوطن ہو جائیں گے، لیکن باقی حصہ اُس میں زندہ
چھوڑا جائے گا۔

لیکن3 پھر رب خود نکل کر اِن اقوام سے لڑےیوں
تبطرحجسگا لڑتا کبھیجبہے میںجنگمیداِن
آ جاتا ہے۔ 4 اُس دن اُس کے پاؤں یروشلم کے مشرق
میں زیتون کے پہاڑ پر کھڑے ہوں گے۔ تب پہاڑ پھٹ
اُسگا۔جائے ایککا شمالحصہ اورطرفکی دوسرا
جنوب کی طرف کھسک جائے گا۔ بیچ میں مشرق
وادیبڑیایکطرفکیمغربسے پیدا ہو گی۔جائے
5 تم میرے پہاڑوں کی اِس وادی بھاگمیں کر پناہ لو
گے، کیونکہ یہ تکآضل پہنچائے جسگی۔ طرح تم
یہوداہ بادشاہکے یّاہ عُز ایامکے میں آپاپنے زلزلےکو
بچانےسے لئےکے یروشلم طرحاُسیتھےنکلےبھاگسے
تم وادیمذکورہ میں 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 وہ
ایک منفرد دن ہو گا ربجو ہی کو معلوم ہو گا۔ نہ
دن ہو گا اور نہ رات بلـکہ شام کو بھی روشنی ہو گی۔
اُس8 دن یروشلم سے زندگی کا پانی بہہ نکلے گا۔ اُس کی
مشرقشاخایک بحـیرۂکے مُردار دوسریاورطرفکی
مغربشاخ کے سمندر طرفکی بہے 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، صرف اُسی کے نام پرستشکی کریں
گے۔ 10 پورا ملـک شمالی شہر ِجبع سے لے کر یروشلم
کے جنوب میں واقع شہر رِمّون تک کھلا میدان بن

صرفگا۔جائے یروشلم اپنی اونچیہی جگہ پر گا۔رہے
اُس کی پرانی حدود بھی قائم رہیں گی یعنی بن یمین کے
دروازے سے لے کر پرانے دروازے اور کونے کے
دروازے تک، پھر حنن ایل کے بُرج سے لے کر اُس
شاہیجہاںتکجگہ َ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۔

لیکن12 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 جائیں گے۔ آنکھیں
اپنے میںخانوں اور زبان منہ گلمیں گی۔جائے اُس13
ربدن اُن میں بڑی ابتری کرےپیدا گا۔ ایکہر اپنے
ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر اُس پر حملہ کرے گا۔ 14 یہوداہ
بھی یروشلم لڑے*سے گا۔ تمام پڑوسی اقوام کی دولت
وہاں جمع ہو جائے گی کثرتیعنی کا چاندیسونا، 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 اُن سب
پر آفتیہی آئے گی۔

تمام اقوام یروشلم میں عید منائیں گی
16 توبھی اُن تمام اقوام کے کچھ لوگ بچ جائیں گے

جنہوں نے یروشلم پر حملہ کیا تھا۔ اب وہ سال بہ سال
یروشلم آتے رہیں گے ہمارےتاکہ بادشاہ رب الافواج
کریںپرستشکی یوںاور منائیں۔عیدکیجھونپڑ جب17
کبھی دنیا کی تمام اقوام میں سے ہمارےکوئی بادشاہ
رب الافواج کو سجدہ کرنے کے لئے یروشلم نہ آئے تو
اُس بارشملـککا سے محروم رہے گا۔ 18 اگر مصری
قوم یروشلم نہ آئے اور حصہ نہ لے تو وہ بارش سے
محروم رہے گی۔ ربیوں اُن قوموں کو دےسزا گا جو
یوں جھونپڑ کی عید منانے کے لئے یروشلم نہیں آئیں گی۔
19 جتنی بھی قومیں یوں جھونپڑ کی عید منانے کے لئے

* 14:14 :سے یا میں۔
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یروشلم نہ آئیں اُنہیں یہی سزا ملے گی، خواہ مصر ہو یا
کوئی اَور قوم۔

20 اُس دن گھوڑوں کی گھنٹیوں پر لـکھا ہو رب”گا، کے لئے مخصوص و “مُقّدس۔ اور رب کے گھر
دیگیںکی کٹوروںمُقّدساُن برابرکے گیہوں قربانجو
گاہ کے منے سا استعمال ہوتے ہیں۔ 21 ہاں، یروشلم
اور یہوداہ میں موجود ہر دیگ رب الافواج کے لئے
مخصوص مُقّدسو ہو گی۔ بھیجو پیشقربانیاں 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۔
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ملاکی
ذیل1 میں اسرائیل کے لئے رب کا وہ کلام ہے جو

اُس نے ملاکی پر نازل کیا۔
رب2 فرماتا ہے، تم” مجھے پیارے “ہو۔ لیکن تم

کہتے ہو، تیریطرح؟کس” ہم محبتسے کہاں ظاہر
ہوئی “ہے؟
ربسنو !جوابکا کیا” عیسَو یعقوباور بھائیسگے

نہیں تھے؟ توبھی صرف یعقوب مجھے پیارا تھا 3 جبکہ
عیسَو سے مَیں متنفر رہا۔ اُس کے پہاڑی علاقے ادوم
مَیںکو ویراننے و سنسان کر دیا، اُس کی موروثی زمین
کو یگستان ر کے گیدڑوں کے حوالے کر دیا “ہے۔
ادومی4 کہتے ہمگو”ہیں، ِچکنا ُچور ہو توبھیہیںگئے
کھنڈرات کی جگہ نئے گھر بنا لیں “گے۔ لیکن رب
الافواج فرماتا بےشک”ہے، تعمیر کا کام کرتے جاؤ،
لیکن مَیں سب کچھ دوبارہ ڈھا دوں گا۔ اُن کا دینیبے’ملـک ‘ملـککا اور اُن کی قوم وہ’ ربپرجسقوم
کی ابدی لعنت ‘ہے کہلائے گی۔ 5 تم اسرائیلی اپنی
آنکھوں سے یہ دیکھو گے۔ تب تم کہو گے، رب’ اپنی
عظمت اسرائیل کی سرحدوں سے باہر بھی ظاہر کرتا
“۔‘ہے

اماموں پر الزام
6 رب الافواج فرماتا ہے، اے” امامو، بیٹا اپنے

باپ کا اور نوکر اپنے مالـک کا احترام کرتا ہے۔ لیکن
میرا احترام کون کرتا ہے، گو مَیں تمہارا باپ ہوں؟
میرا خوف کون مانتا ہے، گو مَیں تمہارا مالـک ہوں؟
حقیقت یہ ہے کہ تم میرے نام کو حقیر جانتے ہو۔
لیکن اعتراضتم کرتے ہو، کسہم’ تیرےطرح نام
کو حقیر جانتے ‘ہیں؟ اِس7 میں کہ تم میری قربان گاہ
پر ناپاک خوراک رکھ دیتے ہو۔ تم پوچھتے ہو، ہم’
نے باتکستجھے ناپاکمیں کیا ‘ہے؟ اِس میں کہ
کیربتم میز کو قابِل تحقیر قرار دیتے ہو۔ 8 کیونکہ گو
اندھے جانوروں کو قربان کرنا سخت منع ہے، توبھی تم
یہ بات نظرانداز کر کے ایسے جانوروں کو قربان کرتے
لنگڑےہو۔ یا بیمار جانور چڑھانا بھی ممنوع ہے، توبھی تم
کہتے ہو، کوئی’ بات ‘نہیں اور ایسے ہی جانوروں کو
پیش کرتے “ہو۔ رب الافواج فرماتا ہے، اگر” واقعی

اِس کی کوئی بات نہیں تو اپنے ملـک کے گورنر کو
ایسے جانوروں کو پیش کرو۔ کیا وہ تم سے خوش ہو
گا؟ کیا تمہیںوہ گا؟کرےقبول !نہیںہرگز ابچنانچہ9
الله التماسسے کرو کہ ہم پر مہربانی “کر۔ الافواجرب
فرماتا ہے، خود” سوچ لو، ہمارےکیا ہاتھوں ایسیسے
قربانیاں ملنے پر الله ہمیں کرےقبول گا؟ کاش10 تم میں
سے میرےکوئی گھر کے دروازوں کو کرےبند تاکہ
میری قربان گاہ پر آگبےفائدہ نہ لگا !سکو مَیں تم سے
نہیں،خوش ہاتھوںتمہارےاور بالکلمجھےقربانیاںسے
پسند “نہیں۔ الافواجربیہ کا فرمان ہے۔

رب11 الافواج فرماتا ہے، پوری” دنیا میں مشرق
سے مغرب تک میرا نام عظیم ہے۔ ہر میرےجگہ نام
کو بخور پاکاور پیشقربانیاں کی جاتی ہیں۔ کیونکہ
میںاقوامدیگر ناممیرا لیکن12ہے۔عظیم حرکتوںاپنیتم
سے میرے نام کی بےحرمتی کرتے ہو۔ تم کہتے کیرب’ہو، میز ناپاککو کیا جا سکتا اُسہے، قربانیوںکی
کو حقیر جانا جا سکتا ‘ہے۔ 13 تم شکایت کرتے ہائے،’ہو، یہ خدمت کتنی تکلیف دہ ‘!ہے اور قربانی
کی آگ کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہوئے تیز
کرتے ہو۔ ہر قسم کا پیشجانور کیا جاتا ہے، خواہ وہ
زخمی، لنگڑا یا بیمار نہکیوں الافواجرب“ہو۔ فرماتا کیا”ہے، تمہارےمَیں ہاتھوں ایسیسے قربانیاں قبول کر سکتا
ہوں؟ ہرگز !نہیں 14 اُس دھوکے باز پر لعنت جو مَنت
مان کر کہے، مَیں’ رب کو اپنے یوڑ ر کا اچھا مینڈھا
قربان کروں لیکن‘گا اِس کے ناقصبجائے پیشجانور
“کرے۔ کیونکہ رب الافواج فرماتا ہے، مَیں” عظیم
بادشاہ ہوں، اور اقوام میرےمیں نام خوفکا مانا جاتا
ہے۔

2
میرےابامامو،اے1 فیصلے پر دھیان “!دو رب2

الافواج فرماتا ہے، میری” پورےسنو، دل میرےسے
نام کا احترام کرو، ورنہ مَیں تم پر لعنت بھیجوں گا، مَیں
تمہاری برکتوں کو لعنتوں میں تبدیل کر دوں گا۔ بلـکہ
مَیں یہ کر بھی چکا ہوں، کیونکہ تم پورےنے دل سے
میرے نام کا احترام نہیں کیا۔ تمہارے3 چال چلن کے
سبب سے مَیں تمہاری اولاد کو ڈانٹوں گا۔ مَیں تمہاری
عید قربانیوںکی کا تمہارےگوبر منہ پھینکپر دوں گا،
اور تمہیں اُس سمیتکے باہر پھینکا جائے “گا۔
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الافواجرب4 فرماتا تب”ہے، تم جان لو گے مَیںکہ
نے تم پر یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ میرا لاوی کے قبیلے کے
ساتھ عہد قائم رہے۔ 5 کیونکہ مَیں نے عہد باندھ کر
یوں لاو سے زندگی اور سلامتی کا وعدہ کیا تھا، اور مَیں
وعدےنے کو پورا بھی کیا۔ لاویوقتاُس خوفمیرا
مانتے بلـکہ میرے نام سے دہشت کھاتے تھے۔ 6 وہ
قابِل اعتماد تعلیم دیتے تھے، اور اُن کی زبان پر جھوٹ
نہیں ہوتا تھا۔ وہ سلامتی سے اور سیدھی راہ پر میرے
ساتھ چلتے تھے، بہتاور لوگسے اُن باعثکے گناہ سے
دُور ہو گئے۔

7 اماموں کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم محفوظ
رکھیں، اور لوگوں کو اُن سے ہدایت حاصل کرنی
ہئے۔ چا کیونکہ الافواجربامام کا پیغمبر ہے۔ لیکن8
راہصحیحتم تمہاریہو۔گئےہٹسے تعلیم بہتوں لئےکے
ٹھوکر کا باعث بن گئی “ہے۔ رب الافواج فرماتا تم”ہے، یوںنے لاو میرےساتھکے عہد میںخاککو ملا
دیا ہے۔ 9 اِس لئے مَیں نے تمہیں تمام قوم کے منے سا
ذلیل کر دیا سبہے، تمہیں حقیر جانتے ہیں۔ کیونکہ
تم میری راہوں پر نہیں ہتے ر بلـکہ تعلیم وقتدیتے جانب
داری دکھاتے “ہو۔

ناجائز شادیاں اور طلاق ملامتپر
10 کیا سبہم ایککا باپہی ایکنہیں؟ ہی خدا

نے ہمیں خلق کیا ہے۔ تو پھر ہم ایک دوسرے سے
بےوفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بےحرمتی
کیوں کر رہے ہیں؟

11 یہوداہ بےوفا ہو گیا ہے۔ اسرائیل اور یروشلم
میں مکروہ حرکتیں سرزد ہوئی ہیں، کیونکہ یہوداہ کے
آدمیوں نے رب کے گھر کی بےحرمتی کی ہے، اُس
کیمقدِس کوربجو پیارا اُنہوںطرح؟کسہے۔ نے
دیگر اقوام کی بُت پرست عورتوں سے شادی کی *ہے۔
12 لیکن جس نے بھی ایسا کیا ہے اُسے رب جڑ سے
یعقوب کے خیموں سے نکال پھینکے گا، خواہ وہ رب
الافواج کو کتنی پیشقربانیاں کیوں نہ کرے۔

13 تم سے ایک اَور خطا بھی سرزد ہوتی ہے۔
بےشک رب کی قربان گاہ کو اپنے آنسوؤں سے تر

بےشککرو، روتے اور ہتے کرا رہو ربکہ ہمارینہ
قربانیوں پر توجہ دیتا، نہ اُنہیں خوشی ہمارےسے ہاتھ
سے قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ کرنے سے کوئی فرق نہیں
پڑے گا۔ 14 تم پوچھتے ہو، “کیوں؟” اِس لئے کہ
شادی کرتے وقت رب خود گواہ ہوتا ہے۔ اور اب
تُو اپنی بیوی سے بےوفا ہو گیا ہے، گو وہ تیری جیون
ساتھی جسہے سے تُو نے شادی کا عہد باندھا تھا۔
15 کیا رب نے شوہر اور بیوی ایککو نہیں ایکبنایا،
جسم جس میں روح ہے؟ اور یہ ایک جسم کیا چاہتا
ہے؟ الله کی طرف سے اولاد۔ چنانچہ اپنی روح میں
خبردار !رہو اپنی بیوی سے بےوفا نہ ہو !جا 16 کیونکہ
رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، مَیں”
طلاق سے نفرت کرتا ہوں اور اُس سے متنفر ہوں جو
ظلم سے ملبّس ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنی روح میں خبردار
رہ کر اِس طرح کا بےوفا یہ رو اختیار نہ “!کرو

لوگوںرب کرےعدالتکی گا
باتوںتمہاری17 سنسنکو تھکربکر گیا ہے۔ تم

پوچھتے طرحکساُسےنےہم”ہو، تھکا دیا اِس“ہے؟
میں کہ تم دعوٰی کرتے ہو، بدی” کرنے ربوالا کی
نظر ٹھیکمیں ہے، وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا “ہے۔
تم یہ بھی کہتے ہو، الله” کہاں ہے؟ وہ انصاف کیوں
نہیں “کرتا؟

3
رب1 الافواج جواب میں فرماتا ہے، دیکھ،” مَیں

اپنے پیغمبر کو بھیج دیتا ہوں میرےجو آگے آگے چل
کر میرا راستہ کوربجستبگا۔کرےتیار تلاشتم
کر رہے ہو وہ اچانک اپنے گھر میں آ موجود ہو گا۔
ہاں، عہد کا جسپیغمبر کی شدتتم سے آرزو کرتے
ہو وہ آنے والا “!ہے

2 لیکن جب وہ آئے تو کون یہ برداشت کر سکے
گا؟ کون قائم رہ سکے جبگا وہ ہم پر ظاہر ہو جائے
گا؟ وہ دھاتتو لنے ڈھا والے آگکی یا دھوبی کے تیز
صابن کی مانند ہو گا۔ 3 وہ بیٹھ چاندیکر کو پگھلا کر
پاک کرےصاف گا۔ جس طرح سونے چاندی کو
پگھلا پاککر صاف کیا جاتا ہے اُسی طرح وہ لاوی
کے قبیلے کو پاک صاف کرے گا۔ تب وہ رب کو

* 2:11 اُنہوں نے دیگر شادی…اقوام کی :ہے لفظی :ترجمہ یہوداہ نے اجنبی معبودوں کی بیٹیوں شادیسے کی ہے۔
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راست پیشقربانیاں کریں گے۔ 4 پھر یہوداہ اور یروشلم
کی قربانیاں قدیم زمانے کی طرح دوبارہ رب کو قبول
ہوں گی۔

الافواجرب5 فرماتا عدالتتمہاریمَیں”ہے، کرنے
کے لئے تمہارے پاس آؤں گا۔ جلد ہی مَیں اُن کے
خلاف گواہی دوں گا جو میرا خوف نہیں مانتے،
جو جادوگر اور زناکار ہیں، جو جھوٹی قَسم کھاتے،
مزدوروں بیواؤںمارتے،حقکا یتیموںاور پر کرتےظلم
اور اجنبیوں کا حق مارتے ہیں۔

تم الله کو دھوکا دیتے ہو
6 تبدیلربمَیں، نہیں ہوتا، لیکن یعقوبتکابتم

کی اولاد رہے ہو۔ 7 باپاپنے دادا کے زمانے سے لے
کر آج تک تم نے میرے احکام سے دُور رہ کر اُن پر
دھیان نہیں ربدیا۔ الافواج فرماتا ہے پاسمیرےکہ
واپس تب!آؤ مَیں واپسپاستمہارےبھی آؤں گا۔
لیکن تم اعتراض کرتے ہو، ہم’ کیوں واپس آئیں،

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

الافواجرب10 فرماتا ہے، میرے” گھر کے گودام
میں اپنی پیداوار کا پورا دسواں حصہ جمع کرو تاکہ اُس
میں خوراک دست یاب ہو۔ مجھے اِس میں آزما کر
دیکھو کہ مَیں وعدےاپنے کو پورا کرتا ہوں کہ نہیں۔
کیونکہ مَیں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جواب میں مَیں
آسمان کرکھولدریچےکے تم پر یادہسےحد برکتز برسا
دوں “گا۔ الافواجرب11 فرماتا ہے، مَیں” کیڑوں کو
رکھوںدُورسےفصلوںتمہاری کھیتوںتمہارےتاکہگا
کی پیداوار اور تمہارے انگور خراب نہ ہو جائیں بلـکہ
پک جائیں۔ تب12 ملـکتمہارا اِتنا بخشراحت ہو گا
کہ تمام اقوام مبارکتمہیں کہیں “گی۔ ربیہ الافواج
کا فرمان ہے۔

دنجس الله کرےفیصلہ گا
رب13 فرماتا ہے، تم” بارےمیرے میں کفر بکتے

ہو۔ تم کہتے ہو، ہم’ کیونکر کفر بکتے ‘ہیں؟ 14 اِس
میں کہ تم کہتے ہو، الله’ کی خدمت کرنا عبث ہے۔
ربکیونکہ الافواج ہدایاتکی پر دھیان دینے اور منہ
لٹکا کر اُس کے حضور پھرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا
ہے؟ 15 چنانچہ گستاخ لوگوں مبارککو ہو، کیونکہ
بےدین پھلتے لتے پھو اور الله کو آزمانے والے ہی بچے
ہتے ر “۔‘ہیں

لیکن16 ربپھر خوفکا ماننے آپسوالے باتمیں
کرنے لـگے، اور رب نے غور سے اُن کی سنی۔ اُس
کے یادگاریحضور کتابکی لـکھی جسگئی میں اُن
کے نام درج ہیں ربجو خوفکا مانتے اور اُس کے
نام کا احترام کرتے ہیں۔ رب17 الافواج فرماتا جس”ہے، دن مَیں حرکت میں آؤں گا اُس دن وہ میری
ملـکیتخاص ہوں گے۔ مَیں اُن پر یوں رحم کروں گا،
باپطرحجس اپنے اُس بیٹے ترسپر کھاتا ہے جو اُس
خدمتکی کرتا ہے۔ اُس18 وقت تمہیں راست باز اور
بےدین کا فرق دوبارہ نظر آئے گا۔ صاف ظاہر ہو
جائے گا کہ الله کی خدمت کرنے والوں اور دوسروں
میں کیا فرق “ہے۔

4
الافواجرب1 فرماتا ہے، یقیناً” وہ دن آنے والا ہے

جب میرا غضب بھڑکتی بھٹی کی طرح نازل ہو کر ہر
گستاخ اور شخصبےدین کو بھوسے کی طرح بھسم کر
دے گا۔ وہ جڑ سے لے مٹتکشاخکر جائیں گے۔

لیکن2 تم پر میرےجو نام خوفکا مانتے ہو راستی
طلوعسورجکا ہو گا، اور اُس پَروںکے تلے شفا ہو گی۔
تب تم باہر نکل کر چھوڑےکھلے ہوئے بچھڑوں کی
پھاندتےکودتےسےخوشیطرح پھرو گے۔ دنجس3
مَیں یہ کچھ کروں گا اُس دن تم بےدینوں کو یوں کچل
ڈالو گے کہ وہ پاؤں تلے خاککی بن جائیں “گے۔ یہ
الافواجرب کا فرمان ہے۔

میرے”4 خادم موسٰی شریعتکی کو یاد رکھو یعنی
وہ تمام احکام ہدایاتاور جو مَیں نے حورباُسے یعنی
سینا پہاڑ پر اسرائیلی قوم کے لئے دی تھیں۔ رب5 کے
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اُس عظیم اور ناکہول دن سے پہلے پاستمہارےمَیں
الیاس نبی کو بھیجوں گا۔ جب6 وہ آئے گا تو باپ کا
دل بیٹے اور بیٹے باپدلکا کرےمائلطرفکی گا تاکہ
مَیں آ ملـککر کو اپنے لئے مخصوص کر کے نیست و
نابود نہ “کروں۔
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متی
عیسٰی مسیح نسبکا نامہ

1 عیسٰی مسیح بن داؤد بن ابراہیم نسبکا :نامہ
2 ابراہیم اسحاق باپکا تھا، یعقوباسحاق باپکا اور

یعقوب یہوداہ اور اُس کے بھائیوں کا باپ۔ 3 یہوداہ
کے دو فارصبیٹے اور زارح تھے اُن) کی ماں تمر ۔(تھی
فارص حصرون کا باپ اور حصرون رام کا باپ تھا۔
4 رام عمی نداب کا باپ، عمی نداب نحسون کا باپ
اور نحسون سلمون باپکا تھا۔ سلمون5 بوعز باپکا تھا
بوعز) کی راحبماں ۔(تھی بوعز عوبید باپکا تھا
عوبید۔(تھیروتماںکیعوبید) یسّی باپکا اور
6 یسّی داؤد بادشاہ باپکا تھا۔
داؤد سلیمان باپکا تھا سلیمان) کی ماں پہلے

یاہ اُور رحبعامسلیمان7۔(تھیبیویکی کا باپ، رحبعام
ابیاہ کا باپ اور ابیاہ آسا کا باپ تھا۔ 8 آسا یہوسفط کا
یہوسفطباپ، یورام باپکا اور یورام یّاہ عُز باپکا تھا۔
یّاہ9 عُز یوتام کا باپ، یوتام آخز باپکا اور آخز ِحزقیاہ کا
باپ تھا۔ 10 ِحزقیاہ منسّی کا باپ، منسّی امون کا باپ
اور امون یوسیاہ کا باپ تھا۔ 11 یوسیاہ یاکین *یہو اور
اُس کے بھائیوں باپکا تھا بابلیہ) کی جلاوطنی کے
دوران پیدا ۔(ہوئے

بابل12 یاکینبعدکےجلاوطنیکی ایلسیالتی†یہو کا
باپ اور سیالتی ایل ُبابل زر باپکا تھا۔ ُبابل13 زر ابیہود
کا باپ، ابی ہود اِلیاقیم باپکا اور اِلیاقیم عازور باپکا
تھا۔ 14 عازور صدوق کا باپ، صدوق اخیم باپکا اور
اخیم اِلیہود کا باپ تھا۔ 15 اِلیہود اِلی عزر کا باپ، اِلی
متانعزر باپکا متاناور یعقوبباپکا یعقوب16تھا۔
مریم کے یوسفشوہر باپکا تھا۔ اِس مریم سے عیسٰی
پیدا ہوا، مسیحجو کہلاتا ہے۔

یوں17 ابراہیم نسلیں14تکداؤدسے ہیں، داؤد سے
بابل کی تکجلاوطنی 14 نسلیں ہیں اور جلاوطنی سے
تکمسیح 14 نسلیں ہیں۔

عیسٰی مسیح پیدائشکی

18 عیسٰی مسیح پیدائشکی یوں :ہوئی وقتاُس اُس
ماںکی مریم یوسفمنگنیکی ساتھکے تھیچکیہو کہ
وہ القدسروح سے حاملہ پائی گئی۔ ابھی اُن شادیکی
نہیں ہوئی تھی۔ اُس19 کا یوسفمنگیتر راست باز تھا،
وہ علانیہ مریم بدنامکو نہیں کرنا تھا۔چاہتا اِس لئے اُس
خاموشینے سے یہ رشتہ توڑنے کا ارادہ کر لیا۔ 20 وہ
باتاِس ابھیپر وغور فکر ہیکر رہا تھا ربکہ فرشتہکا
میںخواب اُس پر ظاہر ہوا اور یوسف”فرمایا، بن داؤد،
مریم شادیسے کر اُسےکے اپنے گھر آنےلے متسے
ڈر، کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ روح القدس سے ہے۔
اُس21 کے بیٹا ہو گا اور اُس کا نام عیسٰی رکھنا، کیونکہ
وہ اپنی قوم کو اُس گناہوںکے سے دےرِہائی “گا۔

22 یہ سب کچھ اِس لئے ہوا تاکہ رب کی وہ بات
پوری ہو جائے جو اُس نے اپنے نبی معرفتکی فرمائی
تھی، 23 ایکدیکھو” کنواری حاملہ ہو گی۔ اُس سے
بیٹا پیدا ہو گا اور وہ اُس کا نام عمانوایل رکھیں “گے۔
عمانوایل) مطلبکا ہمارےخدا’ ‘ساتھ (ہے۔

جاگیوسفجب24 اُٹھا تو اُس ربنے کے فرشتے
کے فرمان کے مطابق مریم سے شادی کر لی اور اُسے
اپنے گھر لے گیا۔ لیکن25 تکجب اُس کے بیٹا پیدا
نہ ہوا وہ مریم سے ہم بستر نہ ہوا۔ اور یوسف نے بچے
کا نام عیسٰی رکھا۔

2
مشرق مجوسیسے عالِم

ہیرودیسعیسٰی1 بادشاہ میںزمانےکے یہودیہصوبہ
کے بیتشہر لحم میں پیدا ہوا۔ اُن دنوں میں مجوسیکچھ
مشرقعالِم سے آ کر یروشلم پہنچ گئے۔ اُنہوں2 نے یہودیوں”پوچھا، کا وہ بادشاہ کہاں ہے جو حال ہی میں پیدا
ہوا ہے؟ کیونکہ ہم مشرقنے میں اُس کا ستارہ دیکھا
ہے اور ہم اُسے سجدہ کرنے آئے “ہیں۔

3 یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ پورے یروشلم سمیت
گھبرا گیا۔ 4 تمام راہنما اماموں اور شریعت کے علما کو
جمع کر اُسکے نے اُن یافتسے در کیا مسیحکہ کہاں
پیدا ہو گا۔

* 1:11 یاکین :یہو یونانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل ہے۔ † 1:12 یاکین :یہو یونانی میں یاکین یہو مترادفکا یکونیاہ مستعمل
ہے۔
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5 اُنہوں نے جواب دیا، یہودیہ” کے شہر بیت لحم

میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لـکھا ہے، 6 اے’
ملـِک یہودیہ میں بیتواقع لحم، تُو یہودیہ حکمرانوںکے
میں ہر گز سب سے چھوٹا نہیں۔ کیونکہ تجھ میں سے
ایک نکلےحکمران گا میریجو قوم اسرائیل کی گلہ بانی
کرے “۔‘گا

اِس7 ہیرودیسپر نے خفیہ طور پر مجوسی ِموں عال کو
بُلا تفصیلکر سے پوچھا وہکہ دکھائیوقتکسستارہ
دیا تھا۔ 8 پھر اُس نے اُنہیں بتایا، بیت” لحم جائیں اور
تفصیل بچےسے کا پتا اُسےآپجبلگائیں۔ پا لیں تو مجھے
اطلاع دیں تاکہ مَیں بھی جا کر اُسے سجدہ “کروں۔

9 بادشاہ کے اِن الفاظ کے بعد وہ چلے گئے۔ اور
دیکھو جو ستارہ اُنہوں نے مشرق میں دیکھا تھا وہ اُن
کے آگے آگے چلتا گیا اور چلتے چلتے اُس مقام کے اوپر
ٹھہر گیا جہاں بچہ تھا۔ ستارے10 دیکھکو کر بہتوہ
خوش ہوئے۔ 11 وہ گھر میں داخل ہوئے اور بچے کو
ماں دیکھساتھکے اُنہوںکر نے اوندھے منہ گر کر اُسے
سجدہ کیا۔ پھر اپنے ڈبے کھول کر اُسے سونے، لُبان اور
مُر پیشتحفےکے کئے۔

جب12 روانگی کا وقت آیا تو وہ یروشلم سے ہو کر
نہ گئے بلـکہ ایک اَور راستے سے اپنے ملـک چلے گئے،
میںخواباُنہیںکیونکہ آگاہ کیا گیا تھا ہیرودیسکہ کے
واپسپاس نہ جاؤ۔

مصر ہجرتجانبکی
13 اُن کے چلے جانے کے بعد رب کا فرشتہ خواب

یوسفمیں پر ظاہر ہوا اور کہا، اُٹھ،” بچے کو اُس کی
سمیتماں لے کر مصر ہجرتکو کر مَیںتکجبجا۔
تجھے اطلاع نہ دوں وہیں ٹھہرا رہ، کیونکہ ہیرودیس
بچے کرےتلاشکو گا تاکہ اُسے قتل “کرے۔

یوسف14 اُٹھا اور اُسی رات بچے کو اُس کی ماں
سمیت لے کر مصر کے لئے روانہ ہوا۔ 15 وہاں وہ
ہیرودیس کے انتقال تک رہا۔ یوں وہ بات پوری ہوئی
ربجو نے نبی معرفتکی فرمائی تھی، مَیں” نے اپنے
فرزند کو مصر سے “بُلایا۔

بچوں کا قتل

ہیرودیسجب16 معلومکو ہوا ِموںمجوسیکہ عال نے
مجھے فریب دیا ہے تو اُسے بڑا طیش آیا۔ اُس نے اپنے
فوجیوں بیتکو لحم بھیج کر اُنہیں حکم دیا بیتکہ لحم
اور ارد گرد کے علاقے کے اُن تمام لڑکوں قتلکو کریں
جن کی عمر دو تکسال ہو۔ کیونکہ اُس نے مجوسیوں
بچےسے کی عمر بارےکے میں یہ معلوم کر لیا تھا۔

17 یوں یرمیاہ نبی کی پیش گوئی پوری ہوئی،
18 رامہ” میں شور مچ گیا ہے، رونے پیٹنے اور شدید
ماتم کی آوازیں۔ راخل اپنے بچوں کے لئے رو رہی ہے
اور تسلی قبول نہیں کر رہی، کیونکہ ہلاکوہ ہو گئے
“ہیں۔

مصر واپسیسے
جب19 ہیرودیس انتقال کر گیا تو رب کا فرشتہ

یوسفمیںخواب پر ظاہر ہوا ابھیجو مصر میںہی تھا۔
20 فرشتے اُسےنے اُٹھ،”بتایا، بچے اُسکو سمیتماںکی
لے کر ملـِک اسرائیل واپس چلا جا، کیونکہ جو بچے
کو جان سے مارنے کے درپَے تھے وہ مر گئے “ہیں۔
21 چنانچہ یوسف اُٹھا اور بچے اور اُس کی ماں کو لے
کر ملـِک اسرائیل لوٹمیں آیا۔

لیکن22 جب اُس نے سنا ارخلاؤسکہ اپنے باپ
ہیرودیس کی جگہ یہودیہ تختمیں نشین ہو گیا ہے تو وہ
وہاں جانے سے ڈر گیا۔ خوابپھر میں ہدایت پا کر وہ
گلیل کے علاقے کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں23 ایکوہ
شہر میں جا بسا جس کا نام ناصرت تھا۔ یوں نبیوں کی
بات پوری ہوئی کہ ناصریوہ’ کہلائے ‘گا۔

3
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

1 اُن میںدنوں یحیٰی بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے
یگستان ر میں اعلان کرنے لگا، 2 توبہ” کرو، کیونکہ
آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی “ہے۔ 3 یحیٰی وہی ہے
جس بارےکے میں یسعیاہ نبی نے فرمایا، یگستان’ ر
ایکمیں آواز پکار رہی ربہے، کی راہ تیار !کرو اُس
کے راستے سیدھے ‘بناؤ۔

4 یحیٰی اونٹوں بالوںکے لباسکا پہنے اور کمر چمڑےپر
کا پٹکا باندھے طورکےخوراکتھا۔رہتا پر ٹڈیاںوہ اور
جنگلی شہد کھاتا تھا۔ لوگ5 پورےیروشلم، یہودیہ اور
یائے در یردن پورےکے علاقے سے نکل کر اُس کے
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پاس آئے۔ 6 اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر اُنہوںکے نے
یائے در یردن میں یحیٰی سے بپتسمہ لیا۔

بہت7 سے فریسی اور صدوقی بھی وہاں آئے جہاں
وہ بپتسمہ دے رہا تھا۔ اُنہیں دیکھ کر اُس نے یلےاے”کہا، تمہیںنےکس!بچوکےسانپزہر آنے والے
غضب سے بچنے کی ہدایت کی؟ 8 اپنی زندگی سے ظاہر
کرو کہ تم نے واقعی توبہ کی ہے۔ 9 یہ خیال مت کرو
ہمکہ تو جائیںبچ کیونکہگے ابراہیم باپہمارا مَیںہے۔
تم کو بتاتا ہوں کہ الله اِن پتھروں بھیسے ابراہیم کے لئے
اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب10 تو عدالت کی کلہاڑی
درختوں کی جڑوں پر رکھی ہوئی ہے۔ ہر درخت جو
اچھا پھل نہ لائے کاٹا آگاور میں جھونکا جائے گا۔
11 مَیں تو تم توبہ کرنے والوں کو پانی سے بپتسمہ دیتا
ہوں، ایکلیکن آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا مَیںہے۔
اُس جوتوںکے کو اُٹھانے بھیکے لائق نہیں۔ وہ تمہیں
روح القدس آگاور سے دےبپتسمہ گا۔ 12 وہ ہاتھ
پکڑےچھاجمیں اناجہوئے بھوسےکو الـگسے کرنے
کے لئے تیار کھڑا ہے۔ وہ ہنے گا کی جگہ بالکل صاف
کر کے اناج کو اپنے گودام میں کرےجمع گا۔ لیکن
بھوسے کو وہ ایسی آگ میں جھونکے گا جو بجھنے “نہیں۔کی

عیسٰی کا بپتسمہ
13 پھر عیسٰی گلیل سے یائے در یردن کنارےکے آیا

تاکہ یحیٰی بپتسمہسے لے۔ لیکن14 یحیٰی اُسےنے روکنے
کوششکی کر کے کہا، مجھے” تو آپ سے بپتسمہ لینے
کی ضرورت ہے، تو پھر آپ میرے پاس کیوں آئے
“ہیں؟

15 عیسٰی نے جواب دیا، اب” ہونے ہی دے،
کیونکہ مناسب ہے کہ ہم یہ کرتے ہوئے الله کی
پوریمرضیراست *“کریں۔ اِس پر یحیٰی مان گیا۔

16 بپتسمہ لینے پر عیسٰی ً فورا پانی سے نکلا۔ اُسی لمحے
آسمان کھل گیا اور اُس نے الله کے روح کو دیکھا جو
کبوتر کی طرح اُتر کر اُس پر ٹھہر گیا۔ 17 ساتھ ساتھ
آسمان ایکسے آواز سنائی دی، یہ” میرا پیارا فرزند ہے،
اِس سے خوشمَیں “ہوں۔

4
عیسٰی کو آزمایا جاتا ہے

القدسروحپھر1 عیسٰی یگستانکو میںر گیالے تاکہ
ابلیساُسے سے آزمایا جائے۔ چالیس2 دن چالیساور
رات روزہ رکھنے کے بعد اُسے بھوکآخرکار لـگی۔ 3 پھر
آزمانے والا اُس کے پاس آ کر کہنے لگا، اگر” تُو الله
کا فرزند ہے تو اِن پتھروں کو حکم دے کہ روٹی بن
“جائیں۔

4 لیکن عیسٰی نے انکار کر کے کہا، ہرگز” نہیں،
کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے کہ انسان کی زندگی
صرف روٹی پر منحصر نہیں ہوتی بلـکہ ہر باتاُس پر جو
رب کے منہ سے نکلتی “ہے۔

5 اِس پر ابلیس نے اُسے مُقّدس شہر یروشلم لے جا
المُقّدسبیتکر سبکی اونچیسے جگہ پر کھڑا کیا اور
کہا، 6 اگر” تُو الله کا فرزند ہے تو یہاں چھلانگسے
لگا دے۔ کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، تیریوہ’
خاطر اپنے فرشتوں کو دےحکم گا، اور وہ تجھے اپنے
ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے تیرےتاکہ پاؤں کو پتھر ٹھیسسے
نہ “۔‘لـگے

لیکن7 عیسٰی جوابنے دیا، مُقّدسکلاِم” یہ بھی
فرماتا ہے، رب’ اپنے خدا کو نہ “۔‘آزمانا

8 ابلیسپھر نے نہایتایکاُسے اونچے پہاڑ پر لے جا
کر اُسے دنیا کے تمام ممالـک اور اُن کی شان و شوکت
دکھائی۔ 9 وہ بولا، یہ” سب کچھ مَیں دےتجھے دوں
شرطگا، یہ ہے کہ تُو گر کر مجھے سجدہ “کرے۔

10 لیکن عیسٰی نے تیسری بار انکار کیا اور ابلیس،”کہا، دفع ہو !جا کیونکہ مُقّدسکلاِم یوںمیں لـکھا
ہے، رب’ اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اُسی کی
عبادت “۔‘کر

اِس11 ابلیسپر اُسے چھوڑ کر چلا گیا اور فرشتے آ کر
اُس خدمتکی کرنے لـگے۔

گلیل میں عیسٰی خدمتکی کا آغاز
عیسٰیجب12 کو خبر ملی کہ یحیٰی میںجیلکو ڈال

دیا گیا ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا اور گلیل میں آیا۔
ناصرت13 کو چھوڑ کر وہ جھیل کنارےکے پر واقع

* 3:15 پوری…ہم :کریں لفظی :ترجمہ ہم بازیراستتمام پوری کریں۔
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شہر کفرنحوم میں ہنے ر لگا، یعنی زبولون اور نفتالی کے
علاقے میں۔ 14 یوں یسعیاہ نبی کی پیش گوئی پوری
ہوئی،

زبولون”15 کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ،
جھیل ساتھکے کا راستہ، یائے در یردن کے پار،
غیریہودیوں کا :گلیل
16 اندھیرے میں بیٹھی قوم نے ایک تیز روشنی

دیکھی،
موت کے سائے میں ڈوبے ہوئے ملـک کے

باشندوں پر روشنی “چمکی۔
17 اُس وقت سے عیسٰی اِس پیغام کی منادی کرنے

لگا، توبہ” کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب آ “ہے۔گئی
عیسٰی چار مچھیروں کو بُلاتا ہے

ایک18 جبدن عیسٰی گلیل کی جھیل کنارےکے
کنارے چل رہا تھا تو اُس نے دو بھائیوں کو —دیکھا
شمعون جو پطرس بھی کہلاتا تھا اور یاس اندر کو۔ وہ
پانی میں جال ڈال رہے تھے، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔
اُس19 نے میرےآؤ،”کہا، پیچھے ہو لو، مَیں تم کو آدم
گیر بناؤں “گا۔ 20 یہ سنتے ہی وہ اپنے جالوں کو چھوڑ
کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

21 آگے جا کر عیسٰی نے دو اَور بھائیوں کو دیکھا،
یعقوب بن زبدی اور اُس کے بھائی یوحنا کو۔ وہ کشتی
میں بیٹھے اپنے باپ زبدی کے ساتھ اپنے جالوں کی
مرمت کر رہے تھے۔ عیسٰی نے اُنہیں بُلایا 22 تو ًوہ فورا
اورکشتی باپاپنے کو چھوڑ اُسکر پیچھےکے ہو لئے۔

عیسٰی تعلیم دیتا، منادی کرتا اور شفا دیتا ہے
23 اور عیسٰی گلیل پورےکے علاقے میں پھرتا رہا۔

جہاں بھی وہ جاتا وہ یہودی عبادت خانوں میں تعلیم
دیتا، بادشاہی کی خوش خبری سناتا اور ہر قسم کی
بیماری علالتاور سے شفا دیتا تھا۔ اُس24 کی ملـِکخبر
شام کے کونے تککونے پہنچ گئی، اور لوگ اپنے
تمام مریضوں کو اُس کے پاس لانے لـگے۔ قسم قسم
یوںکی بیمار تلے دبے لوگ، ایسے جو شدید درد کا شکار
تھے، بدروحوں کی گرفت میں مبتلا، مرگی والے اور
فالج غرضزدہ، جو بھی آیا عیسٰی نے اُسے شفا بخشی۔
25 گلیل، دکپلس، یروشلم، یہودیہ اور یائے در یردن کے

پار کے علاقے بڑےبڑےسے ہجوم اُس کے پیچھے چلتے
رہے۔

5
پہاڑی وعظ

1 بھیڑ دیکھکو کر عیسٰی پہاڑ پر چڑھ بیٹھکر گیا۔ اُس
شاگردکے اُس پاسکے آئے اور2 وہ اُنہیں یہ تعلیم دینے
:لگا

خوشیحقیقی
3 مبارک” ہیں وہ جن کی روح ضرورت مند ہے،

کیونکہ آسمان کی بادشاہی اُن ہی کی ہے۔
مبارک4 ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں، کیونکہ اُنہیں

تسلی دی جائے گی۔
ہیںمبارک5 وہ جو ہیں،حلیم زمینوہکیونکہ ورثے

میں پائیں گے۔
مبارک6 ہیں وہ جنہیں راست بازی بھوککی اور

پیاس ہے، کیونکہ وہ سیر ہو جائیں گے۔
ہیںمبارک7 وہ ہیں،دلرحمجو کیونکہ اُن پر رحم

کیا جائے گا۔
مبارک8 ہیں وہ خالصجو دل ہیں، کیونکہ وہ الله

کو دیکھیں گے۔
ہیںمبارک9 وہ کراتےصلحجو ہیں، کیونکہ وہ الله

کے فرزند کہلائیں گے۔
مبارک10 ہیں وہ جن کو راست باز ہونے کے

ستایاسےسبب جاتا اُنہیںکیونکہہے، آسمان بادشاہیکی
ورثے میں ملے گی۔

مبارک11 ہو میریلوگجبتم وجہ تمہیںسے لعن
طعن کرتے، تمہیں ستاتے اور تمہارے بارے میں ہر
قسم بُریکی اور باتجھوٹی کرتے ہیں۔ خوشی12 مناؤ
اور باغ باغ ہو جاؤ، تم آسمانکو پر بڑا اجر ملے گا۔ کیونکہ
اُنہوںطرحاِسی نے تم پہلےسے نبیوں بھیکو ایذا تھی۔پہنچائی

نمکتم اور روشنی ہو
13 تم دنیا نمککا ہو۔ لیکن نمکاگر کا ذائقہ جاتا

رہے تو پھر اُسے کیونکر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟
وہ کسی بھی کام کا نہیں رہا بلـکہ باہر پھینکا جائے گا
جہاں وہ لوگوں پاؤںکے تلے روندا جائے گا۔
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14 تم دنیا کی روشنی ہو۔ پہاڑ پر واقع شہر کی طرح تم

کو نہیںچھپایا چراغکوئیجب15سکتا۔جا جلاتا توہے
وہ برتناُسے نیچےکے نہیں رکھتا بلـکہ دانشمع پر رکھ دیتا
تمامکےگھروہسےجہاںہے افراد روشنیکو ہے۔دیتا
تمہاریطرحاِسی16 لوگوںبھیروشنی منےکے چمکےسا
تاکہ نیکتمہارےوہ دیکھکام تمہارےکر باپآسمانی
کو جلال دیں۔

شریعت
17 یہ نہ سمجھو کہ مَیں شریعتموسوی اور نبیوں کی

باتوں منسوخکو کرنے آیا منسوخہوں۔ نہیںکرنے بلـکہ
اُن کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ مَیں18 تم کو سچ بتاتا ہوں،
تکجب آسمان و زمین قائم رہیں گے شریعتتکتب
بھی قائم رہے گی — نہ اُس کا کوئی حرف، نہ اُس کا
کوئی زیر یا زبر منسوخ ہو گا تکجب سب کچھ پورا
نہ ہو جائے۔ 19 جو اِن سب سے چھوٹے احکام میں
ایکسے کو بھی کرےمنسوخ اور لوگوں کو ایسا کرنا
سکھائے اُسے آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا
قرار دیا جائے گا۔ اِس کے مقابلے میں جو اِن احکام پر
عمل اِنہیںکےکر سکھاتا آسماناُسےہے میںبادشاہیکی
بڑا قرار دیا جائے گا۔ 20 کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ
شریعتبازیراستتمہاریاگر علماکے کیفریسیوںاور
راست بازی سے یادہ ز نہیں تو تم آسمان کی بادشاہی میں
داخل ہونے لائقکے نہیں۔

غصہ
21 تم نے سنا ہے کہ باپ دادا کو فرمایا گیا، قتل’

نہ کرنا۔ اور جو کرےقتل اُسے عدالت جوابمیں دینا
ہو ‘گا۔ لیکن22 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ جو بھی اپنے
بھائی پر کرےغصہ عدالتاُسے جوابمیں دینا ہو گا۔
اِسی طرح جو اپنے بھائی کو ‘احمق’ کہے اُسے یہودی
عدالِت عالیہ جوابمیں دینا ہو گا۔ اور اُسجو کو بے’
‘!وقوف کہے وہ جہنم آگکی میں پھینکے جانے کے
لائق ٹھہرے گا۔ 23 لہٰذا اگر تجھے بیت المُقّدس میں
پیشقربانی وقتکرتے یاد آئے تیرےکہ بھائی تجھکو
سے کوئی شکایت ہے 24 تو اپنی قربانی کو وہیں قربان
گاہ کے منے سا ہی چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس چلا

پہلےجا۔ اُس صلحسے کر اور واپسپھر آ کر الله کو اپنی
پیشقربانی کر۔

فرض25 کرو کسیکہ تجھنے پر مقدمہ چلایا ہے۔
اگر ایسا ہو تو کچہری میں داخل ہونے سے پہلے پہلے
جلدی سے جھگڑا کر۔ختم ایسا نہ ہو کہ تجھےوہ جج کے
حوالے کرے، پولیستجھےجج افسر کے کرےحوالے
اور نتیجے میں تجھ کو جیل میں ڈالا جائے۔ 26 مَیں
تجھے سچ بتاتا ہوں، وہاں سے تُو اُس تکوقت نہیں نکل
پائے تکجبگا پوریپوریکیجرمانے رقم ادا نہ کر
دے۔

زناکاری
27 تم یہنے سنحکم لیا کہہے زنا’ نہ لیکن28‘کرنا۔

مَیں تمہیں بتاتا ہوں، جو عورتکسی کو خواہشبُری
سے دیکھتا ہے وہ اپنے دل میں اُس کے ساتھ زنا کر
چکا ہے۔ 29 اگر تیری دائیں آنکھ تجھے گناہ کرنے پر
اُکسائے تو اُسے نکال کر پھینک دے۔ اِس سے پہلے
پورےتیرےکہ جسم کو جہنم میں ڈالا جائے بہتر یہ
کہہے ایکتیرا ہی عضو رہے۔جاتا اور30 اگر تیرا دہنا
تجھےہاتھ گناہ کرنے پر اُکسائے تو کاٹاُسے پھینککر
دے۔ اِس سے پہلے کہ تیرا پورا جسم جہنم میں جائے
بہتر یہ ہے کہ ایکتیرا ہی عضو جاتا رہے۔

طلاق
یہ31 بھی فرمایا گیا ہے، بھیجو’ بیویاپنی طلاقکو

نامہطلاقاُسےوہدے لـکھ مَیںلیکن32‘دے۔ تم کو
بتاتا ہوں کہ اگر کسی کی بیوی نے زنا نہ کیا ہو توبھی
شوہر اُسے دےطلاق تو وہ اُس سے زنا کراتا ہے۔ اور
وہکرےشادیسےعورتشدہطلاقجو زنا ہے۔کرتا

متقَسم کھانا
33 تم نے یہ بھی سنا ہے باپکہ دادا کو فرمایا جھوٹی’گیا، متقَسم کھانا بلـکہ وعدےجو تُو ربنے سے

قَسم کھا کر اُنہیںہوںکئے پورا ‘کرنا۔ لیکن34 مَیں تمہیں
بتاتا بالکلقَسمہوں، نہ نہکھانا۔ آسمان’ ‘قَسمکی کیونکہ
آسمان الله کا تخت ہے، 35 نہ زمین’ ‘کی کیونکہ زمین
اُس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ یروشلم’ کی ‘قَسم بھی نہ
کھانا کیونکہ یروشلم عظیم بادشاہ کا شہر ہے۔ 36 یہاں
تک کہ اپنے سر کی قَسم بھی نہ کھانا، کیونکہ تُو اپنا
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ایک بال بھی کالا یا سفید نہیں کر سکتا۔ صرف37 اِتنا
ہی کہنا، جی’ ‘ہاں یا جی’ ‘نہیں۔ اگر اِس سے یادہ ز
کہو تو ابلیسیہ طرفکی سے ہے۔

بدلہ لینا
38 تم نے سنا ہے کہ یہ فرمایا گیا ہے، آنکھ’ کے

بدلے آنکھ، دانت کے بدلے ‘دانت۔ 39 لیکن مَیں تم
کو بتاتا ہوں کہ بدکار کا مقابلہ مت کرنا۔ اگر کوئی
تیرے ہنے د گال پر تھپڑ مارے تو اُسے دوسرا گال بھی
پیش دے۔کر 40 اگر قمیصتیریکوئی لینے کے لئے تجھ
پر مقدمہ کرنا چاہے تو اُسے اپنی چادر بھی دے دینا۔
41 اگر کوئی تجھ کو اُس کا سامان اُٹھا ایککر کلو میٹر
جانے پر کرےمجبور تو اُس کے ساتھ دو کلو میٹر چلا
جانا۔ 42 جو تجھ سے کچھ مانگے دےاُسے دینا اور جو
تجھ قرضسے لینا چاہے اُس سے انکار نہ کرنا۔

دشمن محبتسے
43 تم نے سنا ہے کہ فرمایا گیا ہے، پڑوسیاپنے’ سے

محبت رکھنا اور اپنے دشمن سے نفرت ‘کرنا۔ لیکن44
مَیں تم کو بتاتا ہوں، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور
اُن کے لئے دعا کرو جو تم کو ستاتے ہیں۔ 45 پھر تم
اپنے آسمانی باپ کے فرزند ٹھہرو گے، کیونکہ وہ اپنا
سبسورج پر طلوع ہونے دیتا ہے، خواہ وہ اچھے ہوں
یا بُرے۔ اور وہ سب پر بارش برسنے دیتا ہے، خواہ وہ
راست باز ہوں یا ناراست۔ 46 اگر تم صرف اُن ہی سے
محبت کرو جو تم سے ہیںکرتے تو تم کو کیا اجر ملے گا؟
ٹیکس لینے والے بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ 47 اور اگر
تم صرف اپنے بھائیوں کے لئے سلامتی کی دعا کرو تو
کون خاصسی بات کرتے ہو؟ غیریہودی بھی تو ایسا
ہی کرتے ہیں۔ 48 چنانچہ ویسے ہی کامل ہو جیسا
تمہارا باپآسمانی کامل ہے۔

6
خیرات

!خبردار1 لوگوںکامنیکاپنے منےکے دکھاوےسا
کے لئے نہ کرو، ورنہ تم کو اپنے آسمانی باپ سے کوئی
اجر نہیں ملے گا۔

2 چنانچہ خیرات دیتے وقت یاکاروں ر کی طرح نہ
کر عبادتجو خانوں اور گلیوں میں بِگل بجا کر اِس کا

اعلان کرتے ہیں تاکہ لوگ اُن کی عزت کریں۔ مَیں
تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر اُنہیں ملنا تھا اُنہیں مل چکا
ہے۔ 3 اِس کے بجائے جب تُو خیرات دے تو تیرے
دائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ بایاں ہاتھ کیا کر رہا ہے۔
تیری4 خیرات یوں پوشیدگی میں دی جائے تو تیرا باپ
جو پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے تجھے اِس کا دےمعاوضہ
گا۔

دعا
5 دعا کرتے وقت یاکاروں ر کی طرح نہ کرنا جو

عبادت خانوں اور چوکوں میں جا کر دعا کرنا پسند
کرتے ہیں، جہاں سب اُنہیں دیکھ سکیں۔ مَیں تم کو
سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر اُنہیں ملنا تھا اُنہیں مل چکا ہے۔
اِس6 کے جببجائے تُو دعا کرتا توہے اندر کمرےکے
میں جا کر دروازہ بند کر اور پھر باپاپنے سے دعا کر جو
پوشیدگی میں ہے۔ پھر تیرا باپ جو پوشیدہ باتیں دیکھتا
تجھےہے اِس کا دےمعاوضہ گا۔

7 دعا کرتے وقت غیریہودیوں کی طرح یل طو اور
باتیںبےمعنی نہ رہو۔دہراتے وہ ہیںسمجھتے ہماریکہ
بہت سی باتوں کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔
8 اُن کی مانند نہ بنو، کیونکہ باپتمہارا پہلے تمہاریسے
یات ضرور واقفسے ہے، 9 بلـکہ یوں دعا کیا کرو،
ہمارےاے آسمانی باپ،
تیرا مُقّدسنام مانا جائے۔
تیری10 بادشاہی آئے۔
تیری مرضی جس طرح آسمان میں پوری ہوتی ہے

زمین پر بھی پوری ہو۔
ہماری11 روز کی روٹی آج ہمیں دے۔
ہمارے12 گناہوں معافکو کر
طرحجس ہم معافاُنہیںنے *کیا
جنہوں نے ہمارا گناہ کیا ہے۔
13 اور آزمائشہمیں میں نہ دےپڑنے
بلـکہ ابلیسہمیں سے بچائے رکھ۔
کیونکہ] بادشاہی، قدرت اور جلال ابد

تیرےتک ہی [ہیں۔
14 جبکیونکہ تم لوگوں کے گناہ معاف کرو گے تو

تمہارا آسمانی باپ بھی تم کرےمعافکو گا۔ لیکن15
* 6:12 ہمارے معاف…گناہوں :کیا لفظی قرضہمارے:ترجمہ معافہمیں طرحجسکر ہم نے قرضاپنے داروں معافکو کیا۔
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اگر تم معافاُنہیں نہ کرو تو باپتمہارا تمہارےبھی گناہ
معاف کرےنہیں گا۔

روزہ
16 روزہ وقترکھتے یاکاروں ر کی طرح منہ لٹکائے

نہ پھرو، کیونکہ وہ روپایسا بھرتے ہیں تاکہ لوگوں کو
معلوم ہو جائے کہ وہ روزہ سے ہیں۔ مَیں تم کو سچ بتاتا
ہوں، جتنا اجر اُنہیں ملنا تھا اُنہیں مل چکا ہے۔ 17 ایسا
مت کرنا بلـکہ روزہ وقتکے اپنے بالوں میں تیل ڈال اور
اپنا منہ دھو۔ 18 پھر لوگوں کو معلوم نہیں ہو گا کہ تُو
روزہ سے ہے بلـکہ تیرےصرف باپ کو جو پوشیدگی
میں ہے۔ اور تیرا باپ جو پوشیدہ باتیں دیکھتا تجھےہے
اِس کا دےمعاوضہ گا۔

آسمان پر خزانہ
اِس19 دنیا میں اپنے لئے خزانے جمع نہ کرو، جہاں

کیڑا زنگاور اُنہیں کھا جاتے اور نقبچور لگا کر چُرا
لیتے ہیں۔ 20 اِس کے بجائے اپنے خزانے آسمان پر جمع
اُنہیںزنگاورکیڑاجہاںکرو نہیںتباہ نہسکتے،کر چور
نقب لگا کر چُرا سکتے ہیں۔ 21 کیونکہ جہاں تیرا خزانہ
وہیںہے تیرا دل بھی لگا رہے گا۔

جسم کی روشنی
بدن22 کا چراغ آنکھ ہے۔ اگر تیری ٹھیکآنکھ ہو

تو پھر تیرا پورا بدن روشن ہو گا۔ لیکن23 اگر تیری آنکھ
خراب ہو تو تیرا پورا بدن اندھیرا ہی اندھیرا ہو گا۔ اور
اگر تیرے اندر کی روشنی یکی تار ہو تو یہ یکی تار کتنی
شدید ہو !گی

بےفکر ہونا
بھیکوئی24 دو مالـکوں نہیںخدمتکی کر سکتا۔ یا

تو ایکوہ نفرتسے کر دوسرےکے محبتسے رکھے
گا یا ایک سے لپٹ کر دوسرے کو حقیر جانے گا۔
ایکتم وقتہی میں الله اور دولت خدمتکی نہیں کر
سکتے۔

25 اِس لئے مَیں تمہیں بتاتا ہوں، اپنی زندگی کی
یات ضرور پوری کرنے کے لئے پریشان نہ رہو کہ
ہائے، مَیں کیا کھاؤں اور کیا پیوں۔ اور جسم کے
لئے فکرمند نہ رہو کہ ہائے، مَیں کیا پہنوں۔ کیا زندگی
کھانے پینے اہمسے نہیں اورہے؟ کیا پوشاکجسم سے
یادہ نہیںاہمیتز پرندوں26رکھتا؟ پر نہکرو۔غور بیجوہ

بوتے، نہ فصلیں کاٹ کر اُنہیں گودام میں جمع کرتے
ہیں۔ تمہارا باپآسمانی اُنہیںخود کھانا کھلاتا ہے۔ کیا
تمہاری اُن نسبتکی یادہ ز قدر قیمتو نہیں ہے؟ 27 کیا
تم میں سے کوئی فکر کرتے کرتے اپنی زندگی ایکمیں
لمحے کا بھی اضافہ کر سکتا ہے؟

28 اور تم اپنے کپڑوں کے لئے کیوں فکرمند ہوتے
ہو؟ غور کرو سوسنکہ طرحکسپھولکے اُگتے ہیں۔
نہ وہ محنت کرتے، نہ کاتتے ہیں۔ لیکن29 مَیں تمہیں
بتاتا ہوں سلیمانکہ بادشاہ پوریاپنی شان شوکتو کے
باوجود ایسے شاندار کپڑوں ملبّسسے نہیں تھا جیسے اُن
میں سے ایک۔ 30 اگر الله گھاساُس کو آججو میدان
میں اورہے میںآگکل جھونکی جائے گی ایسا شاندار
لباس پہناتا ہے اےتو کم اعتقادو، وہ تم کو پہنانے کے
لئے کیا کچھ کرےنہیں گا؟

چنانچہ31 پریشانی کے عالم میں فکر کرتے کرتے یہ نہ
کہتے رہو، ہم’ کیا کھائیں؟ ہم کیا پئیں؟ ہم کیا ‘پہنیں؟
32 کیونکہ جو ایمان نہیں رکھتے وہی اِن تمام چیزوں کے
پیچھے بھاگتے ہتے ہیںر باپآسمانیتمہارےجبکہ پہلےکو
سے معلوم ہے کہ تم کو اِن تمام چیزوں کی ضرورت
ہے۔ پہلے33 الله کی بادشاہی اور اُس کی راست بازی
رہو۔میںتلاشکی پھر یہ تمام بھیچیزیں تم جائیںملکو
گی۔ 34 اِس لئے کل بارےکے میں فکر کرتے کرتے
پریشان نہ ہو کیونکہ کل کا دن اپنے لئے آپ فکر کر لے
گا۔ ہر دن کی اپنی مصیبتیں کافی ہیں۔

7
اَوروں منصفکا بننا

دوسروں1 متعدالتکی کرنا، ورنہ عدالتتمہاری
بھی کی جائے گی۔ 2 کیونکہ جتنی سختی سے تم دوسروں
کا فیصلہ کرتے ہو اُتنی سختی سے تمہارا بھی فیصلہ کیا
جائے گا۔ جساور پیمانے سے تم ناپتے ہو اُسی پیمانے
سے تم بھی ناپے جاؤ گے۔ 3 تُو کیوں غور سے اپنے بھائی
کی آنکھ پڑےمیں تنکے پر نظر کرتا ہے جبکہ تجھے وہ
شہتیر نظر نہیں آتا تیریجو اپنی آنکھ میں ہے؟ 4 تُو کیونکر
بھائیاپنے کہہسے ہے،سکتا آنکھتمہاریمجھےٹھہرو،’
میں پڑا تنکا لنے نکا ‘دو، جبکہ تیری اپنی آنکھ میں شہتیر
ہے۔ 5 یاکار !ر پہلے اپنی آنکھ کے شہتیر کو نکال۔ تب



متی 7:6 993 متی 8:2

ہی تجھے بھائی کا تنکا صاف نظر آئے گا اور تُو اُسے
اچھی طرح سے دیکھ کر نکال سکے گا۔

ُکتوں6 متخوراکمُقّدسکو کھلانا اور سؤروں
آگےکے اپنے موتی نہ پھینکنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اُنہیں پاؤں
تلے روندیں اور مُڑ کر تم کو پھاڑ ڈالیں۔

مانگتے رہنا
7 مانگتے رہو تو تم کو دیا جائے گا۔ ڈھونڈتے رہو تو

تم کو مل جائے گا۔ کھٹکھٹاتے رہو تو تمہارے لئے
دروازہ کھول دیا جائے گا۔ 8 کیونکہ جو بھی مانگتا
ہے وہ پاتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے اُسے ملتا ہے، اور جو
کھٹکھٹاتا اُسہے کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔
9 تم میں کونسے اپنے بیٹے کو دےپتھر گا اگر وہ روٹی
مانگے؟ 10 یا کون اُسے سانپ دے گا اگر وہ مچھلی
مانگے؟ کوئی !نہیں جب11 بُرےتم ہونے کے باوجود
اِتنے سمجھ دار ہو کہ اپنے بچوں کو اچھی دےچیزیں
ہوسکتے تو پھر یادہکتنی ز باتیقینی کہہے تمہارا آسمانی
باپ مانگنے والوں کو اچھی دےچیزیں گا۔

12 ہر بات میں دوسروں کے ساتھ سلوکوہی کرو
جو تم ہتے چا ہو کہ تمہارےوہ کریں۔ساتھ کیونکہ یہی
شریعت اور نبیوں تعلیماتکی کا لبابلُِب ہے۔

تنگ دروازہ
تنگ13 دروازے سے داخل ہو، کیونکہ ہلاکت

کی طرف لے جانے والا راستہ کشادہ اور اُس کا
دروازہ چوڑا ہے۔ بہت سے لوگ اُس میں داخل ہو
جاتے ہیں۔ لیکن14 زندگی کی طرف لے جانے والا
تنگراستہ ہے اور اُس کا دروازہ چھوٹا۔ کم لوگہی
اُسے پاتے ہیں۔

درختہر کا اپنا پھل ہوتا ہے
15 جھوٹے نبیوں سے خبردار !رہو گو وہ بھیڑوں

کا بھیس بدل کر تمہارے پاس آتے ہیں، لیکن اندر
سے وہ غارت گر بھیڑیئے ہوتے ہیں۔ 16 اُن کا پھل
دیکھ کر تم اُنہیں پہچان لو گے۔ کیا یوںخاردار جھاڑ سے
توڑےانگور جاتے ہیں یا اونٹ کٹاروں سے انجـیر؟ ہرگز
نہیں۔ اِسی17 طرح اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور
خراب درخت خراب پھل۔ 18 نہ اچھا درخت خراب
پھل لا سکتا ہے، نہ خراب درخت اچھا پھل۔ 19 جو
بھی درخت اچھا پھل نہیں لاتا اُسے کاٹ آگکر میں

جھونکا جاتا ہے۔ 20 یوں تم اُن کا پھل دیکھ کر اُنہیں
پہچان لو گے۔

اصلصرف پیروکار داخل ہوں گے
21 جو مجھے خداوند،’ ‘خداوند کہتے ہیں اُن میں

آسمانسبسے کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے بلـکہ
وہصرف باپآسمانیمیرےجو مرضیکی عملپر کرتے
ہیں۔ عدالت22 کے دن بہت لوگسے مجھ سے کہیں
گے، اے’ خداوند، !خداوند کیا ہم تیرےنے ہی نام
میں نبوّت نہیں کی، تیرے ہی نام سے بدروحیں نہیں
نکالیں، تیرے ہی نام معجزےسے نہیں ‘کئے؟ 23 اُس
وقت مَیں اُن سے صاف صاف کہہ دوں گا، میری’
کبھی تم سے جان پہچان نہ تھی۔ اے !بدکارو میرے
منے سا چلےسے ‘جاؤ۔

دو قسم مکانکے
24 لہٰذا جو بھی میری یہ باتیں سن کر اُن پر عمل کرتا

ہے وہ اُس سمجھ دار آدمی کی مانند نےجسہے اپنے
مکان کی بنیاد چٹان پر رکھی۔ بارش25 ہونے لـگی،
سیلاب آیا آندھیاور مکان لیکنلـگی۔جھنجھوڑنےکو
وہ نہ گرا، اُسکیونکہ کی بنیاد چٹان پر رکھی تھی۔گئی

لیکن26 جو بھی میری یہ باتیں سن کر اُن پر عمل نہیں
کرتا وہ اُس احمق کی مانند نےجسہے اپنا صحیحمکان
بنیاد ڈالے بغیر ریت پر تعمیر کیا۔ بارشجب27 ہونے
لـگی، سیلاب آیا اور آندھی مکان کو جھنجھوڑنے لـگی
تو یہ مکان دھڑام سے گر “گیا۔

عیسٰی کا اختیار
عیسٰیجب28 نے یہ باتیں ختم لیںکر لوگتو اُس کی

تعلیم سن کر ہکا بکا رہ گئے، 29 کیونکہ وہ اُن کے علما کی
طرح نہیں بلـکہ اختیار کے ساتھ سکھاتا تھا۔

8
کوڑھ سے شفا

1 عیسٰی پہاڑ سے اُترا تو بڑی بھیڑ اُس کے پیچھے چلنے
لـگی۔ 2 پھر ایک آدمی اُس کے پاس آیا جو کوڑھ کا
مریض تھا۔ منہ بلکے گر کر اُس نے کہا، خداوند،”
آپاگر چاہیں تو صافپاکمجھے کر سکتے “ہیں۔
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عیسٰی3 نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے اورچھوا مَیں”کہا،

چاہتا ہوں، پاک صاف ہو “جا۔ اِس پر وہ ً فورا اُس
بیماری عیسٰی4گیا۔ہوصافپاکسے اُسنے !خبردار”کہا،سے یہ بات کسی کو نہ بتانا بلـکہ بیت المُقّدس
میں امام کے پاس جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔ اپنے
ساتھ وہ قربانی لے جسجا کا تقاضا موسٰی شریعتکی
اُن سے کرتی ہے جنہیں کوڑھ سے شفا ملی ہے۔ یوں
علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو صافپاکواقعی ہو
گیا “ہے۔

رومی افسر کے غلام کی شفا
جب5 عیسٰی کفرنحوم میں داخل ہوا تو َسو فوجیوں

پر ایکمقرر افسر اُس پاسکے آ کر اُس منتکی کرنے
لگا، خداوند،”6 میرا میںحالتمفلوجغلام میںگھر پڑا
ہے، اور اُسے شدید درد ہو رہا “ہے۔

7 عیسٰی نے اُس سے کہا، مَیں” آ کر اُسے شفا دوں
“گا۔

افسر8 جوابنے دیا، نہیں” خداوند، مَیں اِس لائق
نہیں میرےآپکہ گھر بسجائیں۔ یہیں سے کریںحکم
تو میرا غلام شفا پا جائے گا۔ 9 کیونکہ مجھے خود اعلٰی
افسروں کے حکم پر چلنا پڑتا ہے میرےاور ماتحت بھی
فوجی ایکہیں۔ کو کہتا ہوں، ‘!جا’ تو وہ جاتا اورہے
دوسرے کو ‘!آ’ تو وہ آتا اِسیہے۔ طرح مَیں اپنے نوکر
کو حکم دیتا ہوں، یہ’ ‘کر تو وہ کرتا “ہے۔

10 یہ سن کر عیسٰی نہایت حیران ہوا۔ اُس نے مُڑ
کر اپنے پیچھے آنے والوں سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا
ہوں، مَیں نے اسرائیل میں بھی اِس قسم کا ایمان نہیں
پایا۔ 11 مَیں تمہیں بتاتا ہوں، بہت لوگسے مشرق اور
مغرب سے آ کر اسحاقابراہیم، یعقوباور آسمانساتھکے
کی بادشاہی شریکمیںضیافتکی ہوں گے۔ لیکن12
بادشاہی کے اصل وارثوں کو نکال کر اندھیرے میں
ڈال دیا اُسگا،جائے لوگجہاںجگہ دانتاورروتے
پیستے رہیں “گے۔ 13 پھر عیسٰی افسر سے مخاطب تیرےجا،”ہوا، ساتھ ویسا ہی ہو جیسا تیرا ایمان “ہے۔
اور افسر کے غلام اُسیکو گھڑی شفا مل گئی۔
بہت مریضوںسے کی شفا

14 عیسٰی پطرس کے گھر میں آیا۔ وہاں اُس نے
پطرس ساسکی کو بستر پڑےپر دیکھا۔ اُسے بخار تھا۔
اُس15 نے اُس کا ہاتھ چھو لیا تو بخار اُتر گیا اور وہ اُٹھ
کر اُس خدمتکی کرنے لـگی۔

16 شام ہوئی تو بدروحوں کی گرفت پڑےمیں بہت
لوگوںسے عیسٰیکو پاسکے اُسگیا۔لایا بدروحوںنے
کو حکم دے کر نکال دیا اور تمام مریضوں کو شفا
دی۔ یوں17 یسعیاہ نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی اُس”کہ نے ہماری یاں کمزور لے لیں اور ہماری یاں بیمار
اُٹھا “لیں۔

پیروی کی سنجیدگی
جب18 عیسٰی نے اپنے گرد بڑا ہجوم دیکھا تو اُس

شاگردوںنے جھیلکو پار کرنے کا حکم دیا۔ روانہ19
ہونے سے پہلے شریعت ایککا عالِم اُس پاسکے آ کر
کہنے اُستاد،”لگا، جائیںآپبھیجہاں آپمَیںگے کے
پیچھے چلتا رہوں “گا۔

20 عیسٰی نے جواب دیا، لومڑیاں” اپنے بھٹوں میں
پرندےاور اپنے میںگھونسلوں آرام کر سکتے لیکنہیں،
ابِن آدم پاسکے سر رکھ کر آرام کرنے کی کوئی جگہ
“نہیں۔

کسی21 اَور شاگرد نے اُس سے کہا، خداوند،”
مجھے پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کرنے کی اجازت
“دیں۔

لیکن22 عیسٰی نے اُسے بتایا، میرے” پیچھے ہو لے
اور مُردوں کو مُردےاپنے دفن کرنے “دے۔

عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے
پھر23 وہ پرکشتی سوار ہوا اور اُس پیچھےکے اُس کے

شاگرد بھی۔ اچانک24 جھیل پر سخت آندھی چلنے لـگی
اور کشتی لہروں میں ڈوبنے لـگی۔ لیکن عیسٰی سو رہا
تھا۔ 25 شاگرد اُس پاسکے گئے اور اُسے جگا کر کہنے
لـگے، خداوند،” ہمیں بچا، ہم تباہ ہو رہے “!ہیں

اُس26 جوابنے دیا، اے” کم !اعتقادو گھبراتے
کیوں “ہو؟ کھڑے ہو کر اُس نے آندھی اور موجوں
کو ڈانٹا تو لہریں بالکل ساکت ہو گئیں۔ 27 شاگرد
حیران ہو کر کہنے لـگے، کسیہ” قسم شخصکا ہے؟
ہَوا اور جھیل بھی اُس کا حکم مانتی “ہیں۔
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دو بدروح گرفتہ آدمیوں کی شفا
پہنچےمیںعلاقےکےگدرینیوںپارکےجھیلوہ28

تو بدروح گرفتہ دو آدمی قبروں میں سے نکل کر عیسٰی
ملے۔کو وہ تھےخطرناکاِتنے وہاںکہ کوئیسے گزر
نہیں سکتا تھا۔ چیخیں29 مار مار اُنہوںکر نے الله”کہا،
کے فرزند، ہمارا آپ کے ساتھ کیا واسطہ؟ کیا آپ ہمیں
وقتمقررہ عذابپہلےسے میں لنے ڈا آئے “ہیں؟

30 کچھ فاصلے پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا تھا۔
31 بدروحوں نے عیسٰی سے التجا کی، اگر” آپ ہمیں
لتے نکا ہیں تو سؤروں کے اُس غول میں بھیج “دیں۔

32 عیسٰی نے اُنہیں حکم دیا، “جاؤ۔” بدروحیں نکل
کر سؤروں میں جا گھسیں۔ اِس پر پورے کا پورا غول
بھاگبھاگ پہاڑیکر کی ڈھلان پر سے اُترا اور جھیل
دیکھیہ33مرا۔ڈوبکرجھپٹمیں گلہکےسؤروںکر
بھاگبان گئے۔ میںشہر جا اُنہوںکر لوگوںنے سبکو
کچھ سنایا اور وہ بھی جو بدروح گرفتہ آدمیوں کے ساتھ
ہوا تھا۔ 34 پھر پورا شہر نکل کر عیسٰی کو ملنے آیا۔ اُسے
دیکھ اُنہوںکر اُسنے منتکی کی ہمارےکہ چلےسےعلاقے جائیں۔

9
مفلوج آدمی کی شفا

1 کشتی میں بیٹھ کر عیسٰی نے جھیل کو پار کیا اور
اپنے شہر پہنچ گیا۔ ایکوہاں2 مفلوج آدمی کو چارپائی
پر ڈال کر اُس کے پاس لایا گیا۔ اُن کا ایمان دیکھ کر
عیسٰی نے کہا، بیٹا،” حوصلہ تیرےرکھ۔ گناہ معاف
کر دیئے گئے “ہیں۔

یہ3 سن شریعتکر کچھکے علما دل میں کہنے یہ”لـگے، بککفر رہا “!ہے
عیسٰی4 جاننے لیا یہکہ سوچکیا اِسہیں،رہے لئے

اُس نے اُن سے پوچھا، 5 تم” دل میں بُری باتیں کیوں
سوچ رہے ہو؟ کیا مفلوج سے یہ کہنا یادہ ز آسان ہے
کہ تیرے’ گناہ معاف کر دیئے گئے ‘ہیں یا یہ کہ اُٹھ’
اور چل ؟‘پھر لیکن6 مَیں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابِن آدم
کو واقعی دنیا میں معافگناہ کرنے کا اختیار “ہے۔ یہ
کہہ کر وہ مفلوج مخاطبسے ہوا، اُٹھ،” اپنی چارپائی
اُٹھا کر گھر چلا “جا۔

7 وہ آدمی کھڑا ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ یہ8 دیکھ
کر ہجوم پر الله طاریخوفکا ہو گیا اور وہ الله کی تمجید
لـگےکرنے اُسکہ انساننے اِسکو قسم کا اختیار دیا
ہے۔

متی بُلاہٹکی
9 آگے جا کر عیسٰی نے ایک آدمی کو دیکھا جو

ٹیکس لینے والوں کی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اُس کا نام متی
تھا۔ عیسٰی نے اُس سے کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔
اور متی اُٹھ کر اُس پیچھےکے ہو لیا۔

بعد10 میں عیسٰی متی میںگھرکے کھانا کھا تھا۔رہا
بہت ٹیکسسے لینے والے اور گناہ گار بھی آ کر عیسٰی
اور اُس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے میں شریک
ہوئے۔ 11 یہ دیکھ کر فریسیوں نے اُس کے شاگردوں
سے پوچھا، آپ” کا اُستاد ٹیکس لینے والوں اور گناہ
گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا “ہے؟

عیسٰیکرسنیہ12 مندوںصحت”کہا،نے ڈاکٹرکو
ضرورتکی نہیں ہوتی بلـکہ مریضوں کو۔ پہلے13 جاؤ
اور کلاِم مُقّدس کی اِس بات کا مطلب جان لو مَیں’کہ قربانی نہیں بلـکہ رحم پسند کرتا ‘ہوں۔ کیونکہ مَیں
راست بازوں کو نہیں بلـکہ گناہ گاروں کو بُلانے “ہوں۔آیا

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟
14 پھر یحیٰی کے شاگرد اُس پاسکے آئے اور آپ”پوچھا، کے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور

فریسی روزہ رکھتے “ہیں؟
15 عیسٰی نے جواب دیا، شادی” کے مہمان کس

طرح ماتم کر سکتے ہیں تکجب دُولھا اُن کے درمیان
ہے؟ لیکن ایک دن آئے گا جب دُولھا اُن سے لے لیا
جائے گا۔ وقتاُس وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔

16 کوئی بھی کپڑےنئے کا ٹکڑا کسی پرانے لباس
میں نہیں لگاتا۔ اگر وہ کرےایسا تو نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ
کر لباسپرانے الـگسے ہو یوںگا۔جائے لباسپرانے
کی پھٹی ہوئی پہلےجگہ نسبتکی یادہ خرابز ہو جائے
گی۔ اِسی17 طرح انگور کا رستازہ پرانی بےلچکاور
مشکوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو پرانی
مشکیں پیدا ہونے والی گیس کے باعث پھٹ جائیں
گی۔ نتیجے میں َمے اور مشکیں دونوں ضائع ہو جائیں
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گی۔ اِس لئے انگور کا تازہ رس نئی مشکوں میں ڈالا
جاتا ہے لچکجو دار ہوتی ہیں۔ یوں رس اور مشکیں
دونوں محفوظہی ہتے ر “ہیں۔

یائیر کی بیٹی اور بیمار عورت
18 عیسٰی ابھی یہ بیان کر رہا تھا کہ ایک یہودی

راہنما گرنے اُسےکر سجدہ کیا اور ابھیبیٹیمیری”کہا،
ابھی مری ہے۔ لیکن آ کر اپنا ہاتھ اُس پر رکھیں تو وہ
دوبارہ زندہ ہو جائے “گی۔

19 عیسٰی اُٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اُس کے ساتھ
ہو لیا۔

20 چلتے چلتے ایک عورت نے پیچھے سے آ کر عیسٰی
لباسکے کا کنارہ چھوا۔ یہ عورت بارہ سال سے خون
بہنے کی مریضہ تھی 21 اور وہ سوچ رہی تھی، اگر” مَیں
اُسصرف لباسکے لوںچھوہیکو تو شفا پا لوں “گی۔

22 عیسٰی نے مُڑ کر اُسے دیکھا اور کہا، بیٹی،”
حوصلہ !رکھ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا “ہے۔ اور
عورت وقتاُسیکو شفا مل گئی۔

23 پھر عیسٰی راہنما کے گھر میں داخل بانسریہوا۔
بجانے والے بہتاور لوگسے پہنچ تھےچکے بہتاور
شور شرابہ تھا۔ یہ دیکھ کر 24 عیسٰی نے کہا، نکل”
!جاؤ لڑکی مر نہیں گئی بلـکہ سو رہی ہنسلوگ“ہے۔
کر اُس کا مذاق اُڑانے لـگے۔ لیکن25 جب سب کو
نکال دیا گیا تو وہ اندر گیا۔ اُس لڑکینے کا ہاتھ پکڑا تو وہ
اُٹھ کھڑی ہوئی۔ 26 معجزےاِس کی خبر پورےاُس
علاقے میں پھیل گئی۔

دو اندھوں کی شفا
جب27 عیسٰی وہاں سے روانہ ہوا تو دو اندھے اُس

کے پیچھے چل کر چلّانے لـگے، ابِن” داؤد، ہم پر رحم
“کریں۔

داخلمیںگھرکےکسیعیسٰیجب28 ہوا تو اُسوہ
پاسکے آئے۔ عیسٰی نے اُن کیا”پوچھا،سے تمہارا ایمان
ہے کہ مَیں یہ کر سکتا “ہوں؟
اُنہوں جوابنے دیا، جی،” “خداوند۔
پھر29 اُس اُننے آنکھیںکی چھو تمہارے”کہا،کر

ساتھ تمہارے ایمان کے مطابق ہو “جائے۔ 30 اُن کی
آنکھیں بحال ہو گئیں اور عیسٰی نے سختی اُنہیںسے کسیخبردار،”کہا، بھیکو اِس کا پتا نہ “!چلے

لیکن31 وہ نکل پورےکر علاقے میں اُس کی خبر
پھیلانے لـگے۔

گونگے آدمی کی شفا
جب32 وہ نکل رہے تھے ایکتو گونگا آدمی عیسٰی

کے پاس لایا گیا جو کسی بدروح کے قبضے میں تھا۔
جب33 بدروح کو نکالا گیا تو گونگا لنے بو لگا۔ ہجوم
حیران رہ گیا۔ اُنہوں نے کہا، ایسا” کام اسرائیل میں
کبھی نہیں دیکھا “گیا۔

لیکن34 فریسیوں بدروحوںوہ”کہا،نے سردارکے
ہی کی مدد بدروحوںسے کو نکالتا “ہے۔

عیسٰی کو لوگوں ترسپر آتا ہے
35 اور عیسٰی سفر کرتے کرتے تمام شہروں اور گاؤں

میں گزرا۔سے بھیجہاں وہ پہنچا وہاں اُس نے اُن کے
عبادت خانوں میں تعلیم دی، بادشاہی خبریخوشکی
سنائی اور ہر قسم مرضکے اور علالت سے شفا دی۔
36 ہجوم کو دیکھ کر اُسے اُن پر بڑا ترس آیا، کیونکہ وہ
پِسے ہوئے اور بےبس تھے، ایسی بھیڑوں کی طرح جن
کا چرواہا نہ ہو۔ 37 اُس نے اپنے شاگردوں سے بہتفصل”کہا، لیکنہے، اِس38کم۔مزدور لئے فصل کے
مالـک گزارشسے کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لئے
مزید مزدور بھیج “دے۔

10
بارہ رسولوں کو اختیار دیا جاتا ہے

1 پھر عیسٰی نے اپنے بارہ رسولوں کو بُلا کر اُنہیں
ناپاک روحیں لنے نکا اور ہر قسم مرضکے اور علالت
سے شفا دینے کا اختیار دیا۔ 2 بارہ رسولوں کے نام یہ
:ہیں پہلا شمعون جو پطرس بھی کہلاتا ہے، پھر اُس
کا بھائی یاس، اندر یعقوب بن زبدی اور اُس کا بھائی
یوحنا، 3 فلپّس، برتلمائی، توما، متی ٹیکسجو) لینے والا
،(تھا یعقوب بن حلفئی، تّدی، شمعون4 مجاہد اور یہوداہ
یوتی بعدنےجساسکر میں اُسے دشمنوں کے حوالے کر
دیا۔

رسولوں کو تبلیغ کے لئے بھیجا جاتا ہے
5 اِن بارہ مردوں کو عیسٰی نے بھیج دیا۔ ساتھ ساتھ

اُس نے اُنہیں ہدایت دی، غیریہودی” آبادیوں میں نہ
جانا، نہ کسی سامری شہر میں، 6 بلـکہ صرف اسرائیل
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بھیڑوںہوئیکھوئیکی پاس۔کے اور7 چلتے منادیچلتے
کرتے جاؤ کہ آسمان’ کی بادشاہی قریب آ چکی ‘ہے۔
8 بیماروں کو شفا دو، مُردوں کو زندہ کرو، کوڑھیوں
پاککو صاف کرو، بدروحوں کو نکالو۔ تم کو مفت
ملامیں پیسےمیںکمربنداپنے9بانٹنا۔ہیمیںمفتہے،
نہ —رکھنا نہ سونے، چاندینہ اور نہ تانبے ِسکے۔کے
نہ10 سفر کے لئے بیگ ہو، ایکنہ سے یادہ ز سوٹ، نہ
نہجوتے، لاٹھی۔ کیونکہ مزدور روزیاپنی ہے۔دارحقکا

جس11 شہر یا گاؤں میں داخل ہوتے ہو اُس میں
کسی شخصلائق کا پتا کرو اور روانہ ہوتے تکوقت
اُسی ٹھہرو۔میںگھرکے داخلمیںگھر12 وقتہوتے
اُسے دعائے خیر دو۔ 13 اگر وہ گھر اِس لائق ہو گا تو
جو سلامتی تم نے اُس کے لئے مانگی ہے وہ اُس پر آ کر
ٹھہری رہے گی۔ اگر نہیں تو یہ سلامتی تمہارے پاس
لوٹ آئے گی۔ 14 اگر کوئی گھرانا یا شہر تم کو قبول نہ
کرے، تمہارینہ سنے تو روانہ وقتہوتے اُس جگہ کی
گرد اپنے پاؤں سے دینا۔جھاڑ مَیں15 تمہیں سچ بتاتا ہوں،
عدالت کے دن اُس شہر نسبتکی سدوم اور عمورہ کے
علاقے کا حال یادہ ز برداشتقابِل ہو گا۔

آنے والی ایذا رسانیاں
16 دیکھو، مَیں تم بھیڑوں کو یوں بھیڑ میں بھیج رہا

ہوں۔ اِس لئے سانپوں طرحکی ہوشیار اور کبوتروں کی
طرح معصوم بنو۔ لوگوں17 سے خبردار رہو، کیونکہ وہ
تم کو مقامی عدالتوں کے حوالے کر کے اپنے عبادت
خانوں کوڑےمیں لـگوائیں گے۔ میری18 خاطر تمہیں
حکمرانوں اور بادشاہوں کے منے سا پیش کیا جائے گا
اور یوں تم کو اُنہیں اور غیریہودیوں کو گواہی دینے کا
موقع ملے گا۔ جب19 وہ تمہیں گرفتار کریں گے تو یہ
سوچتے پریشانسوچتے نہ ہو جانا مَیںکہ کہوںکیا کسیا
باتطرح کروں۔ اُس وقت تم کو بتایا جائے گا کہ کیا
کہنا ہے، 20 کیونکہ تم خود بات نہیں کرو گے بلـکہ
باپتمہارے کا معرفتتمہاریروح بولے گا۔

بھائی21 بھائیاپنے باپاورکو بچےاپنے کےموتکو
بچےگا۔کرےحوالے اپنے والدین کھڑےخلافکے
ہو اُنہیںکر قتل گے۔کروائیں تمسب22 کریںنفرتسے

اِسگے، لئے کہ پیروکارمیرےتم لیکنہو۔ تکآخرجو
قائم رہے گا اُسے نجات ملے گی۔ جب23 ایکوہ شہر
میں تمہیں ستائیں گے تو دوسرےکسی شہر کو ہجرت
کر جانا۔ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ ابِن آدم کی تکآمد
تم اسرائیل کے تمام تکشہروں نہیں پہنچ پاؤ گے۔

24 شاگرد اپنے اُستاد سے بڑا نہیں ہوتا، نہ غلام اپنے
مالـک سے۔ 25 شاگرد کو اِس پر اکتفا کرنا ہے کہ وہ
اپنے اُستاد کی مانند ہو، اور اِسی طرح غلام کو کہ وہ
مالـکاپنے مانندکی ہو۔ سرپرستکےگھرانے کو اگر
بدروحوں کا سردار بعل زبول قرار دیا گیا ہے تو اُس کے
گھر والوں کو کیا کچھ نہ کہا جائے گا۔

سےکس ڈرنا ہے؟
26 اُن سے مت ڈرنا، کیونکہ جو کچھ ابھی چھپا ہوا

ہے اُسے آخر میں ظاہر کیا جائے گا، اور جو کچھ بھی
اِس وقت پوشیدہ ہے اُس کا راز آخر میں کھل جائے
گا۔ 27 جو کچھ مَیں تمہیں اندھیرے میں سنا رہا ہوں
اُسے روزِ روشن میں سنا دینا۔ اور جو کچھ آہستہ آہستہ
تمہارے کان میں بتایا گیا ہے اُس کا چھتوں سے اعلان
کرو۔ 28 اُن متخوفسے کھانا جو تمہاری روح کو
نہیں بلـکہ تمہارےصرف جسم کو قتل کر سکتے ہیں۔
الله سے ڈرو روحجو اور جسم دونوں کو جہنم میں ڈال
ہلاککر کر ہے۔سکتا 29 کیا یوں چڑ کا جوڑا پیسوںکم
میں نہیں بِکتا؟ تاہم اُن میں ایکسے بھی تمہارے باپ
اجازتکی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی۔ صرفنہ30
یہ بلـکہ تمہارے سر سبکے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔
31 لہٰذا مت ڈرو۔ تمہاری قدر قیمتو بہت سی یوں چڑ
کہیںسے یادہ ز ہے۔

مسیح کا اقرار یا انکار کرنے کا نتیجہ
32 جو بھی لوگوں کے منے سا میرا کرےاقرار اُس کا

اقرار مَیں بھیخود اپنے باپآسمانی منےکے گا۔کروںسا
لیکن33 جو بھی لوگوں کے منے سا میرا کرےانکار اُس
کا مَیں بھی اپنے باپآسمانی کے منے سا انکار کروں گا۔

عیسٰی صلح سلامتی باعثکا نہیں
34 یہ مت سمجھو کہ مَیں دنیا میں صلح سلامتی قائم

کرنے آیا نہیںسلامتیصلحمَیںہوں۔ بلـکہ تلوار چلوانے
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آیا ہوں۔ مَیں35 بیٹے کو اُس باپکے خلافکے کھڑا
کرنے آیا ہوں، بیٹی کو اُس کی ماں خلافکے اور بہو
کو اُس ساسکی کے خلاف۔ انسان36 کے دشمن اُس
کے اپنے گھر والے ہوں گے۔

37 جو باپاپنے یا ماں کو مجھ سے یادہ ز کرےپیار
وہ میرے لائق نہیں۔ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے
یادہ ز لائقمیرےوہکرےپیار نہیں۔ صلیباپنیجو38
اُٹھا کر میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں۔
39 جو بھی اپنی جان کو بچائے وہ اُسے دےکھو گا،
لیکن جو اپنی جان کو میری خاطر دےکھو وہ اُسے
پائے گا۔

عیسٰی اور اُس پیروکاروںکے قبولکو کرنے کا اجر
40 جو تمہیں قبول کرے وہ مجھے قبول کرتا ہے،

اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اُس کو قبول کرتا ہے
جس نے مجھے بھیجا ہے۔ 41 جو کسی نبی کو قبول
کرے اُسے نبی کا سا اجر ملے گا۔ اور راستکسیجو
باز شخص کو اُس کی راست بازی کے سبب سے قبول
کرے اُسے راست شخصباز کا سا اجر ملے گا۔ مَیں42
تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو اِن میںچھوٹوں ایککسیسے
کو میرا شاگرد ہونے ٹھنڈےباعثکے پانی گلاسکا
بھی پلائے اُس کا اجر قائم رہے “گا۔

11
یحیٰی کا عیسٰی سوالسے

1 اپنے شاگردوں کو یہ ہدایات دینے کے بعد عیسٰی
اُن کے شہروں میں تعلیم دینے اور منادی کرنے کے لئے
روانہ ہوا۔

2 یحیٰی نے جو اُس وقت جیل میں تھا سنا کہ عیسٰی
کیا کیا کر رہا ہے۔ اِس پر اُس نے اپنے شاگردوں کو
اُس پاسکے بھیج دیا 3 تاکہ وہ اُس سے پوچھیں، کیا”
آپ جسےہیںوہی آنا ہے یا اَورکسیہم انتظارکے میں
“رہیں؟

4 عیسٰی جوابنے دیا، یحیٰی” واپسپاسکے جا کر
اُسے سب کچھ بتا دینا جو تم نے دیکھا اور سنا ہے۔
5 اندھے’ دیکھتے، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑھیوں
پاککو صاف کیا جاتا بہرےہے، سنتے ہیں، مُردوں
زندہکو کیا جاتا غریبوںاورہے اللهکو خبریخوشکی

سنائی جاتی ‘ہے۔ مبارک6 وہہے سببمیرےجو سے
ٹھوکر کھا کر برگشتہ نہیں “ہوتا۔

7 یحیٰی کے یہ شاگرد چلے گئے تو عیسٰی ہجوم سے یحیٰی
کے بارے میں بات کرنے لگا، تم” یگستان ر میں کیا
دیکھنے گئے ایکتھے؟ سرکنڈا جو ہَوا کے ہر جھونکے
سے ہلتا بےشکہے؟ نہیں۔ 8 یا کیا وہاں جا کر ایسے
آدمی کی توقع کر تھےرہے نفیسجو اور لباسملائم پہنے
ہوئے ہے؟ نہیں، جو کپڑےشاندار پہنتے ہیں وہ شاہی
محلوں میں پائے جاتے ہیں۔ 9 تو پھر تم کیا دیکھنے گئے
تھے؟ ایک نبی کو؟ بالکل صحیح، بلـکہ مَیں تم کو بتاتا
ہوں کہ وہ نبی سے بھی بڑا ہے۔ اُسی10 بارےکے میں
مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، دیکھ،’ مَیں اپنے پیغمبر کو
تیرے آگے آگے بھیج دیتا ہوں تیرےجو منے سا راستہ
کرےتیار ‘گا۔ مَیں11 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اِس دنیا
میں پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص یحیٰی سے بڑا نہیں
ہے۔ توبھی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے والا
سب سے شخصچھوٹا اُس سے بڑا ہے۔ 12 یحیٰی بپتسمہ
دینے والے کی خدمت سے لے کر آج تک آسمان کی
بادشاہی پر زبردستی کی جا رہی ہے، زبردستاور اُسے
چھین ہیں۔رہے 13 کیونکہ تمام نبی توریتاور نے یحیٰی
کے تکدور اِس بارےکے پیشمیں گوئی کی ہے۔
اور14 اگر تم یہ ماننے کے لئے تیار ہو تو مانو کہ الیاسوہ
نبی جسےہے آنا تھا۔ 15 جو سن سکتا ہے وہ سن !لے

نسلاِسمَیں16 تشبیہسےکسکو دوں؟ وہ بچوںاُن
کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ اُن
میں سے کچھ اونچی آواز دوسرےسے بچوں شکایتسے
کر رہے ہیں، 17 ہم’ نے بانسری بجائی تو تم نہ ناچے۔
پھر ہم نے نوحہ گیتکے گائے، لیکن تم نے چھاتی
پیٹ کر ماتم نہ ‘کیا۔ 18 دیکھو، یحیٰی آیا اور نہ کھایا،
نہ پیا۔ یہ دیکھ لوگکر کہتے ہیں کہ اُس میں بدروح
ہے۔ 19 پھر ابِن آدم کھاتا اور پیتا ہوا ابآیا۔ کہتے دیکھو’ہیں، یہ کیسا پیٹو اور شرابی ہے۔ اور ٹیکسوہ لینے
والوں اور گاروںگناہ بھیدوستکا حکمتلیکن‘ہے۔
اپنے اعمال سے ثابتصحیحہی ہوئی “ہے۔

توبہ نہ کرنے والے شہروں افسوسپر
20 پھر عیسٰی اُن شہروں کو ڈانٹنے لگا میںجن اُس نے

یادہ معجزےز کئے تھے، کیونکہ اُنہوں نے توبہ نہیں کی
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تھی۔ 21 اے” خرازین، تجھ پر !افسوس بیت صیدا،
تجھ پر !افسوس اگر صور اور صیدا میں وہ معجزے
کئے گئے ہوتے جو تم میں ہوئے تو وہاں کبلوگکے
ٹاٹکے اوڑھ کر اور سر پر راکھ ڈال کر توبہ کر چکے
ہوتے۔ جی22 عدالتہاں، نسبتتمہاریدنکے صور
اور صیدا حالکا یادہ ز برداشتقابِل ہو گا۔ اےاور23
کفرنحوم، کیا تکآسمانتجھے سرفراز کیا گا؟جائے ہرگز
نہیں، بلـکہ تُو اُترتا اُترتا پاتال تک پہنچے گا۔ اگر سدوم
میں معجزےوہ کئے گئے ہوتے جو تجھ میں ہوئے ہیں
تو وہ آج تک قائم رہتا۔ 24 ہاں، عدالت کے دن تیری
نسبت سدوم کا حال یادہ ز برداشتقابِل ہو “گا۔

باپ کی تمجید
25 اُس وقت عیسٰی نے کہا، اے” باپ، آسمان و

زمین !مالـککے مَیں تیری تمجید کرتا ہوں کہ تُو نے یہ
باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپا کر چھوٹے بچوں
پر ظاہر میرےہاں26ہیں۔دیکر باپ، پسندتجھےیہی
آیا۔

باپمیرے27 سپردمیرےکچھسبنے کر ہے۔دیا
کوئی بھی فرزند کو نہیں جانتا سوائے باپ کے۔ اور
باپکوئی نہیںکو جانتا سوائے فرزند کے اور اُن لوگوں
جنکے پر باپفرزند کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔

28 اے تھکے ماندے اور بوجھ تلے دبے ہوئے
لوگو، سب میرے پاس !آؤ مَیں تم کو آرام دوں گا۔
29 میرا جوا اپنے اوپر اُٹھا کر مجھ سیکھو،سے مَیںکیونکہ
حلیم اور نرم یوںہوں۔دل کرنے تمہاریسے جانیں آرام
پائیں گی، 30 کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا
“ہے۔

12
سبت بارےکے میں سوال

1 اُن دنوں میں عیسٰی اناج کے کھیتوں میں سے گزر
رہا تھا۔ سبت کا دن تھا۔ چلتے چلتے اُس کے شاگردوں
بھوککو لـگی اور وہ اناج کی بالیں توڑ توڑ کر کھانے
لـگے۔ یہ2 دیکھ فریسیوںکر عیسٰینے شکایتسے آپدیکھو،”کی، شاگردکے ایسا کام کر ہیںرہے سبتجو
دنکے منع “ہے۔

3 عیسٰی نے جواب دیا، کیا” تم نے نہیں پڑھا کہ
داؤد نے کیا کِیا جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں کو

بھوک لـگی؟ 4 وہ الله کے گھر میں داخل ہوا اور
اپنے ربسمیتساتھیوں کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں
کھائیں، اگرچہ اُنہیں اِس کی اجازت نہیں تھی بلـکہ
صرف اماموں کو؟ 5 یا کیا تم نے توریت میں نہیں پڑھا
کہ گو امام سبت کے دن بیت المُقّدس میں خدمت
کرتے ہوئے آرام کرنے کا حکم توڑتے ہیں توبھی وہ
بےالزام ٹھہرتے ہیں؟ مَیں6 تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں وہ
المُقّدسبیتجوہے 7ہے۔افضلسے میںمُقّدسکلاِم
لـکھا ہے، مَیں’ قربانی نہیں بلـکہ رحم پسند کرتا ‘ہوں۔
اگر تم اِس کا مطلب سمجھتے تو بےقصوروں کو مجرم نہ
ٹھہراتے۔ 8 کیونکہ ابِن سبتآدم مالـککا “ہے۔

سوکھے ہاتھ والے آدمی کی شفا
9 وہاں سے چلتے چلتے وہ اُن کے عبادت خانے میں

داخل ہوا۔ 10 اُس میں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ
سوکھا ہوا لوگتھا۔ عیسٰی پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ
تلاش کر رہے تھے، اِس لئے اُنہوں نے اُس سے کیا”پوچھا، شریعت سبت کے دن شفا دینے کی اجازت دیتی
“ہے؟

11 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” تم میں سے کسی کی
بھیڑ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو کیا اُسے نہیں
نکالو گے؟ 12 اور بھیڑ کی نسبت انسان کی کتنی یادہ ز
قدر و قیمت !ہے نیکشریعتغرض کام کرنے کی
اجازت دیتی “ہے۔ 13 پھر اُس نے اُس آدمی جسسے
کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، اپنا” ہاتھ آگے “بڑھا۔
اُس ایسانے کیا تو اُس مانندکیہاتھدوسرےہاتھکا

تندرست ہو گیا۔ اِس14 فریسیپر نکل آپسکر میں عیسٰی
قتلکو کرنے کی سازشیں کرنے لـگے۔

الله کا چنا ہوا خادم
عیسٰیجب15 یہنے جان لیا تو وہ وہاں گیا۔چلاسے

بہت لوگسے اُس پیچھےکے چل تھے۔رہے اُس نے اُن
کے تمام مریضوں کو دےشفا کر 16 اُنہیں تاکید بارےمیرےکوکسی”کی، میں نہ “بتاؤ۔ یوں17 یسعیاہ نبی
کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی،

18 دیکھو،’ میرا خادم مَیںجسے چننے لیا ہے،
میرا پیارا جو مجھے پسند ہے۔
مَیں اپنے روح کو اُس پر ڈالوں گا،
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اور وہ اقوام انصافمیں کا کرےاعلان گا۔
19 وہ نہ جھگڑےتو گا، نہ چلّائے گا۔
گلیوں میں اُس کی آواز سنائی دےنہیں گی۔
20 نہ وہ کچلے سرکنڈےہوئے توڑےکو گا،
نہ بجھتی ہوئی بتی کو بجھائے گا
تکجب انصافوہ کو غلبہ نہ بخشے۔
اُسی21 کے نام سے قومیں اُمید رکھیں ‘گی۔
عیسٰی اور بدروحوں کا سردار

آدمیایکپھر22 عیسٰیکو پاسکے لایا گیا بدروحجو
کی گرفت میں تھا۔ وہ اندھا اور گونگا تھا۔ عیسٰی نے
اُسے دیشفا تو گونگا لنے بو اور دیکھنے لگا۔ ہجوم23 کے
تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے اور پوچھنے لـگے، کیا” یہ ابِن
داؤد “نہیں؟

لیکن24 جب فریسیوں نے یہ سنا تو اُنہوں نے یہ”کہا، صرف بدروحوں کے سردار بعل زبول کی معرفت
بدروحوں کو نکالتا “ہے۔

25 اُن جانخیالاتیہکے کر عیسٰی نے اُن سے جس”کہا، بادشاہی میں پھوٹ پڑ جائے وہ تباہ ہو جائے
گی۔ جساور شہر یا گھرانے حالتایسیکی ہو وہ بھی
قائم نہیں رہ سکتا۔ اِسی26 طرح ابلیساگر اپنے آپ کو
نکالے تو پھر پھوٹمیںاُس پڑ میںصورتاِسہے۔گئی
اُس کی طرحکسبادشاہی قائم رہ سکتی ہے؟ 27 اور
بدروحوںمَیںاگر زبولبعلکو سےمددکی ہوںنکالتا تو
تمہارے بیٹے کساُنہیں یعےکے ذر لتے نکا ہیں؟ چنانچہ
وہی باتاِس منصفتمہارےمیں ہوں گے۔ لیکن28
اگر مَیں الله روحکے معرفتکی بدروحوں نکالکو دیتا
توہوں پھر الله ہے۔چکیپہنچپاستمہارےبادشاہیکی

زورآورکسی29 آدمی گھسمیںگھرکے اُسکر کا
مال و اسباب لُوٹنا کس طرح ممکن تکجبہے کہ
اُسے باندھا نہ جائے؟ پھر ہی اُسے لُوٹا جا سکتا ہے۔

نہیںساتھمیرےجو30 خلافمیرےوہ اورہے جو
نہیںجمعساتھمیرے کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ مَیںغرض31
تم کو بتاتا ہوں انسانکہ کا ہر گناہ اور معافکفر کیا جا
سکے القدسروحسوائےگا کے۔بکنےکفرخلافکے
نہیںمعافاِسے کیا جو32گا۔جائے ابِن آدم خلافکے
کرےبات اُسے معاف کیا جا سکے گا، لیکن جو روح

القدس خلافکے بات کرے اُسے نہ اِس جہان میں
اور نہ آنے والے جہان معافمیں کیا جائے گا۔

درخت اُس پھلکے سے پہچانا جاتا ہے
33 اچھے پھل کے لئے اچھے درخت کی ضرورت

ہوتی ہے۔ خراب درخت سے خراب پھل ملتا ہے۔
درخت اُس کے پھل سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اے34
سانپ کے !بچو تم بُرےجو ہو کس طرح اچھی باتیں
کر سکتے ہو؟ جسکیونکہ چیز دلسے لبریز ہوتا ہے وہ
چھلـک کر زبان پر آ جاتی ہے۔ 35 شخصاچھا اپنے دل
کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے جبکہ بُرا
شخص بُرےاپنے خزانے بُریسے چیزیں۔

مَیں36 تم کو بتاتا ہوں قیامتکہ کے دن لوگوں کو
بےپروائی کیسے گئی باتہر حسابکا پڑےدینا گا۔
تمہاری37 اپنی باتوں کی بنا پر تم کو راست یا ناراست
ٹھہرایا جائے “گا۔

الٰہی نشان کا تقاضا
38 پھر شریعت کے کچھ علما اور فریسیوں نے عیسٰی

باتسے کی، اُستاد،” آپہم طرفکی الٰہیسے نشان
دیکھنا ہتے چا “ہیں۔

اُس39 جوابنے دیا، صرف” شریر اور زناکار نسل
الٰہی نشان کا تقاضا لیکنہے۔کرتی اُسے الٰہیبھیکوئی
پیشنشان نہیں کیا جائے گا یونسسوائے نبی نشانکے
کے۔ 40 جسکیونکہ یونسطرح تین دن اور تین رات
مچھلی پیٹکے میں اُسیرہا طرح ابِن آدم بھی تین دن اور
تین رات زمین کی گود میں پڑا رہے گا۔ قیامت41 کے
دن نینوہ باشندےکے اِس نسل کھڑےساتھکے ہو کر
اِسے ٹھہرائیںمجرم یونسکیونکہگے۔ اعلانکے پر اُنہوں
نے توبہ کی تھی جبکہ یہاں وہ ہے یونسجو سے بھی بڑا
ملـکجنوبیدناُس42ہے۔ کیسبا بھیملـکہ نسلاِس
کھڑیساتھکے ہو کر اِسے مجرم گی۔دےقرار کیونکہ
وہ ملـکدُوردراز سے سلیمان حکمتکی سننے کے لئے
آئی تھی جبکہ یہاں وہ ہے سلیمانجو بھیسے بڑا ہے۔

بدروح واپسیکی
جب43 کوئی بدروح شخصکسی سے نکلتی ہے تو

آرامہوئیگزرتیسےمیںعلاقوںویرانوہ تلاشجگہکی
کرتی اُسےجبلیکنہے۔ کوئی ایسا مقام نہیں ملتا 44 تو
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وہ کہتی ہے، مَیں’ اپنے اُس گھر واپسمیں چلی جاؤں
میںجسگی سے نکلی ‘تھی۔ واپسوہ آ کر دیکھتی ہے
کہ گھر خالی ہے اور کسی نے دےجھاڑو کر سب
کچھ سلیقے سے رکھ دیا ہے۔ 45 پھر وہ جا ساتکر اَور
بدروحیں ڈھونڈ لاتی ہے جو اُس سے بدتر ہوتی ہیں،
اور وہ سب شخصاُس گھسمیں کر ہنے ر لـگتی ہیں۔
اُسابچنانچہ آدمی پہلےحالتکی نسبتکی یادہ بُریز
ہو جاتی اِسہے۔ شریر نسل کا بھی یہی حال ہو “گا۔

عیسٰی کی ماں اور بھائی
46 عیسٰی ابھی ہجوم سے بات کر ہی رہا تھا کہ اُس

کی ماں اور بھائی باہر کھڑے اُس باتسے کرنے کی
کوشش کرنے لـگے۔ 47 کسی نے عیسٰی سے ماںکیآپ”کہا، اور بھائی باتسےآپاورہیںکھڑےباہر
کرنا ہتے چا “ہیں۔

48 عیسٰی نے پوچھا، کون” میریہے ماں اور کون
میرےہیں “بھائی؟ 49 پھر اپنے ہاتھ سے شاگردوں کی
اشارہطرف کر اُسکے دیکھو،”کہا،نے ماںمیرییہ
میرےاور بھائی ہیں۔ 50 کیونکہ جو میرےبھی آسمانی
باپ کی مرضی پوری کرتا ہے وہ میرا بھائی، میری بہن
اور میری ماں “ہے۔

13
بیج بونے والے کی تمثیل

اُسی1 دن عیسٰی گھر نکلسے کر جھیل کنارےکے
بیٹھ گیا۔ 2 اِتنا بڑا اُسہجوم جمعگردکے ہو گیا آخرکارکہ
ایکوہ بیٹھمیںکشتی گیا کنارےلوگجبکہ کھڑےپر
رہے۔ 3 پھر اُس نے اُنہیں بہت سی باتیں تمثیلوں میں
ایک”سنائیں۔ کسان بیج بونے کے لئے نکلا۔ جب4 بیج
اِدھر اُدھر بکھر گیا تو کچھ دانے راستے پر گرے اور
پرندوں نے آ کر اُنہیں چگ لیا۔ 5 کچھ یلی پتھر زمین پر
تھی۔کمیکیمٹیجہاںگرے اُگجلدوہ آئے کیونکہ
نہیںگہریمٹی تھی۔ سورججبلیکن6 نکلا پودےتو
ُجھلس گئے اور چونکہ وہ جڑ نہ پکڑ اِسسکے لئے سوکھ
گئے۔ 7 کچھ خود رَو کانٹےدار پودوں کے درمیان بھی
وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لـگے، لیکن خود رَو پودوں نے
بڑھساتھساتھ اُنہیںکر پھلنے لنے پھو نہ دیا۔ چنانچہ بھیوہ
ختم گئے۔ہو لیکن8 ایسے بھیدانے تھے جو زمینزرخیز

گرےمیں اور ھتے بڑ ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو گُنا
تک یادہ ز پھل لائے۔ 9 سنجو سکتا سنوہہے “!لے

تمثیلوں کا مقصد
10 شاگرد اُس کے پاس آ کر پوچھنے لـگے، آپ”

لوگوں تمثیلوںسے باتمیں کیوں کرتے “ہیں؟
اُس11 جوابنے دیا، تم” کو تو آسمان کی بادشاہی

کے بھید سمجھنے لیاقتکی دی گئی ہے، لیکن اُنہیں یہ
لیاقت نہیں دی گئی۔ جس12 پاسکے کچھ ہے اُسے
اَور دیا جائے گا اور اُس ہوںچیزیںکیکثرتپاسکے
گی۔ جسلیکن پاسکے کچھ نہیں ہے اُس سے وہ بھی
چھین لیا جائے گا جو اُس پاسکے ہے۔ 13 اِس لئے
مَیں تمثیلوں میں اُن باتسے کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ دیکھتے
نہیںکچھہوئے دیکھتے، وہ سنتے نہیںکچھہوئے سنتے اور
نہیںکچھ سمجھتے۔ 14 اُن میں یسعیاہ نبی کی پوریگوئیپیشیہ ہو رہی تم’:ہے اپنے کانوں سے سنو گے
مگر کچھ نہیں سمجھو گے،
تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے
مگر کچھ نہیں جانو گے۔
15 کیونکہ اِس قوم کا بےحسدل ہو گیا ہے۔
وہ مشکل سے اپنے کانوں سے سنتے ہیں،
اُنہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے،
ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں،
اپنے کانوں سے سنیں،
اپنے دل سے سمجھیں،
طرفمیری رجوع کریں
اور مَیں اُنہیں شفا ‘دوں۔
تمہاریلیکن16 مبارکآنکھیں ہیں کیونکہ وہ دیکھ

سکتی ہیں تمہارےاور مبارککان ہیں کیونکہ وہ سن
مَیں17ہیں۔سکتے تم کو سچ بتاتا ہوں کچھجوکہ دیکھتم
رہے بہتہو سے نبی اور راست باز اِسے دیکھ نہ پائے
اگرچہ اِسوہ آرزومندکے تھے۔ اور کچھجو سنتم رہے
ہو اِسے وہ سننے نہ پائے، اگرچہ وہ اِس تھے۔مندخواہشکے

بیج بونے والے کی تمثیل مطلبکا
اب18 سنو بیجکہ بونے والے تمثیلکی مطلبکا کیا

ہے۔ 19 راستے پر گرے ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو
بادشاہی کا کلام سنتے تو ہیں، لیکن اُسے سمجھتے نہیں۔
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پھر ابلیس آ کر وہ کلام چھین لیتا ہے جو اُن کے دلوں
میں یا بو گیا ہے۔ 20 یلی پتھر زمین گرےپر ہوئے دانے
لوگوہ ہیں جو کلام سنتے ہی اُسے خوشی سے قبول تو
کر لیتے لیکن21ہیں، وہ نہیںجڑ پکڑتے اور اِس لئے یادہ ز
تکدیر قائم نہیں ہتے۔ ر جوں ہی وہ کلام پر ایمان لانے
کے باعث کسی مصیبت یا ایذا رسانی سے دوچار ہو
جائیں تو وہ برگشتہ ہو ہیں۔جاتے خود22 رَو کانٹےدار
پودوں کے گرےدرمیان ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو
کلام سنتے تو ہیں، لیکن پھر روزمرہ کی پریشانیاں اور
دولت کا فریب کلام کو پھلنے لنے پھو نہیں دیتا۔ نتیجے
میں وہ پھل لانے تک نہیں پہنچتا۔ 23 اِس کے مقابلے
میں زرخیز زمین میں گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں
کلامجو سنکو کر اُسے سمجھ لیتے اور ھتے بڑ ھتے تیسبڑ
گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو تکگُنا پھل لاتے “ہیں۔

خود رَو پودوں کی تمثیل
24 عیسٰی نے ایکاُنہیں اَور تمثیل سنائی۔ آسمان” کی

بادشاہی اُس کسان مطابقتسے رکھتی جسہے نے
میںکھیتاپنے اچھا بیج بو دیا۔ لوگجبلیکن25 سو
رہے تھے تو اُس کے دشمن نے آ کر اناج کے پودوں کے
درمیان خود رَو پودوں کا بیج بو دیا۔ پھر وہ چلا گیا۔
جب26 اناج پھوٹ نکلا اور فصل پکنے لـگی تو خود رَو
پودے بھی نظر آئے۔ 27 مالـکنوکر پاسکے آئے اور
کہنے لـگے، جناب،’ کیا آپ نے اپنے کھیت میں اچھا
بیج نہیں یا بو تھا؟ تو پھر یہ خود پودےرَو کہاں سے آ گئے
‘ہیں؟

28 اُس نے جواب دیا، کسی’ دشمن نے یہ کر ‘ہے۔دیا
نوکروں نے پوچھا، کیا’ ہم جا کر اُنہیں ‘اُکھاڑیں؟
29 ‘نہیں،’ اُس نے کہا۔ ایسا’ نہ ہو کہ خود رَو

پودوں ساتھساتھکے اناجتم بھیپودےکے اُکھاڑ ڈالو۔
اُنہیں30 فصل کی تککٹائی مل کر ھنے بڑ دو۔ وقتاُس
مَیں فصل کی کٹائی کرنے والوں سے کہوں گا کہ پہلے
خود رَو پودوں کو چن لو اور اُنہیں جلانے کے لئے
میںگٹھوں باندھ لو۔ پھر اناجہی کو جمع کر گودامکے
میں “۔‘لاؤ

رائی کے دانے تمثیلکی

31 عیسٰی نے ایکاُنہیں اَور تمثیل سنائی۔ آسمان” کی
بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے کسیجو نے لے
کر کھیتاپنے میں بو دیا۔ 32 گو یہ بیجوں سبمیں سے
چھوٹا دانہ ہے، لیکن ھتے بڑ ھتے بڑ یہ یوں سبز میں سب
سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بلـکہ یہ درخت سا بن جاتا ہے اور
پرندے آ کر اُس کی شاخوں میں گھونسلے بنا لیتے “ہیں۔

خمیر کی تمثیل
33 اُس نے اُنہیں ایک اَور تمثیل بھی سنائی۔ آسمان”

کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے عورتکسیجو نے لے
ًکر 27تقریبا کلو گرام آٹے میں ملا دیا۔ گو وہ اُس میں
توبھیگیاچھپ پورےہوتےہوتے ُگندھے آٹےہوئے
کو خمیر بنا “دیا۔

تمثیلوں باتمیں کرنے سببکا
34 عیسٰی نے یہ تمام باتیں ہجوم کے منے سا تمثیلوں کی

صورت میں کیں۔ تمثیل کے بغیر اُس نے اُن سے بات
ہی نہیں کی۔ یوں35 نبی کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی
کہ مَیں” تمثیلوں میں بات کروں گا، مَیں دنیا کی تخلیق
سے لے تکآجکر چھپی ہوئی باتیں بیان کروں “گا۔

خود رَو پودوں کی تمثیل مطلبکا
36 پھر عیسٰی ہجوم رُخصتکو کر کے گھر کے اندر

چلا گیا۔ اُس کے شاگرد اُس پاسکے آ کر کہنے کھیت”لـگے، میں خود رَو پودوں کی تمثیل کا مطلب ہمیں
“سمجھائیں۔

37 اُس نے جواب دیا، اچھا” بیج بونے والا ابِن
آدم ہے۔ کھیت38 دنیا ہے جبکہ اچھے بیج سے مراد
بادشاہی کے فرزند ہیں۔ خود رَو پودے ابلیس کے
اُنہیںاور39ہیںفرزند بونے ابلیسدشمنوالا فصلہے۔
کی کٹائی کا مطلب دنیا کا اختتام ہے جبکہ فصل کی
کٹائی کرنے والے فرشتے ہیں۔ طرحجس40 تمثیل میں
خود رَو پودے اُکھاڑے جاتے اور آگ میں جلائے
طرحاُسیہیںجاتے دنیا اختتامکے بھیپر کیا گا۔جائے
41 ابِن آدم اپنے فرشتوں کو بھیج دے گا، اور وہ اُس
کی بادشاہی سے برگشتگی کا ہر سبب اور شریعت کی
خلاف ورزی کرنے والے شخصہر کو لتے نکا جائیں
گے۔ 42 وہ اُنہیں بھڑکتی بھٹی پھینکمیں دیں جہاںگے
لوگ روتے دانتاور پیستے رہیں گے۔ 43 راستپھر باز
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باپاپنے کی بادشاہی میں سورج طرحکی چمکیں گے۔
سنجو سکتا ہے وہ سن !لے

چھپے ہوئے خزانے تمثیلکی
44 آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی

مانند ہے۔ جب کسی آدمی کو اُس کے بارے میں
معلوم ہوا تو اُس اُسےنے دوبارہ دیا۔چھپا پھر خوشیوہ
مارےکے چلا گیا، اپنی تمام ملـکیت فروخت کر دی
اور کھیتاُس کو خرید لیا۔

موتی کی تمثیل
45 نیز، آسمان کی بادشاہی ایسے سوداگر کی مانند ہے

جو اچھے موتیوں تلاشکی میں تھا۔ جب46 ایکاُسے
نہایت قیمتی موتی بارےکے میں معلوم ہوا تو وہ چلا گیا،
اپنی فروختملـکیتتمام دیکر اور اُس موتی کو خرید
لیا۔

جال تمثیلکی
آسمان47 کی بادشاہی جال کی مانند بھی ہے۔ اُسے

جھیل میں ڈالا گیا تو ہر قسم کی مچھلیاں پکڑی گئیں۔
جب48 وہ بھر گیا تو مچھیروں نے کنارےاُسے پر کھینچ
لیا۔ پھر اُنہوں نے بیٹھ کر قابِل استعمال مچھلیاں چن کر
یوں ٹوکر میں ڈال دیں اور ناقابِل استعمال پھینکمچھلیاں
دیں۔ 49 دنیا کے اختتام پر ایسا ہی ہو گا۔ فرشتے آئیں
گے بُرےاور لوگوں راستکو بازوں الـگسے کر کے
50 اُنہیں بھڑکتی بھٹی میں پھینک دیں گے جہاں لوگ
روتے اور دانت پیستے رہیں “گے۔

نئی اور پرانی سچائیاں
عیسٰی51 کیا”پوچھا،نے تم اِنکو باتوںتمام سمجھکی

آ گئی شاگردوں“جی،”“ہے؟ جوابنے دیا۔
اُس52 نے اُن سے اِس”کہا، لئے شریعت کا ہر عالِم

آسمانجو بادشاہیکی میں بنشاگرد گیا ایسےہے مالـِک
مکان کی مانند ہے جو اپنے خزانے سے نئے اور پرانے
جواہر نکالتا “ہے۔

عیسٰی ناصرتکو میں رد کیا جاتا ہے
یہ53 تمثیلیں سنانے بعدکے عیسٰی وہاں چلاسے گیا۔

54 اپنے وطنی شہر ناصرت پہنچ کر وہ عبادت خانے
میں لوگوں کو تعلیم دینے لگا۔ اُس کی باتیں سن کر وہ

حیرت زدہ ہوئے۔ اُنہوں نے پوچھا، اُسے” یہ حکمت
ہوئیحاصلسےکہاںقدرتیہکیکرنےمعجزےاور
ہے؟ 55 کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا اُس کی ماں کا
نام نہیںمریم اورہے، کیا اُس بھائیکے یعقوب، یوسف،
شمعون اور یہوداہ نہیں ہیں؟ 56 کیا اُس کی ہمارےبہنیں
ساتھ نہیں رہتیں؟ تو پھر اُسے یہ سب کچھ کہاں سے مل
“گیا؟ یوں57 وہ اُس سے ٹھوکر کھا کر اُسے قبول قاصرسےکرنے رہے۔
عیسٰی نے اُن سے کہا، نبی” کی عزت ہر جگہ کی

جاتی ہے سوائے اُس کے وطنی شہر اور اُس کے اپنے
خاندان “کے۔ 58 اور اُن کے ایمان کی کمی کے باعث
اُس وہاںنے یادہ معجزےز نہ کئے۔

14
یحیٰی کا قتل

1 اُس وقت گلیل کے ہیرودیسحکمران انتپاس کو
عیسٰی بارےکے میں اطلاع ملی۔ اِس2 پر اُس نے اپنے
یوں دربار سے کہا، یہ” یحیٰی بپتسمہ دینے والا ہے جو
مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے، اِس لئے اُس کی معجزانہ
طاقتیں اِس میں نظر آتی “ہیں۔

3 وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس نے یحیٰی کو گرفتار کر
کے جیل میں ڈالا تھا۔ یہ ہیرودیاس کی خاطر ہوا تھا
ہیرودیسپہلےجو بھائیکے فلپّس بیویکی تھی۔ 4 یحیٰی
ہیرودیسنے کو بتایا تھا، ہیرودیاس” تیریسے شادی
ناجائز “ہے۔ ہیرودیس5 یحیٰی کو قتل کرنا چاہتا تھا،
لیکن عوام سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اُسے نبی سمجھتے تھے۔

ہیرودیس6 کی سال گرہ کے موقع پر ہیرودیاس کی
بیٹی اُن کے منے سا ہیرودیسناچی۔ کو اُس کا ناچنا اِتنا
پسند آیا 7 کہ اُس نے قَسم کھا کر اُس سے وعدہ کیا،
جو” بھی تُو مانگے گی مَیں تجھے دوں “گا۔

اپنی8 ماں کے سکھانے پر بیٹی نے مجھے”کہا، یحیٰی
بپتسمہ دینے والے کا ٹرےسر میں منگوا “دیں۔

9 یہ سن کر بادشاہ کو دُکھ ہوا۔ لیکن اپنی قَسموں
اُسسےوجہکیموجودگیکیمہمانوںاور اُسےنے دینے
کا دےحکم دیا۔ 10 چنانچہ یحیٰی کا سر قلم کر دیا گیا۔
11 ٹرےپھر میں رکھ کر اندر لایا گیا اور لڑکی دےکو
دیا گیا۔ لڑکی اُسے اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ 12 بعد
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میں یحیٰی کے شاگرد آئے اور اُس لاشکی لے کر اُسے
دفنایا۔ پھر وہ عیسٰی پاسکے گئے اور اُسے اطلاع دی۔

عیسٰی مردوں5000 کو کھانا کھلاتا ہے
یہ13 سنخبر کر عیسٰی لوگوں الـگسے ہو کر کشتی

پر سوار ہوا اور ویرانکسی جگہ چلا گیا۔ لیکن ہجوم کو
کیاُس نکلسےشہروںکرچلپیدللوگملی۔خبر آئے
اور اُس لـگپیچھےکے گئے۔ عیسٰیجب14 کشتینے پر
سے اُتر بڑےکر ہجوم کو دیکھا تو اُسے لوگوں پر ترسبڑا
آیا۔ وہیں اُس نے اُن مریضوںکے کو شفا دی۔

دنجب15 ڈھلنے لگا تو اُس کے شاگرد اُس پاسکے
آئے اور کہا، یہ” ویرانجگہ اورہے دن ڈھلنے لگا ہے۔
اِن رُخصتکو کر دیں تاکہ یہ ارد گرد دیہاتوںکے میں
جا کر کھانے کے لئے کچھ خرید “لیں۔

16 عیسٰی جوابنے دیا، اِنہیں” جانے ضرورتکی
نہیں، تم خود اِنہیں کھانے کو “دو۔

اُنہوں17 نے جواب دیا، ہمارے” پاس صرف پانچ
روٹیاں اور دو مچھلیاں “ہیں۔

18 اُس نے کہا، اُنہیں” یہاں میرے پاس لے “آؤ،
19 اور لوگوں گھاسکو پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ عیسٰی نے
اُن پانچ روٹیوں اور مچھلیوںدو آسمانکرلےکو طرفکی
دیکھا کیشکرگزاریاور کی۔دعا پھر اُس روٹیوںنے کو
توڑ توڑ شاگردوںکر کو دیا، اور شاگردوں روٹیاںیہنے
لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ جینےسب20 بھر کر کھایا۔
جب شاگردوں نے بچے ہوئے ٹکڑے جمع کئے تو بارہ
ٹوکرے بھر گئے۔ خواتین21 اور بچوں کے علاوہ کھانے
ًوالے تقریبا 5,000 مرد تھے۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
اِس22 عینکے بعد عیسٰی شاگردوںنے کو مجبور کیا

کہ وہ کشتی پر سوار ہو کر آگے نکلیں اور جھیل کے پار
چلے جائیں۔ اِتنے میں وہ ہجوم کو رُخصت کرنا چاہتا
تھا۔ 23 اُنہیں باد خیر کہنے کے بعد وہ دعا کرنے کے
لئے اکیلا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ شام وقتکے وہ وہاں اکیلا
تھا 24 جبکہ کنارےکشتی سے کافی دُور ہو گئی تھی۔
لہریں کشتی تنگبہتکو کر رہی تھیں کیونکہ ہَوا اُس
چلخلافکے رہی تھی۔

25ً تقریبا تین بجے رات کے وقت عیسٰی پانی پر چلتے
ہوئے اُن کے پاس آیا۔ جب26 شاگردوں نے اُسے

سطحکیجھیل پر چلتے ہوئے دیکھا تو اُنہوں دہشتنے
کھائی۔ یہ” کوئی بھوت “ہے، اُنہوں نے کہا اور ڈر
مارےکے چیخیں مارنے لـگے۔

27 لیکن عیسٰی ً فورا اُن سے مخاطب ہو کر حوصلہ”بولا، !رکھو مَیں ہی متہوں۔ “گھبراؤ۔
اِس28 پطرسپر بول اُٹھا، خداوند،” آپاگر ہی ہیں

تو مجھے پانی پر پاساپنے آنے کا حکم “دیں۔
29 عیسٰی جوابنے دیا، “آ۔” پطرس کشتی پر سے

اُتر کر پانی پر چلتے چلتے عیسٰی کی طرف ھنے بڑ لگا۔
لیکن30 جب اُس نے تیز ہَوا پر غور کیا تو وہ گھبرا گیا
اور ڈوبنے لگا۔ وہ چلّا اُٹھا، خداوند،” مجھے “!بچائیں

31 عیسٰی ًنے فورا اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے پکڑ لیا۔ اُس
نے کہا، اے” کم !اعتقاد تُو شک میں کیوں پڑ گیا
“تھا؟

دونوں32 پرکشتی سوار ہوئے تو تھمہَوا گئی۔ پھر33
میںکشتی شاگردوںموجود اُسےنے سجدہ کر آپیقیناً”کہا،کے الله کے فرزند “!ہیں

گنیسرت میں مریضوں کی شفا
جھیل34 کو پار کر کے وہ گنیسرت شہر پاسکے

پہنچ گئے۔ جب35 اُس جگہ کے لوگوں نے عیسٰی کو
پہچان لیا اُنہوںتو پورےکےگرداردنے اِسمیںعلاقے
کی خبر پھیلائی۔ اُنہوں نے اپنے تمام مریضوں کو اُس
پاسکے لا کر اُس36 منتسے کی کہ وہ اُنہیں صرف
اپنے لباس کے دامن کو چھونے دے۔ اور جس نے
بھی اُسے چھوا اُسے شفا ملی۔

15
باپ دادا کی تعلیم

1 پھر کچھ فریسی اور شریعت کے عالِم یروشلم سے آ کر
عیسٰی سے پوچھنے لـگے، آپ”2 باپشاگردکے دادا کی
روایت کیوں توڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہاتھ دھوئے بغیر
روٹی کھاتے “ہیں۔

عیسٰی3 اور”دیا،جوابنے تم کیروایاتاپنی خاطر
الله کا حکم کیوں توڑتے ہو؟ 4 کیونکہ الله نے باپاپنے’فرمایا، اور عزتکیماںاپنی اور‘کرنا باپاپنےجو’
یا ماں پر لعنت کرے اُسے سزائے موت دی ‘جائے۔
لیکن5 جب کوئی اپنے والدین سے کہے، مَیں’ آپ کی
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نہیںمدد کر سکتا، مَیںکیونکہ مَنتنے مانی کہہے جو
کچھ مجھے آپ کو دینا تھا وہ الله کے لئے وقف ‘ہے تو
تم اِسے جائز قرار دیتے ہو۔ 6 یوں تم کہتے ہو کہ اُسے
اپنے ماں باپ عزتکی کرنے ضرورتکی نہیں ہے۔
اور اِسی طرح تم الله کے کلام کو اپنی روایت کی خاطر
منسوخ کر لیتے ہو۔ 7 یاکارو !ر یسعیاہ نبی تمہارےنے
بارے میں خوبکیا نبوّت کی ہے،

8 یہ’ قوم اپنے ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی ہے
لیکن اُس کا دل مجھ سے دُور ہے۔
9 پرستشمیریوہ کرتے تو ہیں، لیکن بےفائدہ۔
کیونکہ وہ صرف انسان ہی کے احکام سکھاتے

“۔‘ہیں
انسان کو کیا ناپاککچھ کر دیتا ہے؟

10 پھر عیسٰی نے ہجوم کو اپنے پاس بُلا کر باتمیریسب”کہا، سنو اور اِسے کرو۔کوششکیسمجھنے
ایسیکوئی11 چیزہے نہیں جو انسان کے منہ میں داخل
ہو کر ناپاکاُسے کر سکے، بلـکہ جو کچھ انسان کے منہ
سے نکلتا ہے وہی ناپاکاُسے کر دیتا “ہے۔

12 اِس پر شاگردوں نے اُس کے پاس آ کر آپکیا”پوچھا، کو معلوم ہے فریسیکہ باتیہ سن ناراضکر
ہوئے “ہیں؟

13 اُس جوابنے دیا، جو” بھی پودا میرے آسمانی
باپ نے نہیں لگایا اُسے جڑ سے اُکھاڑا جائے گا۔
14 اُنہیں چھوڑ دو، وہ اندھے راہ دکھانے والے ہیں۔
اگر ایک اندھا دوسرے اندھے کی راہنمائی کرے تو
دونوں گڑھے میں گر جائیں “گے۔

15 پطرس بول اُٹھا، اِس” تمثیل کا مطلب ہمیں
“بتائیں۔

16 عیسٰی نے کہا، کیا” تم تکابھی اِتنے ناسمجھ ہو؟
17 کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ جو کچھ انسان کے منہ میں
داخل ہو جاتا ہے وہ اُس معدےکے میں جاتا ہے اور
وہاں سے نکل کر جائے ضرورت میں؟ 18 لیکن جو
کچھ انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ دل سے آتا ہے۔
وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ 19 دل ہی بُرےسے
قتلخیالات، و غارت، زناکاری، حرام چوری،کاری،
بہتاناورگواہیجھوٹی نکلتے انسانکچھیہی20ہیں۔ کو
ناپاک کر دیتا لیکنہے، ہاتھ دھوئے بغیر کھانےکھانا
سے ناپاکوہ نہیں “ہوتا۔

عورتغیریہودی کا ایمان
21 پھر عیسٰی گلیل سے روانہ ہو کر شمال میں صور

اور صیدا کے علاقے میں آیا۔ 22 اِس علاقے کی
ایک کنعانی خاتون اُس کے پاس آ کر چلّانے خداوند،”لـگی، ابِن داؤد، مجھ پر رحم کریں۔ ایک بدروح
میری بیٹی بہتکو ستاتی “ہے۔

لیکن23 عیسٰی بھیلفظایکمیںجوابنے نہ کہا۔
اِس پر اُس اُسشاگردکے پاسکے آ اُسکر گزارشسے
کرنے لـگے، اُسے” فارغ کر دیں، کیونکہ وہ ہمارے
پیچھے پیچھے چیختی چلّاتی “ہے۔

24 عیسٰی جوابنے دیا، مجھے” صرف اسرائیل کی
کھوئی ہوئی بھیڑوں پاسکے بھیجا گیا “ہے۔

عورت25 اُس پاسکے آ کر منہ جھکبلکے گئی
اور کہا، میریخداوند،” مدد “!کریں

اُس26 نے اُسے بتایا، یہ” مناسب نہیں کہ بچوں سے
کھانا لے کر ُکتوں کے منے پھینکسا دیا “جائے۔

اُس27 جوابنے دیا، جی” خداوند، لیکن ُکتے بھی
ٹکڑےوہ کھاتے ہیں جو اُن مالـککے کی میز پر سے
فرش پر گر جاتے “ہیں۔

28 عیسٰی نے کہا، اے” عورت، تیرا ایمان بڑا ہے۔
پوریدرخواستتیری ہو اُسی“جائے۔ عورتلمحے کی
بیٹی کو شفا مل گئی۔

بہتعیسٰی مریضوںسے کو شفا دیتا ہے
29 پھر عیسٰی وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کی جھیل

کنارےکے پہنچ گیا۔ وہاں وہ پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔
30 لوگوں کی بڑی تعداد اُس کے پاس آئی۔ وہ اپنے
لنگڑے، اندھے، مفلوج، گونگے اور کئی اَور قسم کے
مریض بھی ساتھ لے آئے۔ اُنہوں نے اُنہیں عیسٰی کے
منے سا رکھا تو اُس نے اُنہیں شفا دی۔ 31 ہجوم حیرت
زدہ ہو گیا۔ کیونکہ گونگے بول رہے تھے، اپاہجوں کے
اعضا بحال ہو لنگڑےگئے، چلنے اور اندھے دیکھنے لـگے
تھے۔ یہ دیکھ کر بھیڑ اسرائیلنے کے تمجیدکیخدا کی۔

عیسٰی مردوں4000 کو کھانا کھلاتا ہے
32 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو بُلا کر اُن سے

مجھے”کہا، اِن لوگوں ترسپر آتا میرےاِنہیںہے۔ ساتھ
ٹھہرے تین دن ہو چکے ہیں اور اِن پاسکے کھانے
کوئیکی نہیںچیز لیکنہے۔ مَیں اِنہیں اِس حالتبھوکی



متی 15:33 1006 متی 16:19

نہیںرُخصتمیں چاہتا۔کرنا ایسا نہ ہو وہکہ میںراستے
تھک کر ُچور ہو “جائیں۔

33 اُس کے شاگردوں نے جواب دیا، اِس” ویران
علاقے میں کہاں سے اِتنا سکےملکھانا گا کہ لوگیہ
کھا کر سیر ہو “جائیں؟

34 عیسٰی نے پوچھا، تمہارے” پاس کتنی روٹیاں
“ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا، سات،” اور چند ایک
چھوٹی “مچھلیاں۔

35 عیسٰی نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کو کہا۔ 36 پھر
سات روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر اُس شکرگزارینے
کی دعا کی اور اُنہیں توڑ توڑ کر اپنے شاگردوں کو تقسیم
کرنے کے لئے دیا۔دے جینےسب37 بھر کر کھایا۔
بچےکےکھانےجبمیںبعد ٹکڑےہوئے جمع کئے گئے
تو ٹوکرےبڑےسات بھر گئے۔ خواتین38 اور بچوں کے
علاوہ کھانے والے 4,000 مرد تھے۔

پھر39 لوگوںعیسٰی رُخصتکو کر پرکشتیکے سوار
ہوا اور مگدن کے علاقے میں چلا گیا۔

16
فریسی الٰہی نشان کا تقاضا کرتے ہیں

ایک1 دن فریسی اور صدوقی عیسٰی پاسکے آئے۔
اُسے پرکھنے کے لئے اُنہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اُنہیں
آسمان کی طرف سے کوئی الٰہی نشان دکھائے تاکہ
اُس کا اختیار ثابت ہو جائے۔ لیکن2 اُس جوابنے
دیا، شام” کو تم کہتے ہو، کل’ موسم صاف ہو گا
کیونکہ آسمان سرخ نظر آتا ‘ہے۔ 3 اور صبح کے وقت
کہتے ہو، آج’ طوفان ہو گا کیونکہ آسمان سرخ ہے اور
بادل چھائے ہوئے غرض‘ہیں۔ تم آسمان حالتکی پر
غور کر کے صحیح نتیجہ نکال لیتے ہو، لیکن زمانوں کی
علامتوں پر غور کر صحیحکے تکنتیجے تمہارےپہنچنا
بس کی بات نہیں ہے۔ صرف4 شریر اور زناکار نسل
الٰہی نشان کا تقاضا لیکنہے۔کرتی اُسے الٰہیبھیکوئی
پیشنشان نہیں کیا جائے گا یونسسوائے نبی نشانکے
“کے۔
یہ کہہ کر عیسٰی اُنہیں چھوڑ کر چلا گیا۔
فریسیوں اور صدوقیوں کا خمیر

جھیل5 کو پار کرتے وقت شاگرد اپنے ساتھ کھانا
لانا بھول گئے تھے۔ 6 عیسٰی نے اُن سے کہا، خبردار،”
فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار “رہنا۔

7 شاگرد آپس میں بحث کرنے لـگے، وہ” اِس لئے
کہہ رہے ہوں گے کہ ہم کھانا ساتھ نہیں “لائے۔

8 عیسٰی کو معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔
اُس نے کہا، تم” آپس میں کیوں بحث کر رہے ہو
ہمارےکہ پاس روٹی نہیں ہے؟ 9 کیا تم ابھی تک نہیں
سمجھتے؟ کیا تمہیں یاد نہیں مَیںکہ نے پانچ روٹیاں لے کر
5,000 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا اور کہ تم نے بچے
ہوئے ٹکڑوں کے ٹوکرےکتنے اُٹھائے تھے؟ 10 یا کیا تم
بھول گئے ہو کہ مَیں ساتنے روٹیاں لے کر 4,000
آدمیوں کو کھانا کھلایا اور کہ تم بچےنے ٹکڑوںہوئے
کے ٹوکرےکتنے اُٹھائے تھے؟ 11 تم کیوں نہیں سمجھتے
کہ مَیں تم سے کھانے باتکی نہیں کر رہا؟ سنو میری
!بات فریسیوں اور خمیرکےصدوقیوں ہوشیارسے “!رہو

12 پھر اُنہیں سمجھ آئی کہ عیسٰی اُنہیں روٹی کے خمیر
سے آگاہ نہیں کر رہا تھا بلـکہ فریسیوں اور صدوقیوں تعلیمکی سے۔

پطرس کا اقرار
جب13 عیسٰی قیصریہ فلپی کے علاقے میں پہنچا

تو اُس نے شاگردوں سے پوچھا، ابِن” آدم لوگوں کے
نزدیک کون “ہے؟

اُنہوں14 جوابنے کچھ”دیا، ہیںکہتے یحیٰی بپتسمہ
دینے والا، کچھ یہ کہ آپ الیاس نبی ہیں۔ کچھ یہ بھی
کہتے ہیں کہ یرمیاہ یا نبیوں میں سے “ایک۔

اُس15 نزدیکتمہارےلیکن”پوچھا،نے مَیں کون
“ہوں؟

پطرس16 جوابنے دیا، آپ” زندہ خدا کے فرزند
مسیح “ہیں۔

عیسٰی17 نے بنشمعون”کہا، یونس، مبارکتُو ہے،
کیونکہ کسی انسان نے تجھ پر یہ ظاہر نہیں کیا بلـکہ
میرے آسمانی باپ نے۔ 18 مَیں تجھے یہ بھی بتاتا ہوں
کہ تُو پطرس یعنی پتھر ہے، اور اِسی پتھر پر مَیں اپنی
جماعت کو تعمیر کروں گا، ایسی جماعت جس پر پاتال
کے دروازے بھی غالب نہیں آئیں گے۔ 19 مَیں تجھے
آسمان کی بادشاہی کی دےکنجیاں دوں گا۔ جو کچھ
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تُو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بھی بندھے گا۔ اور جو
کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر بھی کھلے “گا۔

20 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، کسی”
بھیکو نہ بتاؤ کہ مَیں مسیح “ہوں۔

عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
وقتاُس21 سے عیسٰی اپنے شاگردوں پر واضح کرنے

لگا، لازم” ہے کہ مَیں یروشلم جا کر قوم کے بزرگوں،
راہنما اماموں شریعتاور کے علما بہتہاتھوںکے دُکھ
اُٹھاؤں۔ مجھے قتل کیا جائے گا، تیسرےلیکن دن مَیں
جی اُٹھوں “گا۔

22 اِس پر پطرس اُسے ایک طرف لے جا کر
خداوند،اے”لگا۔سمجھانے الله کرےنہ کبھییہکہ
آپبھی کے ساتھ “ہو۔

23 عیسٰی نے مُڑ کر پطرس سے کہا، شیطان،”
میرے منے سا ہٹسے !جا میرےتُو لئے ٹھوکر باعثکا
کیونکہہے، تُو الله نہیںسوچکی رکھتا بلـکہ انسان “کی۔

24 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، جو”
میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے آپ کا انکار کرے اور
اپنی صلیب اُٹھا میرےکر پیچھے ہو لے۔ 25 کیونکہ جو
اپنی جان کو بچائے رکھنا چاہے وہ اُسے گا۔دےکھو
لیکن جو میری خاطر اپنی جان دےکھو وہی اُسے پا
لے گا۔ 26 کیا فائدہ ہے کسیاگر پوریکو دنیا حاصل
ہو لیکنجائے، وہ محرومسےجاناپنی ہو انسانجائے؟
اپنی جان کے بدلے کیا دے سکتا ہے؟ 27 کیونکہ ابِن
آدم باپاپنے میںجلالکے اپنے فرشتوں ساتھکے آئے
گا، اور اُس وقت وہ ایکہر کو اُس کے کام کا بدلہ
گا۔دے مَیں28 تمہیں سچ بتاتا یہاںہوں، لوگایسےکچھ
ہیںکھڑے جو مرنے پہلےسے ہی ابِن آدم کو اُس کی
بادشاہی میں آتے ہوئے دیکھیں “گے۔

17
پہاڑ پر عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے

1 چھ دن کے بعد عیسٰی صرف پطرس، یعقوب اور
یوحنا کو ساتھاپنے اونچےکرلے پہاڑ وہاں2گیا۔چڑھپر
اُس شکلکی صورتو اُن کے منے بدلسا اُسگئی۔ کا
چہرہ سورج کی طرح چمکنے لگا، اور اُس کپڑےکے

نور کی مانند سفید ہو گئے۔ اچانک3 الیاس اور موسٰی
ظاہر ہوئے اور عیسٰی سے باتیں کرنے لـگے۔ پطرس4
بول اُٹھا، خداوند،” کتنی اچھی بات ہے کہ ہم یہاں
ہیں۔ یاںتینمَیںتوچاہیںآپاگر بناؤںجھونپڑ ایکگا،
آپ کے لئے، ایک موسٰی کے لئے اور ایک الیاس کے
لئے۔ “

باتابھیوہ5 کر ہی رہا تھا چمکایککہ بادلدار
آ کر اُن پر چھا گیا اور بادل میں ایکسے آواز سنائی یہ”دی، میرا پیارا فرزند ہوں۔خوشمَیںسےجسہے، اِس
کی “سنو۔

6 یہ سن کر شاگرد دہشت کھا کر اوندھے منہ گر
گئے۔ لیکن7 عیسٰی نے آ کر اُنہیں چھوا۔ اُس نے اُٹھو،”کہا، مت “ڈرو۔ اُنہوںجب8 نے نظر اُٹھائی تو عیسٰی
کے کسیسوا کو نہ دیکھا۔

9 وہ پہاڑ سے اُترنے لـگے تو عیسٰی نے اُنہیں حکم دیا،
جو” کچھ تم نے دیکھا ہے اُسے اُس وقت تک کسی
کو نہ بتانا تکجب کہ ابِن آدم مُردوں میں سے جی نہ
“اُٹھے۔

شاگردوں10 نے اُس سے پوچھا، شریعت” کے علما
کیوں کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد سے الیاسپہلے کا آنا
ضروری “ہے؟

11 عیسٰی جوابنے دیا، الیاس” تو سبضرور کچھ
بحال کرنے کے لئے آئے گا۔ لیکن12 مَیں تم کو بتاتا
ہوں الیاسکہ تو آ چکا اُنہوںاورہے اُسےنے نہیں پہچانا
بلـکہ اُس کے ساتھ جو چاہا کیا۔ اِسی طرح ابِن آدم بھی
اُن ہاتھوںکے دُکھ اُٹھائے “گا۔

13 پھر شاگردوں کو سمجھ آئی کہ وہ اُن کے ساتھ
یحیٰی بپتسمہ دینے والے باتکی کر رہا تھا۔

عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے
جب14 وہ نیچے ہجوم کے پاس پہنچے تو ایک آدمی

نے عیسٰی کے منے سا آ کر گھٹنے ٹیکے 15 اور خداوند،”کہا، میرے بیٹے پر رحم کریں، اُسے مرگی کے
دورے پڑتے ہیں اور اُسے تکلیفشدید اُٹھانی پڑتی ہے۔
کئی بار وہ آگ یا پانی میں گر جاتا ہے۔ 16 مَیں اُسے
آپ کے شاگردوں پاسکے لایا تھا، لیکن وہ اُسے شفا
دےنہ “سکے۔



متی 17:17 1008 متی 18:12
17 عیسٰی جوابنے دیا، ایمان” سے خالی اور ٹیڑھی

!نسل مَیں کب تک تمہارے ساتھ رہوں، کب تک
تمہیں برداشت کروں؟ لڑکے میرےکو پاس لے “آؤ۔
18 عیسٰی نے بدروح کو ڈانٹا، تو وہ لڑکے میں سے نکل
اُسیگئی۔ لمحے اُسے شفا مل گئی۔

میںعلیٰحدگینےشاگردوںمیںبعد19 عیسٰی پاسکے
آ کر پوچھا، بدروحہم” کو کیوں نہ نکال “سکے؟

20 اُس نے جواب دیا، اپنے” ایمان کی کمی کے
سبب سے۔ مَیں تمہیں سچ بتاتا ہوں، اگر تمہارا ایمان رائی
کے دانے کے برابر بھی ہو تو پھر تم اِس پہاڑ کو کہہ
سکو گے، اِدھر’ سے کھسکاُدھر ‘جا، تو کھسکوہ
گا۔جائے تمہارےاور لئے ناممکنبھیکچھ نہیں ہو گا۔
21 لیکن] اِس قسم کی بدروح دعا اور روزے
کے بغیر نہیں “[نکلتی۔

عیسٰی دوسری بار موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
جب22 وہ گلیل میں جمع ہوئے تو عیسٰی نے اُنہیں

بتایا، ابِن” آدم آدمیوںکو کے حوالے کر دیا جائے گا۔
23 وہ اُسے قتل کریں گے، لیکن تین دن کے بعد وہ جی
اُٹھے “گا۔
یہ سن کر نہایتشاگرد غمگین ہوئے۔
المُقّدسبیت ٹیکسکا

24 وہ کفرنحوم پہنچے المُقّدسبیتتو ٹیکسکا جمع
کرنے پطرسوالے پاسکے آ کر پوچھنے آپکیا”لـگے،
کا المُقّدسبیتاُستاد ٹیکسکا ادا نہیں “کرتا؟

25 جی،” وہ کرتا “ہے، پطرس جوابنے دیا۔ وہ
گھر میں آیا تو عیسٰی پہلے ہی لنے بو لگا، کیا” خیال ہے
شمعون، دنیا کے بادشاہ کن سے ڈیوٹی اور ٹیکس لیتے
ہیں، اپنے فرزندوں سے یا اجنبیوں “سے؟

پطرس26 جوابنے دیا، اجنبیوں” “سے۔
عیسٰی بولا تو” پھر اُن کے ٹیکسفرزند دینے بَریسے

ہوئے۔ لیکن27 ہم ناراضاُنہیں نہیں کرنا ہتے۔ چا اِس
لئے جھیل پر جا اُسکر دینا۔ڈالڈوریمیں مچھلیجو تُو
پکڑےپہلے گا اُس کا منہ کھولنا تو اُس میں چاندیسے
کا ِسکہ نکلے گا۔ اُسے لے کر میرےاُنہیں اور اپنے لئے
ادا کر “دے۔

18
سبکون سے بڑا ہے؟

وقتاُس1 شاگرد عیسٰی پاسکے آ کر پوچھنے آسمان”لـگے، کی بادشاہی میں سبکون سے بڑا “ہے؟
جواب2 میں عیسٰی ایکنے چھوٹے بچے کو بُلا کر

اُن کے درمیان کھڑا کیا 3 اور کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا
ہوں اگر تم بدل کر چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو تم
کبھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو گے۔ اِس4
لئے جو بھی آپاپنے کو اِس بچے کی طرح چھوٹا بنائے
گا وہ آسمان سےسبمیں بڑا ہو گا۔ اور5 میرےبھیجو
نام میں اِس جیسے بچےچھوٹے کرےقبولکو وہ مجھے
قبول کرتا ہے۔

آزمائشیں
لیکن6 جو کوئی اِن چھوٹوں میں سے کسی کو گناہ

کرنے پر اُکسائے اُس کے لئے بہتر اُسکہہے گلےکے
بڑیمیں چکّی پاٹکا باندھ کر اُسے سمندر کی گہرائیوں
میں ڈبو دیا جائے۔ 7 دنیا پر اُن چیزوں کی وجہ سے
افسوس جو گناہ کرنے پر اُکساتی ہیں۔ لازم ہے کہ
ایسی آزمائشیں آئیں، لیکن شخصاُس کیجسافسوسپر
معرفت وہ آئیں۔

8 اگر تیرا ہاتھ یا پاؤں تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو
اُسے کاٹ کر پھینک دینا۔ اِس سے پہلے کہ تجھے دو
ہاتھوں یا دو پاؤں سمیت جہنم کی آگابدی میں پھینکا
جائے، بہتر یہ ہے ایککہ ہاتھ یا پاؤں سے محروم ہو
ابدیکر زندگی داخلمیں ہو۔ اور9 تیریاگر آنکھ تجھے
گناہ کرنے پر اُکسائے تو اُسے نکال پھینککر دینا۔ اِس
سے پہلے کہ تجھے دو آنکھوں سمیت جہنم آگکی میں
پھینکا جائے بہتر یہ ہے ایککہ آنکھ سے محروم ہو کر
ابدی زندگی میں داخل ہو۔

کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل
!خبردار10 تم بھیکوکسیسےمیںچھوٹوںاِن حقیر

نہ جاننا۔ کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ آسمان پر اِن کے
فرشتے باپمیرےوقتہر کوچہرےکے دیکھتے ہتے ر
ہیں۔ 11 کیونکہ] ابِن آدم کھوئے ہوؤں کو
ڈھونڈنے نجاتاور دینے آیا [ہے۔

12 تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کسی آدمی کی 100
بھیڑیں ہوں اور ایک بھٹک کر گم ہو جائے تو وہ کیا
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گا؟کرے کیا وہ پہاڑیبھیڑیں99باقی میںعلاقے چھوڑ
کر بھٹکی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے نہیں جائے گا؟ 13 اور
مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ بھٹکی ہوئی بھیڑ کے ملنے پر وہ
اُس بارےکے میں اُن باقی 99 بھیڑوں کی نسبت کہیں
یادہ ز خوشی منائے گا جو بھٹکی نہیں۔ 14 بالکل اِسی
طرح آسمان پر تمہارا باپ نہیں چاہتا کہ اِن چھوٹوں میں
ایکسے ہلاکبھی ہو جائے۔

گناہ پڑےمیں بھائی سلوکسے
15 تیرےاگر بھائی نے تیرا گناہ کیا ہو تو اکیلے اُس کے

پاس جا اُسکر پر اُس کا گناہ کر۔ظاہر اگر باتتیریوہ
مانے تو تُو نے اپنے بھائی جیتکو لیا۔ لیکن16 اگر وہ
نہ مانے تو ایک یا دو اَور لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا
تاکہ تمہاری ہر بات کی دو یا تین گواہوں سے تصدیق
ہو جائے۔ 17 اگر وہ اُن باتکی بھی نہ مانے جماعتتو
کو بتا دینا۔ اور اگر وہ جماعت کی بھی نہ مانے تو اُس
کے ساتھ غیرایمان دار یا ٹیکس لینے والے کا سلوکسا
کر۔

ھنے باند اور لنے کھو کا اختیار
مَیں18 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو کچھ بھی تم زمین پر

باندھو گے آسمان پر بھی بندھے گا، اور جو کچھ زمین پر
کھولو آسمانگے پر بھی کھلے گا۔

مَیں19 تم کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو
شخص کسی بات کو مانگنے پر متفق ہو جائیں تو میرا
آسمانی باپ تم کو بخشے گا۔ 20 کیونکہ جہاں بھی دو یا
تین میرےافراد نام میں جمع ہو جائیں وہاں مَیں اُن کے
درمیان ہوں “گا۔

معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل
21 پھر پطرس نے عیسٰی کے پاس آ کر خداوند،”پوچھا، جب میرا بھائی میرا گناہ کرے تو مَیں کتنی

بار معافاُسے ساتکروں؟ بار “تک؟
22 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تجھے بتاتا ساتہوں،

بار نہیں بلـکہ 77 بار۔ 23 اِس لئے آسمان کی بادشاہی
ایک بادشاہ کی مانند ہے جو اپنے نوکروں کے قرضوں
کتابحسابکا کرنا چاہتا تھا۔ کتابحساب24 شروع
کرتے ایکوقت آدمی اُس کے منے پیشسا کیا گیا جو
اربوں کے حساب سے اُس قرضکا دار تھا۔ 25 وہ یہ
رقم ادا نہ کر اِسسکا، لئے اُس مالـککے قرضیہنے

وصول کرنے کے لئے حکم دیا کہ اُسے بال بچوں اور تمام
فروختسمیتملـکیت کر دیا جائے۔ 26 یہ سن کر نوکر
منہ بلکے لگا،کرنےمنتاورگرا مہلتمجھے’ مَیںدیں،
رقمپوری ادا بادشاہ27‘گا۔دوںکر اُسکو آیا۔ترسپر
اُس نے اُس معافقرضکا کر کے اُسے جانے دیا۔

لیکن28 جب یہی نوکر باہر نکلا ایکتو ہم خدمت
ملا جو اُس کا چند ہزار روپوں قرضکا دار تھا۔ اُسے
پکڑ کر وہ اُس کا گلا دبا کر کہنے لگا، اپنا’ قرض ادا
‘!کر 29 دوسرا نوکر گر منتکر کرنے لگا، مجھے’ مہلت
رقمساریکوآپمَیںدیں، ادا لیکن30‘گا۔دوںکر وہ
اِس کے لئے تیار نہ ہوا، بلـکہ جا کر اُسے اُس تکوقت
جیل میں ڈلوایا تکجب وہ پوری رقم ادا نہ کر دے۔
باقیجب31 نوکروں نے یہ دیکھا تو اُنہیں شدید دُکھ ہوا
اُنہوںاور مالـکاپنےنے پاسکے جا کچھسبکر بتا دیا
جو ہوا تھا۔ اِس32 مالـکپر نے اُس نوکر کو پاساپنے
بُلا لیا اور کہا، شریر’ جب!نوکر تُو منتمیرینے کی تو
مَیں نے تیرا معافقرضپورا کر دیا۔ 33 کیا لازم نہ تھا
کہ تُو بھی اپنے ساتھی نوکر پر اُتنا رحم کرتا جتنا مَیں نے
تجھ پر کیا ‘تھا؟ غصے34 مالـکمیں نے اُسے جیل کے
افسروں کے حوالے کر دیا تاکہ اُس پر اُس وقت تک
تشدد کیا تکجبجائے قرضوہ پوریکی رقم ادا نہ
کر دے۔

35 میرا آسمانی باپ تم میں سے ایکہر کے ساتھ بھی
ایسا کرےہی گا اگر تم نے اپنے بھائی پورےکو دل
معافسے نہ “کیا۔

19
طلاق بارےکے میں تعلیم

یہ1 کہنے بعدکے گلیلعیسٰی چھوڑکو کر یہودیہ میں
یائے در یردن کے پار چلا گیا۔ 2 بڑا ہجوم اُس کے پیچھے
ہو لیا اور اُس نے اُنہیں وہاں شفا دی۔

3 کچھ فریسی آئے اور اُسے پھنسانے غرضکی سے
سوال کیا”کیا، جائز مردکہہے بیویاپنی بھیکسیکو
وجہ طلاقسے “دے؟

4 عیسٰی جوابنے کیا”دیا، تم نے مُقّدسکلاِم میں
نہیں پڑھا کہ ابتدا میں خالق نے اُنہیں مرد اور عورت
بنایا؟ 5 اور اُس نے فرمایا، اِس’ لئے مرد اپنے ماں باپ
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کو چھوڑ بیویاپنیکر پیوستساتھکے ہو جاتا وہہے۔
ایکدونوں ہو جاتے ‘ہیں۔ یوں6 وہ مُقّدسکلاِم کے
مطابق دو نہیں ہتے ر ایکبلـکہ ہو جاتے ہیں۔ جسے الله
نے جوڑا ہے اُسے انسان جدا نہ “کرے۔

اُنہوں7 اعتراضنے کیا، تو” پھر موسٰی نے یہ کیوں
فرمایا کہ آدمی طلاق نامہ لـکھ بیویکر رُخصتکو “دے؟کر

عیسٰی8 موسٰی”دیا،جوابنے دلیسختتمہارینے
کی وجہ سے تم بیویاپنیکو طلاقکو اجازتکیدینے
دی۔ لیکن ابتدا میں ایسا نہ تھا۔ 9 مَیں تمہیں بتاتا ہوں،
جو اپنی بیوی جسکو نے زنا نہ کیا ہو دےطلاق اور
کسی اَور شادیسے کرے، وہ زنا کرتا “ہے۔

شاگردوں10 نے اُس سے کہا، اگر” شوہر اور بیوی
آپسکا کا تعلق ایسا ہے تو شادی نہ کرنا بہتر “ہے۔

11 عیسٰی نے جواب دیا، ہر” کوئی یہ بات سمجھ
نہیں سکتا بلـکہ صرف وہ جسے اِس قابل بنا دیا گیا ہو۔
12 کیونکہ کچھ پیدائش ہی سے شادی کرنے کے قابل
نہیں ہوتے، بعض کو دوسروں نے یوں بنایا ہے اور
بعض آسماننے بادشاہیکی کی شادیخاطر سےکرنے
انکار کیا ہے۔ لہٰذا جو یہ سمجھ سکے وہ سمجھ “لے۔

عیسٰی چھوٹے بچوں برکتکو دیتا ہے
ایک13 دن چھوٹے بچوں کو عیسٰی کے پاس لایا

گیا تاکہ وہ اُن پر اپنے ہاتھ رکھ کر دعا کرے۔ لیکن
شاگردوں نے لانے والوں ملامتکو کی۔ 14 یہ دیکھ
کر عیسٰی نے کہا، بچوں” میرےکو پاس آنے دو اور
اُنہیں نہ روکو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی اِن جیسے
لوگوں حاصلکو “ہے۔

15 اُس نے اُن پر اپنے ہاتھ رکھے اور پھر وہاں سے
چلا گیا۔

امیر مشکل اللهسے کی بادشاہی داخلمیں ہو ہیںسکتے
16 ایکپھر آدمی عیسٰی پاسکے آیا۔ اُس نے اُستاد،”کہا، مَیں کون نیکسا کام کروں تاکہ ابدی زندگی

مل “جائے؟
17 عیسٰی نے جواب دیا، تُو” مجھے نیکی بارےکے

میں کیوں پوچھ رہا ایکصرفہے؟ نیکہی ہے۔
لیکن اگر تُو ابدی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو
احکام مطابقکے زندگی “گزار۔

آدمی18 نے پوچھا، کون” سے “احکام؟

عیسٰی نے جواب دیا، قتل” نہ کرنا، زنا نہ کرنا،
چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، 19 اپنے باپ اور
اپنی ماں عزتکی کرنا اور اپنے پڑوسی محبتویسیسے
جیسیرکھنا تُو آپاپنے سے رکھتا “ہے۔

20 جوان آدمی نے جواب دیا، مَیں” نے اِن تمام
احکام پیرویکی کی ابہے، کیا رہ گیا “ہے؟

21 عیسٰی نے اُسے بتایا، اگر” تُو کامل ہونا چاہتا
ہے تو جا اور اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے پیسے
میںغریبوں تقسیم تیرےپھردے۔کر لئے آسمان پر خزانہ
جمع ہو جائے گا۔ اِس کے بعد آ کر میرے پیچھے ہو
“لے۔

22 یہ سن کر نوجوان مایوس ہو کر چلا گیا، کیونکہ
دولتنہایتوہ مند تھا۔

اِس23 پر عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے مَیں”کہا، تم
کو سچ بتاتا ہوں منددولتکہ لئےکے آسمان بادشاہیکی
داخلمیں ہے۔مشکلہونا مَیں24 یہ دوبارہ کہتا ہوں،
امیر کے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے نسبتکی
یادہ ز آسان یہ ہے اونٹکہ سوئی کے ناکے میں سے گزر
“جائے۔

25 یہ سن کر شاگرد نہایت حیرت زدہ ہوئے اور
پوچھنے لـگے، پھر” کس کو نجات حاصل ہو سکتی
“ہے؟

26 عیسٰی نے غور سے اُن طرفکی دیکھ جوابکر
دیا، یہ” انسان کے لئے تو ناممکن لیکنہے، الله کے لئے
سب کچھ ممکن “ہے۔

27 پطرسپھر بول اُٹھا، ہم” تو کچھسباپنا چھوڑ کر
آپ پیچھےکے ہو لئے ہیں۔ ہمیں کیا ملے “گا؟

28 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں،
دنیا کی نئی تخلیق پر جب ابِن آدم اپنے جلالی تخت پر
بیٹھے گا تو تم بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے بارہ
تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں عدالتکی کرو
گے۔ 29 اور جس نے بھی میری خاطر اپنے گھروں،
بھائیوں، بہنوں، باپ، ماں، بچوں یا کھیتوں کو چھوڑ دیا
اُسےہے َسو گُنا یادہ ز مل جائے گا میراثاور ابدیمیں
زندگی پائے گا۔ بہتلیکن30 لوگسے اّولابجو ہیں
وقتاُس آخر ہوں گے اور ابجو آخر ہیں وہ اّول ہوں
گے۔
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20
انگور کے باغ میں مزدور

1 کیونکہ آسمان کی بادشاہی اُس زمین دار سے
مطابقت رکھتی ہے جو ایک دن صبح سویرے نکلا
تاکہ اپنے انگور باغکے کے لئے مزدور ڈھونڈے۔ 2 وہ
اُن سے دِہاڑی کے لئے چاندی کا ایک ِسکہ دینے پر
متفق ہوا اور اُنہیں اپنے انگور کے باغ میں بھیج دیا۔ 3 نو
بجے وہ دوبارہ نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی تک
منڈی میں فارغ بیٹھے ہیں۔ 4 اُس نے اُن سے کہا، تم’
بھی جا میرےکر انگور باغکے میں کام مَیںکرو۔ تمہیں
مناسب اُجرت دوں ‘گا۔ 5 چنانچہ وہ کام کرنے کے
لئے چلے گئے۔ بارہ بجے اور تین بجے دوپہر کے وقت
بھی وہ نکلا اور اِس طرح کے فارغ مزدوروں کو کام
پر لگایا۔ 6 پھر شام کے پانچ بج گئے۔ وہ نکلا تو دیکھا کہ
ابھی تک کچھ لوگ فارغ بیٹھے ہیں۔ اُس نے اُن سے
پوچھا، تم’ کیوں پورا دن فارغ بیٹھے رہے ‘ہو؟ اُنہوں7
جوابنے دیا، اِس’ لئے کسیکہ ہمیںنے کام پر نہیں
اُس‘لگایا۔ نے اُن سے کہا، تم’ بھی جا میرےکر انگور
کے باغ میں کام ‘کرو۔

8 دن ڈھل گیا تو زمین دار نے اپنے افسر کو بتایا،
مزدوروں’ بُلاکو میںآخردے،دےمزدوریاُنہیںکر
والوںآنے شروعسے پہلےکےکر جو9‘تک۔والوںآنے
مزدور پانچ بجے آئے تھے اُنہیں چاندی ایکایککا ِسکہ
مل گیا۔ اِس10 لئے جب وہ آئے جو پہلے کام پر لگائے
گئے تھے تو اُنہوں نے یادہ ز ملنے کی توقع کی۔ لیکن اُنہیں
بھی چاندی ایکایککا ِسکہ ملا۔ 11 اِس پر وہ زمین
دار بڑبڑانےخلافکے میںآخرجنہیںآدمییہ’12لـگے،
لگایا گیا اُنہوں ایکصرفنے گھنٹا کام کیا۔ آپتوبھی
ہمارےاُنہیںنے برابر دنہمیںحالانکہدیمزدوریکی
کا پورا بوجھ دھوپاور برداشتشدتکی کرنی ‘پڑی۔

لیکن13 زمین دار نے اُن میں ایکسے باتسے یار،’کی، مَیں غلطنے کام نہیں کیا۔ کیا تُو چاندی ایککے
ِسکے لئےکے مزدوری کرنے متفقپر نہ ہوا اپنے14تھا؟
پیسے لے کر مَیںجا۔چلا آخر میں کام پر لـگنے والوں کو
اُتنا ہی دینا چاہتا ہوں جتنا تجھے۔ 15 کیا میرا حق نہیں

مَیںکہ چاہوںجیسا اپنے خرچپیسے کروں؟ یا کیا تُو اِس
لئے حسد کرتا ہے فیاضمَیںکہ دل ‘ہوں؟

اّولیوں16 آئیںمیںآخر اورگے ہیںآخریجو اّولوہ
ہو جائیں “گے۔

عیسٰی تیسری مرتبہ موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
عیسٰیجباب17 یروشلم بڑھطرفکی رہا تھا تو بارہ

شاگردوں کو ایک طرف لے جا کر اُس نے اُن سے
کہا، ہم”18 یروشلم بڑھطرفکی رہے ہیں۔ وہاں ابِن
آدم کو راہنما اماموں اور شریعت کے علما کے حوالے
کر دیا جائے گا۔ وہ اُس پر موتسزائے کا دےفتوٰی
کر 19 اُسے غیریہودیوں کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ
اُس کا مذاق اُڑائیں، اُس کو کوڑے ماریں اور اُسے
مصلوب کریں۔ تیسرےلیکن دن وہ جی اُٹھے “گا۔

یعقوب اور یوحنا کی ماں گزارشکی
20 زبدیپھر یعقوببیٹوںکے اور یوحنا ماںکی اپنے

بیٹوں کو ساتھ لے کر عیسٰی پاسکے آئی اور سجدہ کر
کے کہا، آپ” گزارشایکسے “ہے۔

21 عیسٰی نے پوچھا، تُو” کیا چاہتی “ہے؟
اُس نے جواب دیا، اپنی” بادشاہی میں میرے اِن

بیٹوں میں سے ایک کو اپنے دائیں ہاتھ بیٹھنے دیں اور
دوسرے کو بائیں “ہاتھ۔

22 عیسٰی نے کہا، تم” کو نہیں معلوم کہ مانگکیا
رہے ہو۔ کیا تم وہ پیالہ پی سکتے ہو جو مَیں پینے کو
جی،”“ہوں؟ ہم پی سکتے اُنہوں“ہیں، جوابنے دیا۔

23 پھر عیسٰی نے اُن سے کہا، تم” میرا پیالہ تو ضرور
پیو لیکنگے، یہ فیصلہ کرنا میرا نہیںکام میرےکونکہ
دائیں ہاتھ بیٹھے گا اور بائیںکون باپمیرےہاتھ۔ نے
یہ مقام اُن ہی کے لئے تیار کیا جنہے اُسکو خودنے
مقرر کیا “ہے۔

شاگردوںدسباقیجب24 یہنے سنا تو یعقوباُنہیں
اور یوحنا پر آیا۔غصہ اِس25 پر عیسٰی نے سباُن بُلاکو
کر کہا، تم” جانتے ہو قوموںکہ حکمرانکے اپنی رعایا
رُعبپر لتے اورہیںڈا اُن افسربڑےکے اُن پر اپنے اختیار
کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تمہارےلیکن26 درمیان
ایسا نہیں ہے۔ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم
اور27بنے جو اّولمیںتم ہونا وہچاہے تمہارا بنے۔غلام
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28 کیونکہ ابِن آدم بھی اِس لئے نہیں آیا خدمتکہ لے
بلـکہ اِس لئے کہ کرےخدمت اور اپنی جان فدیہ کے
طور دےپر کر بہتوں کو “چھڑائے۔

دو اندھوں کی شفا
یریحووہجب29 لـگےنکلنےسےشہر ایکتو بڑا ہجوم اُن

کے پیچھے چل رہا تھا۔ 30 دو اندھے راستے کنارےکے
بیٹھے تھے۔ جب اُنہوں نے سنا کہ عیسٰی گزر رہا ہے
تو وہ چلّانے لـگے، خداوند،” ابِن داؤد، ہم پر رحم
“کریں۔

31 ہجوم نے اُنہیں ڈانٹ کر کہا، “!خاموش” لیکن
وہ اَور بھی اونچی آواز سے پکارتے رہے، خداوند،” ابِن
داؤد، ہم پر رحم “کریں۔

32 عیسٰی رُک گیا۔ اُس نے اُنہیں اپنے پاس بُلایا اور
پوچھا، تم” کیا ہتے چا ہو کہ تمہارےمَیں لئے “کروں؟

اُنہوں33 جوابنے دیا، خداوند،” یہ کہ ہم دیکھ
“سکیں۔

34 عیسٰی کو اُن پر ترس آیا۔ اُس نے اُن کی آنکھوں
کو چھوا تو ًوہ فورا بحال ہو گئیں۔ پھر وہ اُس پیچھےکے
چلنے لـگے۔

21
یروشلم پُرجوشمیں استقبال

1 وہ یروشلم کے قریب بیت فگے پہنچے۔ یہ گاؤں
زیتون کے پہاڑ پر واقع تھا۔ عیسٰی نے دو شاگردوں کو
بھیجا 2 اور کہا، منے” سا والے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں
تم کو ً فورا ایک گدھی نظر آئے گی جو اپنے بچے کے
ساتھ بندھی ہوئی ہو گی۔ اُنہیں کھول کر یہاں لے آؤ۔
3 اگر کوئی یہ دیکھ کر تم سے کچھ کہے تو اُسے بتا خداوند’دینا، کو اِن کی ضرورت ‘ہے۔ یہ سن کر وہ ً فورا
اِنہیں دےبھیج “گا۔

یوں4 نبی کی پیشیہ پوریگوئی ہوئی،
5 صیون’ بیٹی کو بتا دینا،
دیکھ، تیرا پاستیرےبادشاہ آ رہا ہے۔
وہ حلیم ہے اور گدھے پر،
ہاں گدھی بچےکے پر سوار ‘ہے۔

اُنہوںگئے۔چلےشاگرددونوں6 ہیویسانے کیا جیسا
عیسٰی نے اُنہیں بتایا تھا۔ 7 وہ گدھی کو سمیتبچے لے
آئے اور کپڑےاپنے اُن پر رکھ دیئے۔ پھر عیسٰی اُن پر
بیٹھ گیا۔ جب8 وہ چل پڑا تو بہت یادہ ز لوگوں نے اُس
کے آگے آگے راستے میں کپڑےاپنے بچھا بعضدیئے۔
نے شاخیں بھی اُس کے آگے آگے راستے میں بچھا دیں
جو اُنہوں نے درختوں کاٹسے لی تھیں۔ لوگ9 عیسٰی
کے آگے اور پیچھے چل رہے تھے اور چلّا کر نعرےیہ
لگا رہے ابِن”تھے، داؤد کو *!ہوشعنا
مبارک ہے وہ ربجو کے نام سے آتا ہے۔
آسمان کی بلندیوں پر †“ہوشعنا۔
جب10 عیسٰی یروشلم میں داخل ہوا تو پورا شہر ہل

سبگیا۔ نے پوچھا، یہ” کون “ہے؟
11 ہجوم نے جواب دیا، یہ” عیسٰی ہے، وہ نبی جو

گلیل ناصرتکے سے “ہے۔
المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے

12 اور عیسٰی بیت المُقّدس میں جا کر اُن سب کو
لنے نکا لگا جو وہاں قربانیوں کے لئے درکار چیزوں کی
خرید فروختو کر رہے تھے۔ اُس نے ِسکوں کا تبادلہ
کرنے والوں کی میزیں اور کبوتر بیچنے والوں کی کرسیاں
ُلٹ ا دیں 13 اور اُن سے کہا، کلاِم” مُقّدس میں لـکھا
ہے، میرا’ گھر دعا کا گھر کہلائے لیکن‘گا۔ تم نے
اُسے ڈاکوؤں اڈّےکے میں بدل دیا “ہے۔

14 اندھے لنگڑےاور المُقّدسبیت میں اُس پاسکے
آئے اور اُس اُنہیںنے دی۔شفا لیکن15 راہنما امام اور
شریعت کے ناراضعلما جبہوئے اُنہوں نے اُس کے
حیرت انگیز کام دیکھے اور یہ المُقّدسبیتبچےکہ ابِن”میں داؤد کو “ہوشعنا چلّا اُنہوں16ہیں۔رہے اُسنے
سے پوچھا، کیا” آپ سن رہے ہیں کہ یہ بچے کیا کہہ
رہے “جی،”“ہیں؟ عیسٰی نے جواب دیا، کیا” تم نے کلاِم
مُقّدس میں نہیںکبھی پڑھا کہ تُو’ نے بچوںچھوٹے اور
شیرخواروں کی زبان کو تیار کیا ہے تاکہ وہ تیری تمجید
یں “؟‘کر

* 21:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ † 21:9 :ہوشعنا ہوشعنا
:عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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17 پھر وہ اُنہیں چھوڑ کر شہر سے نکلا اور بیت عنیاہ

پہنچا جہاں اُس راتنے گزاری۔
انجـیر درختکے لعنتپر

اگلے18 دن سویرےصبح جب وہ یروشلم لوٹ رہا
تھا تو عیسٰی بھوککو لـگی۔ 19 راستے قریبکے انجـیر کا
درختایک دیکھ کر وہ اُس پاسکے گیا۔ لیکن جب
وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ پھل نہیں لگا صرفبلـکہ پتے
ہی اِسہیں۔پتے پر اُس سےاب”کہا،سےدرختنے
کبھی بھی تجھ میں پھل نہ “!لـگے درخت ً فورا سوکھ
گیا۔

20 یہ دیکھ کر شاگرد حیران ہوئے اور کہا، انجـیر”
درختکا اِتنی جلدی طرحکسسے سوکھ “گیا؟

21 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں،
اگر تم شک نہ کرو بلـکہ ایمان رکھو تو پھر تم نہ صرف
ایسا کام کر سکو گے بلـکہ اِس سے بھی بڑا۔ تم اِس پہاڑ
سے کہو گے، اُٹھ،’ آپاپنے کو سمندر میں ‘دےگرا تو
یہ ہو جائے گا۔ 22 اگر تم ایمان رکھو تو جو کچھ بھی تم
دعا میں مانگو گے وہ تم ملکو جائے “گا۔

نےکس عیسٰی کو اختیار دیا؟
23 عیسٰی بیت المُقّدس میں داخل ہو کر تعلیم دینے

لگا۔ اِتنے میں راہنما امام اور قوم بزرگکے اُس کے
پاس آئے اور آپ”پوچھا، اختیارکسکچھسبیہ سے
کر رہے کسہیں؟ آپنے کو یہ اختیار دیا “ہے؟

عیسٰی24 جوابنے میرا”دیا، بھی تم سوالایکسے
اِسہے۔ جوابکا دو تو پھر تم کو بتا دوں گا مَیںکہ یہ
کس اختیار سے کر رہا ہوں۔ مجھے25 بتاؤ کہ یحیٰی کا
بپتسمہ کہاں سے —تھا کیا وہ آسمانی تھا یا “انسانی؟
وہ آپس میں بحث کرنے لـگے، اگر” ہم کہیں

‘آسمانی’ تو وہ پوچھے گا، تو’ پھر تم اُس پر ایمان کیوں نہ
‘لائے؟ لیکن26 کہہکیسےہم ہیںسکتے انسانیوہکہ
تھا؟ ہم تو عام لوگوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ سب
ہیںمانتے کہ اُنہوںچنانچہ27“تھا۔نبییحیٰی جوابنے
دیا، ہم” نہیں “جانتے۔
عیسٰی نے کہا، پھر” مَیں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ مَیں

سبیہ کسکچھ اختیار سے کر رہا ہوں۔
دو بیٹوں کی تمثیل

28 تمہارا کیا خیال ایکہے؟ آدمی کے دو بیٹے تھے۔
بڑےباپ بیٹے پاسکے گیا اور کہا، بیٹا،’ آج انگور کے
باغ میں جا ‘کر۔کامکر 29 بیٹے دیا،جوابنے مَیں’ جانا
نہیں لیکن‘چاہتا، بعد میں اُس نے اپنا خیال بدل لیا اور
باغ میں چلا گیا۔ 30 اِتنے باپمیں چھوٹے بیٹے پاسکے
بھی گیا اور اُسے باغ میں جانے کو کہا۔ جی’ جناب،
مَیں جاؤں ‘گا، چھوٹے بیٹے نے کہا۔ لیکن وہ نہ گیا۔
اب31 مجھے بتاؤ کسکہ بیٹے نے باپاپنے کی مرضی
پوری “کی؟

پہلے” بیٹے اُنہوں“نے، جوابنے دیا۔
عیسٰی نے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں ٹیکسکہ

لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے الله کی بادشاہی میں
داخل ہو رہے ہیں۔ 32 کیونکہ یحیٰی تم بازیراستکو
کی راہ دکھانے آیا اور تم اُس پر ایمان نہ لائے۔ لیکن
ٹیکس لینے والے اور کسبیاں اُس پر ایمان لائے۔ اور یہ
دیکھ کر بھی تم نے اپنا خیال نہ بدلا اور اُس پر ایمان نہ
لائے۔

انگور کے باغ میں مزارعوں بغاوتکی
ایک33 اَور تمثیل ایکسنو۔ زمین دار جستھا نے

انگور کا باغ لگایا۔ اُس نے اُس کی چاردیواری بنائی،
انگوروں لنےرسکا نکا لئےکے ایک کھدائیکیگڑھے
کی پہرےاور داروں کے لئے بُرج تعمیر کیا۔ پھر وہ اُسے
مزارعوں سپردکے ملـکبیروِنکےکر جب34گیا۔چلا
انگور کو توڑنے کا وقت قریب آ گیا تو اُس نے اپنے
نوکروں کو مزارعوں کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اُن سے
مالـک کا حصہ وصول کریں۔ 35 لیکن مزارعوں نے
اُس نوکروںکے کو پکڑ لیا۔ اُنہوں ایکنے کی پٹائی کی،
دوسرے قتلکو کیا تیسرےاور پھر36کیا۔سنگسارکو
مالـک نوکروںمزیدنے کو اُن بھیجپاسکے دیا پہلےجو
کی نسبت یادہ ز تھے۔ لیکن مزارعوں نے اُن کے ساتھ
بھی سلوکوہی کیا۔ 37 آخرکار زمین دار نے اپنے بیٹے
کو اُن کے پاس بھیجا۔ اُس نے کہا، آخر’ میرے بیٹے
کا لحاظتو کریں ‘گے۔ لیکن38 بیٹے کو دیکھ کر مزارع
دوسرےایک سے کہنے لـگے، یہ’ زمین وارثکا ہے۔
آؤ، ہم اِسے قتل کر اُسکے میراثکی پر قبضہ کر ‘لیں۔
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اُنہوں39 نے اُسے پکڑ کر باغ سے پھینکباہر دیا اور قتل
“کیا۔

40 عیسٰی نے پوچھا، اب” بتاؤ، باغ مالـککا جب
آئے گا تو اُن مزارعوں کے ساتھ کرےکیا “گا؟

41 اُنہوں نے جواب دیا، وہ” اُنہیں بُری طرح تباہ
کرے گا اور باغ کو دوسروں کے سپرد کر دے گا،
ایسے مزارعوں کے سپرد جو وقت پر اُسے فصل کا اُس
کا دیںحصہ “گے۔

42 عیسٰی نے اُن سے کیا”کہا، تم کبھینے کلام کا
یہ حوالہ نہیں پتھرجس’پڑھا، کو مکان بنانے والوں نے رد کیا،
وہ کونے بنیادیکا پتھر بن گیا۔
ربیہ نے کیا
اور دیکھنے میں حیرتکتنا انگیز ؟‘ہے
اِس43 لئے مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ الله کی بادشاہی تم

سے لے لی جائے گی ایکاور ایسی قوم دیکو جائے
گی اِسجو پھلمطابقکے لائے گی۔ 44 جو اِس پتھر پر
گرے گا ٹکڑےٹکڑےوہ ہو جائے گا، جسجبکہ پر
وہ گرےخود گا اُسے پیسوہ ڈالے “گا۔

45 عیسٰی کی تمثیلیں سن کر راہنما امام اور فریسی
سمجھ گئے کہ بارےہمارےوہ میں بات کر رہا ہے۔
اُنہوں46 نے عیسٰی کو گرفتار کرنے کوششکی کی،
لیکن وہ عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ
عیسٰی نبی ہے۔

22
ضیافتبڑی تمثیلکی

1 عیسٰی ایکنے بار پھر تمثیلوں میں اُن باتسے کی۔
2 آسمان” کی ایکبادشاہی بادشاہ مطابقتسے رکھتی
اپنےنےجسہے بیٹے یاںکیضیافتکیشادیکی تیار
کروائیں۔ ضیافتجب3 کا وقت آ گیا تو اُس نے اپنے
نوکروں کو مہمانوں کے پاس یہ اطلاع دینے کے لئے
بھیجا کہ وہ آئیں، لیکن وہ آنا نہیں ہتے چا تھے۔ 4 پھر
اُس مزیدنے نوکروںکچھ بھیجکو کر کہا، مہمانوں’ کو
بتانا کہ مَیں نے اپنا کھانا تیار کر رکھا ہے۔ بَیلوں اور
تازےموٹے بچھڑوں کو ذبح کیا گیا ہے، کچھسب5 تیار
شریکمیںضیافتآئیں،ہے۔ مہمانوںلیکن‘جائیں۔ہو
نے پروا نہ کی بلـکہ اپنے مختلف کاموں میں لـگ گئے۔
ایک اپنے کھیت کو چلا گیا، دوسرا اپنے کاروبار میں

مصروف ہو گیا۔ باقیوں6 نے بادشاہ کے نوکروں کو پکڑ
لیا اور اُن سے سلوکبُرا کر کے اُنہیں قتل کیا۔ 7 بادشاہ
بڑے طیش میں آ گیا۔ اُس نے اپنی فوج کو بھیج کر
قاتلوں کو تباہ کر دیا اور اُن کا شہر جلا دیا۔ 8 پھر اُس
نے اپنے نوکروں سے کہا، شادی’ کی ضیافت تو تیار
ہے، لیکن جن مہمانوں کو مَیں دعوتنے دی تھی وہ
آنے کے لائق نہیں تھے۔ اب9 وہاں جاؤ جہاں سڑکیں
شہر سے نکلتی ہیں جساور ملاقاتبھیسے ہو جائے
ضیافتاُسے کے لئے ‘دینا۔دےدعوت چنانچہ10 نوکر
سڑکوں پر نکلے اور جس سے بھی ملاقات ہوئی اُسے
لائے، خواہ وہ اچھا تھا یا بُرا۔ یوں شادی ہال مہمانوں
سے بھر گیا۔

لیکن11 جب بادشاہ مہمانوں سے ملنے کے لئے اندر
آیا تو اُسے ایک آدمی نظر آیا جس نے شادی کے لئے
مناسب کپڑے نہیں پہنے تھے۔ 12 بادشاہ نے دوست،’پوچھا، تم شادی کا لباس پہنے بغیر اندر کس طرح
‘آئے؟ آدمیوہ سکا۔دےنہجوابکوئی پھر13 بادشاہ
نے اپنے یوں دربار کو حکم دیا، اِس’ کے ہاتھ اور پاؤں
باندھ کر اِسے باہر یکی تار پھینکمیں دو، وہاں جہاں
لوگ روتے اور دانت پیستے رہیں ‘گے۔

14 کیونکہ بُلائے ہوئے تو بہت ہیں، لیکن چنے
ہوئے “کم۔

ٹیکسکیا دینا جائز ہے؟
15 پھر فریسیوں نے جا آپسکر میں مشورہ کیا کہ ہم

عیسٰی کسکو طرح ایسی بات کرنے کے لئے اُبھاریں
جس سے اُسے پکڑا جا سکے۔ 16 اِس مقصد کے تحت
اُنہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیس کے پیروکاروں
سمیت عیسٰی کے پاس بھیجا۔ اُنہوں نے کہا، اُستاد،”
ہم جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور دیانت داری سے
الله کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کسی کی پروا نہیں
کرتے آپکیونکہ غیرجانب دار ہیں۔ اب17 ہمیں اپنی
رائے بتائیں۔ کیا رومی شہنشاہ ٹیکسکو دینا جائز ہے یا
“ناجائز؟

لیکن18 عیسٰی نے اُن کی بُری نیت پہچان لی۔ اُس
نے کہا، یاکارو،” ر تم مجھے کیوں پھنسانا ہتے چا ہو؟
19 مجھے وہ ِسکہ دکھاؤ جو ٹیکس ادا کرنے کے لئے
استعمال ہوتا “ہے۔
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وہ اُس چاندیپاسکے ایککا رومی ِسکہ لے آئے
20 تو اُس نے پوچھا، کس” صورتکی اور نام اِس پر
کندہ “ہے؟

اُنہوں21 جوابنے دیا، شہنشاہ” “کا۔
اُس نے کہا، تو” جو شہنشاہ کا ہے شہنشاہ کو دو

اور جو الله کا ہے الله “کو۔
اُس22 وہکرسنجوابیہکا ہکا بکا رہ اورگئے اُسے

چھوڑ کر چلے گئے۔

کیا ہم جی اُٹھیں گے؟
اُس23 صدوقیدن عیسٰی پاسکے آئے۔ نہیںصدوقی

مانتے کہ روزِ مُردےقیامت جی اُٹھیں گے۔ اُنہوں نے
عیسٰی ایکسے سوال کیا۔ 24 اُستاد،” موسٰی نے ہمیں
حکم دیا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی بےاولاد مر
جائے اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی کا فرض ہے کہ
وہ بیوہ سے شادی کر کے اپنے بھائی کے لئے اولاد پیدا
کرے۔ فرضاب25 کریں ہمارےکہ درمیان سات
بھائی تھے۔ پہلے نے شادی کی، لیکن بےاولاد فوت
ہوا۔ اِس لئے دوسرے بھائی نے بیوہ سے شادی کی۔
لیکن26 وہ بھی بےاولاد مر گیا۔ تیسرےپھر بھائی نے
اُس سے شادی کی۔ یہ سلسلہ ساتویں بھائی تک جاری
رہا۔ یکے بعد دیگرے ہر بھائی بیوہ سے شادی کرنے
کے بعد مر گیا۔ 27 آخر میں بیوہ بھی فوت ہو گئی۔
اب28 بتائیں کہ قیامت کے دن وہ کس کی بیوی ہو
گی؟ ساتکیونکہ بھائیوںساتکے اُسنے شادیسے
کی “تھی۔

29 عیسٰی جوابنے دیا، تم” اِس لئے غلطی پر ہو کہ
نہ تم مُقّدسکلاِم واقفسے ہو، نہ الله قدرتکی سے۔
30 کیونکہ قیامت کے لوگدن نہ شادی کریں گے نہ
اُن کی شادی کرائی جائے گی بلـکہ وہ آسمان پر فرشتوں
کی مانند ہوں گے۔ رہی31 باتیہ مُردےکہ اُٹھیںجی
گے، کیا تم نے وہ بات نہیں پڑھی جو الله نے تم سے
کہی؟ اُس32 نے فرمایا، مَیں’ ابراہیم کا اسحاقخدا، کا
خدا اور یعقوب کا خدا ‘ہوں، حالانکہ اُس وقت تینوں
کافی عرصے تھے۔چکےمرسے اِس مطلبکا یہکہہے
حقیقت میں زندہ ہیں۔ کیونکہ الله مُردوں کا نہیں بلـکہ
زندوں کا خدا “ہے۔

33 یہ سن کر ہجوم اُس کی تعلیم باعثکے حیران رہ
گیا۔

اّول حکم
فریسیوںجب34 نے سنا کہ عیسٰی صدوقیوںنے کو

لاجواب کر دیا ہے تو وہ جمع ہوئے۔ 35 اُن میں سے
ایک نے شریعتجو کا عالِم تھا اُسے پھنسانے کے لئے
سوال بڑاسےسبمیںشریعتاُستاد،”36کیا، کونحکم
سا “ہے؟

37 عیسٰی جوابنے دیا، رب’ ” اپنے خدا سے اپنے
پورے اورجانپوریاپنیدل، پیارسےذہنپورےاپنے
‘کرنا۔ اّولیہ38 سےسباور بڑا ہے۔حکم اور39 دوسرا
حکم اِس کے برابر یہ ہے، اپنے’ پڑوسی سے ویسی محبت
جیسیرکھنا تُو سےآپاپنے شریعتتمام40‘ہے۔رکھتا
اور نبیوں تعلیماتکی اِن دو احکام پر مبنی “ہیں۔

مسیح بارےکے میں سوال
تھےاکٹھےفریسیجب41 تو عیسٰی اُننے پوچھا،سے

تمہارا”42 مسیح بارےکے میں کیا خیال کسوہہے؟
کا فرزند “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، وہ” داؤد کا فرزند “ہے۔
43 عیسٰی نے کہا، تو” پھر داؤد روح القدس کی

معرفت اُسے کس طرح ‘رب’ کہتا ہے؟ کیونکہ وہ
فرماتا ہے،

44 رب’ ربمیرےنے سے میرےکہا، ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تکجب تیرےمَیں دشمنوں کو
تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر ‘دوں۔
45 داؤد تو خود مسیح کو رب کہتا ہے۔ تو پھر وہ

طرحکس اُس کا فرزند ہو سکتا “ہے؟
46 کوئی بھی جواب نہ دے سکا، اور اُس دن سے

کسی نے بھی اُس سے مزید کچھ پوچھنے کی جرأت نہ
کی۔

23
علما اور فریسیوں سے خبردار

1 پھر عیسٰی ہجوم اور اپنے شاگردوں مخاطبسے ہوا،
شریعت”2 کے علما اور فریسی موسٰی کی کرسی پر بیٹھے
ہیں۔ 3 چنانچہ جو کچھ وہ تم کو بتاتے ہیں وہ کرو اور
اُس کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن جو کچھ وہ کرتے
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ہیں وہ نہ کرو، کیونکہ وہ خود اپنی تعلیم کے مطابق
زندگی نہیں گزارتے۔ 4 وہ بھاری یاں گٹھڑ باندھ باندھ
کر لوگوں کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں، لیکن خود
اُنہیں اُٹھانے کے لئے ایک اُنگلی تک ہلانے کو تیار
نہیں ہوتے۔ 5 جو بھی کرتے ہیں دکھاوے کے لئے
کرتے ہیں۔ جو *تعویذ وہ اپنے بازوؤں اور پیشانیوں پر
ھتے باند اور جو پُھندنے اپنے لباس سے لگاتے ہیں وہ
بڑےخاص ہیں۔ہوتے 6 اُن ایکبسکی خواہشہی
ہوتی ہے کہ ضیافتوں اور عبادت خانوں عزتمیں کی
بیٹھپرکرسیوں سلاممیںبازاروںلوگجب7جائیں۔ کر
کے اُن عزتکی کرتے اور ‘اُستاد’ کہہ کر اُن باتسے
ہیںکرتے تو پھر خوشوہ ہو ہیں۔جاتے لیکن8 تم کو
اُستاد نہیں کہلانا ہئے، چا کیونکہ ایکصرفتمہارا ہی
اُستاد جبکہہے بھائیسبتم اور9ہو۔ ‘باپ’کوکسیمیںدنیا کہہ کر اُس باتسے نہ کرو، کیونکہ ایکتمہارا
ہی باپ ہے اور وہ آسمان پر ہے۔ ہادی10 نہ کہلانا
کیونکہ تمہارا ایکصرف ہی ہادی ہے یعنی المسیح۔
11 تم میں سے سب سے بڑا شخص تمہارا خادم ہو گا۔
12 کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو کرےسرفراز گا اُسے
پست کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کرےپستکو گا
اُسے سرفراز کیا جائے گا۔

اُن یاکاریکی ر افسوسپر
13 شریعت کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس

یاکارو !ر تم لوگوں کے منے سا آسمان کی بادشاہی پر تالا
لگاتے ہو۔ نہ تم خود داخل ہوتے ہو، نہ اُنہیں داخل
ہونے دیتے ہو جو اندر جانا ہتے چا ہیں۔

شریعت]14 ِموکے عال اور فریسیو، تم !افسوسپر
یاکارو !ر تم بیواؤں کے گھروں پر قبضہ کر لیتے اور
دکھاوے کے لئے لمبی لمبی نماز ھتے پڑ ہو۔ اِس لئے تمہیں
یادہ ز سزا ملے [گی۔

15 شریعت کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس
یاکارو !ر نومریدایکتم بنانے کی تریاورخشکیخاطر
کے لمبے سفر کرتے ہو۔ اور جب اِس میں کامیاب ہو
جاتے ہو تو تم اُس شخص کو اپنی نسبت جہنم کا دُگنا
فرزندشریر بنا 16ہو۔دیتے اندھے راہنماؤ، تم !افسوسپر

تم کہتے ہو، اگر’ المُقّدسبیتکوئی کی قَسم کھائے تو
ضروری نہیں کہ وہ اُسے پورا کرے۔ لیکن اگر بیتوہ
المُقّدس کے قَسمکیسونے کھائے تو لازم اُسےکہہے
پورا ‘کرے۔ 17 اندھے !احمقو یادہ ز اہم کیا ہے، سونا
یا بیت المُقّدس جو سونے کو مخصوص و مُقّدس بناتا
ہے؟ 18 تم یہ بھی کہتے ہو، اگر’ قربانکوئی گاہ قَسمکی
کھائے تو ضروری نہیں کہ وہ اُسے پورا کرے۔ لیکن
اگر وہ قربان گاہ پڑےپر ہدیئے کی قَسم کھائے تو لازم
ہے کہ وہ اُسے پورا ‘کرے۔ 19 !اندھو یادہ ز اہم کیا
ہدیہہے، یا قربان گاہ جو ہدیئے مخصوصکو مُقّدسو
بناتی ہے؟ 20 غرض، جو قربان گاہ کی قَسم کھاتا ہے
وہ اُن تمام چیزوں کی قَسم بھی کھاتا ہے جو اُس پر پڑی
ہیں۔ 21 اور المُقّدسبیتجو کی قَسم کھاتا ہے وہ اُس
کی بھی قَسم کھاتا ہے جو اُس میں سکونت کرتا ہے۔
22 اور جو آسمان کی قَسم کھاتا ہے وہ الله تختکے کی
اور اُس پر بیٹھنے والے کی قَسم بھی کھاتا ہے۔

23 شریعت کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس
یاکارو !ر گو تم بڑی احتیاط سے پودینے، اجوائن اور
زیرے کا دسواں حصہ ہدیئے کے لئے مخصوص کرتے
لیکنہو، تم کیشریعتنے یادہ ز باتوںاہم نظراندازکو
کر دیا ہے یعنی انصاف، رحم اور وفاداری کو۔ لازم
ہے کہ تم یہ کام بھی کرو اور پہلا بھی نہ چھوڑو۔
24 اندھے !راہنماؤ تم اپنے مشروب چھانتے ہو تاکہ
غلطی سے مچھر نہ پی لیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ اونٹ
کو نگل لیتے ہو۔

25 شریعت کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس
یاکارو !ر تم باہر سے ہر پیالے اور برتن کی صفائی
کرتے ہو، لیکن اندر سے وہ لُوٹ مار اور عیش پرستی
بھرےسے ہوتے ہیں۔ 26 اندھے فریسیو، پہلے اندر سے
پیالے اور برتن کی صفائی کرو، اور پھر وہ باہر سے بھی
صافپاک ہو جائیں گے۔

27 شریعت کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس
یاکارو !ر تم ایسی قبروں سے مطابقت رکھتے ہو جن پر
سفیدی کی گئی ہو۔ گو وہ باہر سے کشدل نظر آتی

* 23:5 :تعویذ تعویذوں میں توریت کے جاتحوالہ لـکھ کر رکھے جاتے تھے۔
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لیکنہیں، اندر سے مُردوںوہ ہڈیوںکی اور ہر قسم کی
ناپاکی بھریسے ہوتی ہیں۔ 28 تم بھی باہر راستسے باز
دکھائی دیتے ہو جبکہ اندر سے یاکاریتم ر اور بےدینی
سے معمور ہوتے ہو۔

29 شریعت کے ِمو عال اور فریسیو، تم پر !افسوس
یاکارو !ر تم نبیوں کے لئے قبریں تعمیر کرتے اور راست
بازوں کے مزار سجاتے ہو۔ 30 اور تم کہتے ہو، اگر’ ہم
اپنے باپ دادا کے زمانے میں زندہ ہوتے تو نبیوں کو
قتل شریکمیںکرنے نہ ‘ہوتے۔ لیکن31 یہ کہنے سے
تم کہہودیتےگواہیخلافاپنے نبیوںتم قاتلوںکے کی
اولاد ہو۔ اب32 جاؤ، وہ کام مکمل کرو تمہارےجو
باپ دادا نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ 33 سانپو، یلے زہر
سانپوں کے !بچو کستم طرح جہنم کی سزا سے بچ پاؤ
گے؟ 34 اِس لئے مَیں نبیوں، دانش مندوں اور شریعت
ِموںکے عال پاستمہارےکو بھیج دیتا ہوں۔ اُن میں سے
بعض کو قتلتم مصلوباور کرو بعضاورگے کو اپنے
عبادت خانوں میں لے جا کر کوڑے لـگواؤ گے اور
شہر بہ شہر اُن کا تعاقب کرو گے۔ نتیجے35 میں تم تمام
راست بازوں قتلکے کے ذمہ دار ٹھہرو راست—گے
باز ہابیل کے قتل سے لے کر یاہ زکر بن برکیاہ کے قتل
تک جسے تم نے بیت المُقّدس دروازےکے اور اُس
کے صحن میں موجود قربان گاہ کے درمیان مار ڈالا۔
36 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ اِسی نسل پر
آئے گا۔

یروشلم افسوسپر
37 ہائے یروشلم، !یروشلم تُو جو نبیوں کو قتل کرتی

اور پاساپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو سنگسار کرتی
مَیںہے۔ تیریبارہیکتنینے اولاد جمعکو کرنا چاہا،
بالکل اُسی طرح جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے
پَروں تلے جمع کر محفوظکے کر لیتی لیکنہے۔ تم نے نہ
چاہا۔ تمہارےاب38 گھر کو ویران و سنسان چھوڑا
جائے گا۔ 39 کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں، تم مجھے اُس
تکوقت نہیںدوبارہ دیکھو تکجبگے تم نہ کہو کہ
مبارک ہے وہ ربجو کے نام سے آتا “ہے۔

24
المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی

1 عیسٰی بیت المُقّدس کو چھوڑ کر نکل رہا تھا کہ
اُس کے شاگرد اُس پاسکے آئے اور المُقّدسبیت کی
مختلف عمارتوں کی طرف اُس کی توجہ دلانے لـگے۔
لیکن2 عیسٰی نے جواب میں کہا، کیا” تم کو یہ سب
کچھ نظر آتا ہے؟ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہاں پتھر پر
پتھر نہیں رہے گا بلـکہ سب کچھ ڈھا دیا جائے “گا۔

مصیبتوں اور ایذا رسانیوں پیشکی گوئی
3 بعد میں عیسٰی زیتون کے پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ شاگرد

اکیلے اُس کے پاس آئے۔ اُنہوں نے کہا، ہمیں” ذرا
بتائیں، یہ کب ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے گا جس سے پتا
چلے گا کہ آپ آنے والے ہیں اور یہ دنیا ختم ہونے
والی “ہے؟

4 عیسٰی جوابنے خبردار”دیا، رہو تمہیںکوئیکہ
گم راہ نہ کر دے۔ 5 بہتکیونکہ لوگسے میرا نام لے
کر آئیں گے اور کہیں گے، مَیں’ ہی مسیح ‘ہوں۔ یوں
وہ بہتوں کو گم راہ دیںکر گے۔ خبریںکیجنگوں6 اور
افواہیں پہنچیںتکتم محتاطلیکنگی، رہو تاکہ تم گھبرا
نہ جاؤ۔ کیونکہ لازم ہے کہ یہ سب پیشکچھ آئے۔
توبھی ابھی آخرت نہیں ہو گی۔ ایک7 قوم دوسری کے
خلاف اُٹھ کھڑی ہو گی، اور ایک بادشاہی دوسری
کے خلاف۔ کال پڑیں گے اور جگہ جگہ زلزلے آئیں
گے۔ لیکن8 صرفیہ دردِ زہ کی ابتدا ہی ہو گی۔

پھر9 وہ تم دیںڈالمیںمصیبتبڑیکو اورگے تم کو
تمامگے۔کریںقتل قومیں تم اِسسے لئے گیکریںنفرت
کہ تم میرے پیروکار ہو۔ 10 اُس وقت بہت لوگسے
ایمان سے برگشتہ ہو کر ایک دوسرے کو دشمن کے
حوالے کریں گے اور ایک دوسرے سے نفرت کریں
گے۔ بہت11 سے جھوٹے کھڑےنبی ہو بہتکر سے
لوگوں کو راہگم بڑھکےبےدینی12گے۔دیںکر جانے
کی وجہ سے بیشتر لوگوں ٹھنڈیمحبتکی پڑ جائے گی۔
لیکن13 جو تکآخر قائم رہے گا اُسے نجات ملے گی۔
اور14 بادشاہی خبریخوشاِسکی پیغامکے اعلانکا
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پوری دنیا میں کیا جائے گا تاکہ تمام قوموں کے منے سا
اِس کی دیگواہی جائے۔ پھر آخرتہی آئے گی۔

المُقّدسبیت کی بےحرمتی
ایک15 دن آئے جبگا مُقّدستم مقام میں وہ کچھ

کھڑا دیکھو جسگے کا ذکر دانیال نبی نے کیا اور جو
بےحرمتی اور تباہی کا باعث “ہے۔ قاری) اِس پر
دھیان (!دے 16 اُس” وقت یہودیہ کے ہنے ر والے
بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ لیں۔ 17 جو اپنے گھر
کی چھت پر ہو وہ گھر میں سے کچھ ساتھ لے جانے
کے لئے نہ اُترے۔ 18 جو کھیت میں ہو وہ اپنی چادر
ساتھ لے جانے کے لئے واپس نہ جائے۔ 19 اُن خواتین
پر افسوس جو اُن دنوں میں حاملہ ہوں یا اپنے بچوں
کو دودھ پلاتی ہوں۔ 20 دعا کرو کہ تم کو سردیوں
کے موسم میں یا سبت کے دن ہجرت نہ کرنی پڑے۔
21 کیونکہ اُس وقت ایسی مصیبتشدید ہو گی کہ دنیا
تخلیقکی تکآجسے دیکھنے میں نہ آئی ہو اِسگی۔ قسم
مصیبتکی بعد میں بھی نہیںکبھی آئے گی۔ اور22 اگر
مصیبتاِس کا مختصردورانیہ نہ کیا جاتا تو کوئی نہ بچتا۔
لیکن الله کے چنے ہوؤں کی خاطر اِس کا دورانیہ مختصر
کر دیا جائے گا۔

وقتاُس23 اگر کوئی تم کو بتائے، دیکھو،’ مسیح
یہاں ‘ہے یا وہ’ وہاں ‘ہے تو اُس کی بات نہ ماننا۔
24 کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اُٹھ کھڑے
ہوں گے جو بڑے عجیب و غریب نشان اور معجزے
دکھائیں گے تاکہ الله کے چنے ہوئے لوگوں غلطبھیکو
راستے پرڈال دیں — اگر یہ ممکن ہوتا۔ 25 دیکھو، مَیں
نے تمہیں پہلے سے اِس سے آگاہ کر دیا ہے۔

26 چنانچہ اگر کوئی تم کو بتائے، دیکھو،’ وہ
یگستان ر میں ‘ہے تو وہاں جانے کے لئے نہ نکلنا۔ اور
اگر کوئی کہے، دیکھو،’ وہ اندرونی کمروں میں ‘ہے تو
اُس یقینکا نہ کرنا۔ 27 بادلطرحجسکیونکہ کی بجلی
مشرق کڑکمیں کر تکمغرب چمکتی ہے اُسی طرح
ابِن آدم کی آمد بھی ہو گی۔

پڑیلاشبھیجہاں28 ہو وہاں گِدھ جمع ہو جائیں
گے۔

ابِن آدم کی آمد
مصیبت29 کے اُن دنوں کے عین بعد تاریکسورج

ہو جائے گا اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔
ستارے آسمان پر سے گر پڑیں گے اور آسمان کی قوتیں
ہلائی جائیں گی۔ اُس30 وقت ابِن آدم کا نشان آسمان پر
نظر تبگا۔آئے تمامکیدنیا قومیں وہگی۔کریںماتم ابِن
آدم قدرتبڑیکو اور جلال آسمانساتھکے بادلوںکے
پر آتے ہوئے دیکھیں گی۔ 31 اور وہ اپنے فرشتوں کو
بِگل اونچیکی آواز دےبھیجساتھکے گا تاکہ اُس کے
چنے ہوؤں کو چاروں طرف سے جمع کریں، آسمان کے
سرےایک تکسرےدوسرےسے اکٹھا کریں۔

انجـیر درختکے سبقسے
32 انجـیر درختکے سبقسے سیکھو۔ جوں ہی اُس

کی شاخیں نرم اور لچک دار ہو جاتی ہیں اور اُن سے
پھوٹکونپلیں نکلتی ہیں تو تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ
گرمیوں کا موسم قریب آ گیا ہے۔ اِسی33 طرح جب تم
یہ واقعات دیکھو گے تو جان لو گے کہ ابِن آدم کی آمد
قریب بلـکہ دروازے پر ہے۔ مَیں34 تم کو سچ بتاتا ہوں
کہ اِس نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ
واقع ہو گا۔ آسمان35 و زمین تو جاتے رہیں گے، لیکن
میری باتیں تکہمیشہ قائم رہیں گی۔

کسی بھیکو اُس کی آمد وقتکا معلوم نہیں
36 لیکن کسی کو بھی علم نہیں کہ یہ کس دن یا

کون سی گھڑی رونما ہو گا۔ آسمان کے فرشتوں اور
فرزند بھیکو علم نہیں باپصرفبلـکہ کو۔ ابِنجب37
آدم آئے گا تو حالات نوح کے دنوں جیسے ہوں گے۔
پہلےسےسیلابکیونکہ38 وقتاُسلوگمیںدنوںکے
تک کھاتے پیتے اور شادیاں کرتے کراتے رہے جب
نوحتک نہداخلمیںکشتی تکوقتاُسوہ39گیا۔ہو
آنے والی مصیبت بارےکے میں لا علم تکجبرہے
سیلاب آ کر کوسباُن بہا نہ جبگیا۔لے ابِن آدم آئے
گا تو اِسی قسم کے حالات ہوں گے۔ 40 اُس وقت دو
افراد کھیت میں ہوں ایکگے، کو ساتھ لے لیا جائے
گا دوسرےجبکہ کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ 41 دو
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خواتین چکّی پر پیسگندم ہوںرہی ایکگی، ساتھکو
لے لیا جائے گا دوسریجبکہ پیچھےکو چھوڑ دیا جائے
گا۔

42 اِس لئے چوکس رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ
تمہارا کسخداوند دن آ جائے گا۔ یقین43 جانو، اگر
کسی گھر مالـککے کو معلوم ہوتا کہ آئےکبچور
گا تو وہ چوکسضرور رہتا اور اُسے اپنے نقبمیںگھر
لگانے نہ دیتا۔ 44 تم بھی تیار رہو، کیونکہ ابِن آدم ایسے
وقت آئے جبگا تم اِس کی توقع نہیں کرو گے۔

وفادار نوکر
45 چنانچہ کون سا نوکر وفادار اور سمجھ دار ہے؟

فرض کرو کہ گھر مالـککے نے کسی نوکر کو باقی
نوکروں پر مقرر کیا ہو۔ اُس کی ایک ذمہ داری یہ بھی
ہے وقتاُنہیںکہ پر کھانا کھلائے۔ 46 وہ مبارکنوکر
ہو گا مالـکجو واپسیکی پر کچھسبیہ کر رہا ہو گا۔
مَیں47 تم کو سچ بتاتا ہوں دیکھیہکہ مالـککر اُسے اپنی
پوری جائیداد پر گا۔کرےمقرر فرضلیکن48 کرو کہ
نوکر اپنے میںدل سوچے، مالـک’ واپسیکی میں ابھی دیر
‘ہے۔ وہ49 اپنے نوکروںساتھی کو پیٹنے اور شرابیوں کے
ساتھ کھانے پینے لـگے۔ 50 اگر وہ کرےایسا مالـکتو
ایسے دن اور وقت آئے گا جس کی توقع نوکر کو نہیں
ہو گی۔ 51 اِن حالات کو دیکھ کر وہ نوکر ٹکڑےکو
ٹکڑے کر ڈالے گا اور اُسے یاکاروں ر میں کرےشامل
گا، وہاں لوگجہاں روتے دانتاور پیستے رہیں گے۔

25
یوںدس کنوار تمثیلکی

1 اُس وقت آسمان کی بادشاہی دس یوں کنوار سے
مطابقت رکھے گی جو اپنے چراغ لے کر دُولھے کو ملنے
کے لئے نکلیں۔ 2 اُن میں سے پانچ ناسمجھ تھیں اور پانچ
سمجھ دار۔ 3 ناسمجھ یوں کنوار نے اپنے پاس چراغوں
کے لئے فالتو تیل نہ رکھا۔ لیکن4 سمجھ دار یوں کنوار
نے ُکپّی میں تیل ڈال کر اپنے ساتھ لیا۔لے دُولھے5 کو
آنے بڑیمیں دیر لـگی، اِس لئے اونگھسبوہ اونگھ کر
سو گئیں۔

راتآدھی6 کو شور مچ گیا، دیکھو،’ دُولھا پہنچ رہا
ہے، اُسے ملنے کے لئے ‘!نکلو 7 اِس پر تمام یاں کنوار

جاگ اُٹھیں اور اپنے چراغوں درستکو کرنے لـگیں۔
8 ناسمجھ یوں کنوار نے سمجھ دار یوں کنوار سے میںتیلاپنے’کہا، بھیہمیںسے چراغہمارےدو۔دےکچھ
بجھنے والے ‘ہیں۔ دوسری9 یوں کنوار جوابنے نہیں،’دیا، ایسا نہ ہو کہ تمہارےصرفنہ لئے ہمارےبلـکہ
لئے بھی تیل کافی نہ ہو۔ دکان پر جا کر اپنے لئے خرید
‘لو۔ 10 چنانچہ ناسمجھ یاں کنوار چلی گئیں۔ لیکن اِس
دوران پہنچدُولھا گیا۔ یاںجو کنوار تیار تھیں وہ اُس کے
ہالشادیساتھ میں داخل ہوئیں۔ دروازےپھر کو بند
کر دیا گیا۔

11 کچھ دیر کے بعد باقی یاں کنوار آئیں اور چلّانے
لـگیں، !جناب’ ہمارے لئے دروازہ کھول ‘دیں۔
لیکن12 اُس جوابنے دیا، یقین’ جانو، مَیں تم نہیںکو
‘جانتا۔

اِس13 لئے چوکس رہو، کیونکہ تم ابِن آدم کے آنے
کا دن وقتیا نہیں جانتے۔

تین نوکروں کی تمثیل
14 اُس وقت آسمان کی بادشاہی یوں ہو :گی ایک

آدمی کو ملـکبیروِن جانا تھا۔ اُس نے اپنے نوکروں کو
بُلا کر اپنی ملـکیت اُن کے سپرد کر دی۔ 15 پہلے کو
اُس نے سونے کے 5,000 ِسکے دوسرےدیئے، کو
2,000 تیسرےاور کو ۔1,000 ایکہر کو اُس نے
اُس قابلیتکی پیسےمطابقکے دیئے۔ پھر وہ روانہ ہوا۔
جس16 نوکر کو 5,000 ِسکے ملے تھے اُس نے سیدھا
جا کر اُنہیں کسی کاروبار میں لگایا۔ اِس سے اُسے مزید
کودوسرےطرحاِسی17ہوئے۔حاصلِسکے5,000
بھی جسے 2,000 ِسکے ملے تھے مزید 2,000 ِسکے
حاصل ہوئے۔ لیکن18 جس آدمی کو 1,000 ِسکے
ملے تھے وہ چلا گیا اور کہیں زمین میں گڑھا کھود کر
مالـکاپنے پیسےکے اُس میں چھپا دیئے۔

بڑی19 دیر کے بعد اُن مالـککا لوٹ آیا۔ جب اُس
نے اُن کے ساتھ کتابحساب کیا 20 تو پہلا نوکر جسے
5,000 ِسکے ملے تھے مزید 5,000 ِسکے لے کر آیا۔
اُس نے کہا، جناب،’ آپ نے 5,000 ِسکے میرے
سپرد کئے تھے۔ یہ دیکھیں، مَیں نے مزید ِسکے5,000
حاصل کئے ‘ہیں۔ 21 اُس مالـککے نے جواب میرےشاباش،’دیا، اچھے اور وفادار نوکر۔ تھوڑےتم میں
وفادار رہے، اِس لئے مَیں تمہیں بہت کچھ پر مقرر کروں
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گا۔ اندر آؤ اور اپنے مالـک کی خوشی میں شریک ہو
‘جاؤ۔

22 پھر دوسرا نوکر آیا جسے 2,000 ِسکے ملے تھے۔
اُس نے کہا، جناب،’ آپ نے 2,000 ِسکے میرے
سپرد کئے تھے۔ یہ دیکھیں، مَیں نے مزید ِسکے2,000
حاصل کئے ‘ہیں۔ 23 اُس مالـککے نے جواب میرےشاباش،’دیا، اچھے اور وفادار نوکر۔ تھوڑےتم میں
وفادار رہے، اِس لئے مَیں تمہیں بہت کچھ پر مقرر کروں
گا۔ اندر آؤ اور اپنے مالـک کی خوشی میں شریک ہو
‘جاؤ۔

24 پھر تیسرا نوکر آیا جسے 1,000 ِسکے ملے تھے۔
اُس نے کہا، جناب،’ مَیں جانتا تھا سختآپکہ آدمی
ہیں۔ جو آپبیج نے نہیں یا بو اُس کی آپفصل کاٹتے
ہیں اور جو کچھ آپ نے نہیں لگایا اُس کی پیداوار جمع
کرتے ہیں۔ 25 اِس لئے مَیں ڈر گیا اور جا کر آپ کے
پیسے زمین میں چھپا دیئے۔ اب آپ اپنے پیسے واپس
لے سکتے ‘ہیں۔

اُس26 مالـککے جوابنے دیا، شریر’ اور ُسست
!نوکر کیا تُو جانتا تھا کہ بیججو مَیں نے نہیں یا بو اُس کی
فصل کاٹتا ہوں اور جو کچھ مَیں نے نہیں لگایا اُس کی
پیداوار جمع تو27ہوں؟کرتا پھر تُو بینکپیسےمیرےنے
نہکیوںمیں جمع کرا دیئے؟ اگر ایسا کرتا واپسیتو پر مجھے
کم از کم وہ پیسے سمیتسود مل ‘جاتے۔ یہ28 کہہ کر
مالـک دوسروں مخاطبسے ہوا، یہ’ پیسے اِس سے لے
کر اُس نوکر دےکو جسدو ِسکے10,000پاسکے
ہیں۔ 29 کیونکہ جس کے پاس کچھ ہے اُسے اَور دیا
جائے گا اور اُس کثرتپاسکے کی چیزیں ہوں گی۔
پاسکےجسلیکن نہیںکچھ اُسہے سے بھیوہ چھین
لیا جائے گا جو اُس پاسکے ہے۔ اب30 اِس بےکار
نوکر کو نکال کر باہر کی یکی تار میں پھینک دو، وہاں
لوگجہاں روتے اور دانت پیستے رہیں ‘گے۔

عدالتآخری
جب31 ابِن آدم اپنے جلال کے ساتھ آئے گا اور

تمام فرشتے اُس ساتھکے ہوں گے تو وہ اپنے تختجلالی
پر بیٹھ جائے گا۔ 32 تب تمام قومیں اُس کے منے سا
جمع کی جائیں گی۔ اور جس طرح چرواہا بھیڑوں کو

یوں بکر الـگسے کرتا اُسیہے طرح وہ لوگوں ایککو
دوسرے الـگسے کرے گا۔ 33 وہ بھیڑوں کو اپنے
ہنے ہاتھد کرےکھڑا یوںاورگا بکر کو بائیںاپنے ہاتھ۔
34 پھر بادشاہ ہنے د ہاتھ والوں کہےسے گا، میرےآؤ،’
باپ مبارککے !لوگو جو بادشاہی دنیا کی تخلیق سے
تمہارے لئے تیار میراثاُسےہے میں لو۔لے 35 کیونکہ
مَیں بھوکا تھا اور تم مجھےنے کھانا کھلایا، مَیں پیاسا تھا
اور تم مجھےنے پانی پلایا، مَیں اجنبی تھا اور تم میرینے
نوازیمہمان کی، مَیں36 ننگا تھا اور تم کپڑےمجھےنے
پہنائے، مَیں بیمار تھا اور تم میرینے بھالدیکھ مَیںکی،
جیل میں تھا اور تم مجھ سے ملنے ‘آئے۔

37 پھر یہ راست باز لوگ جواب میں کہیں خداوند،’گے، ہم نے آپ کو کب بھوکا دیکھ کر کھانا
کھلایا، آپ کو کب پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ 38 ہم
نے آپ کو کب اجنبی کی حیثیت سے دیکھ کر آپ
نوازیمہمانکی آپکی، کبکو ننگا دیکھ کپڑےکر
پہنائے؟ آپہم39 کبکو بیمار حالت میں یا جیل میں
پڑا دیکھ کر آپ سے ملنے ‘گئے؟ 40 بادشاہ دےجواب
گا، مَیں’ تمہیں سچ بتاتا ہوں کہ کچھجو تم میرےنے اِن
سےسب بھائیوںچھوٹے میں ایکسے کے لئے کیا وہ تم
میرےنے ہی لئے ‘کیا۔

41 پھر وہ بائیں ہاتھ والوں سے کہے گا، لعنتی’ لوگو،
مجھ دُورسے ہو جاؤ اور میںآگابدیاُس چلے جاؤ جو
ابلیس اور اُس فرشتوںکے کے لئے تیار ہے۔ 42 کیونکہ
مَیں بھوکا تھا اور تم کچھمجھےنے نہ مَیںکھلایا، پیاسا تھا
اور تم مجھےنے پانی نہ پلایا، مَیں43 اجنبی تھا اور تم نے
میری مہمان نوازی نہ کی، مَیں ننگا تھا اور تم نے مجھے
کپڑے نہ پہنائے، مَیں بیمار اور جیل میں تھا اور تم مجھ
سے ملنے نہ ‘آئے۔

44 پھر جوابوہ میں پوچھیں گے، خداوند،’ ہم نے
آپ کبکو بھوکا، پیاسا، اجنبی، ننگا، بیمار یا جیل میں
پڑا دیکھا آپاور خدمتکی نہ ‘کی؟ 45 دےجوابوہ
گا، مَیں’ تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جب کبھی تم نے اِن
میںچھوٹوںسےسب ایکسے کی مدد کرنے انکارسے
کیا تو تم میرینے خدمت کرنے سے انکار ‘کیا۔ 46 پھر
یہ ابدی سزا بھگتنے کے لئے جائیں گے جبکہ راست باز
ابدی زندگی میں داخل ہوں “گے۔
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26
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں

1 یہ باتیں ختم کرنے پر عیسٰی شاگردوں سے مخاطب
ہوا، 2 تم” جانتے ہو کہ دو دن کے بعد فسح کی عید
شروع ہو گی۔ اُس وقت ابِن آدم کو دشمن کے حوالے
کیا جائے گا تاکہ مصلوباُسے کیا “جائے۔

3 پھر راہنما امام اور قوم بزرگکے کائفا نامی اماِم
اعظم کے محل میں جمع ہوئے 4 اور عیسٰی کو کسی
چالاکی سے گرفتار کر کے قتل کرنے کی سازشیں
لـگے۔کرنے اُنہوں5 لیکن”کہا،نے یہ عید دورانکے
نہیں ہونا ہئے، چا ایسا نہ ہو کہ عوام میں ہل چل مچ
“جائے۔

خاتون عیسٰی پر خوشبو ُنڈیلتی ا ہے
6 اِتنے میں عیسٰی بیت عنیاہ آ ایککر آدمی کے گھر

داخلمیں ہوا کوڑھوقتکسیجو تھا۔مریضکا اُس
کا نام شمعون تھا۔ 7 عیسٰی کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا
تو ایک عورت آئی جس پاسکے نہایت قیمتی عطر کا
عطردان تھا۔ اُس نے اُسے عیسٰی کے سر پر ُنڈیل ا دیا۔
8 شاگرد یہ دیکھ کر ناراض ہوئے۔ اُنہوں نے اِتنا”کہا، قیمتی عطر ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 9 یہ
بہت مہنگی چیز ہے۔ اگر اِسے بیچا جاتا تو اِس کے پیسے
غریبوں کو دیئے جا سکتے “تھے۔

10 لیکن اُن کے خیال پہچان کر عیسٰی نے اُن سے
کہا، تم” اِسے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اِس نے تو
میرے لئے نیکایک کام کیا ہے۔ غریب11 تو ہمیشہ
پاستمہارے رہیں لیکنگے، مَیں تمہارےتکہمیشہ
پاس نہیں رہوں گا۔ 12 مجھ پر عطر ُنڈیلنے ا سے اُس نے
میرے بدن کو دفن ہونے کے لئے تیار کیا ہے۔ مَیں13
تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں بھی الله کی
خوش خبری کا اعلان کیا جائے گا وہاں لوگ اِس
خاتون کو یاد کر کے وہ کچھ سنائیں گے جو اِس نے “ہے۔کیا

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ
14 پھر یہوداہ یوتی اسکر جو بارہ شاگردوں میں سے

ایک تھا راہنما اماموں پاسکے گیا۔ اُس15 نے مجھےآپ”پوچھا، عیسٰی آپکو کے حوالے کرنے عوضکے

کتنے پیسے دینے کے لئے تیار “ہیں؟ اُنہوں نے اُس کے
لئے چاندی کے 30 ِسکے متعین کئے۔ 16 اُس وقت
سے یہوداہ عیسٰی کو اُن کے حوالے کرنے کا موقع
ڈھونڈنے لگا۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
بےخمیری17 روٹی کی عید آئی۔ پہلے دن عیسٰی کے

شاگردوں اُسنے پاسکے آ کر پوچھا، ہم” آپکہاں
کے لئے فسح کا کھانا تیار “کریں؟

18 اُس جوابنے دیا، یروشلم” شہر میں فلاں آدمی
پاسکے جاؤ اور اُسے بتاؤ، اُستاد’ نے کہا ہے کہ میرا
قریبوقتمقررہ آ مَیںہے۔گیا ساتھکےشاگردوںاپنے
فسح کی عید کا آپکھانا کے گھر میں کھاؤں “۔‘گا

شاگردوں19 نے وہ کچھ کیا جو عیسٰی نے اُنہیں بتایا
تھا اور فسح کی عید کا کھانا تیار کیا۔

کون غدار ہے؟
شام20 وقتکے عیسٰی بارہ شاگردوں ساتھکے کھانا

لئےکےکھانے بیٹھ وہجب21گیا۔ کھانا کھا تھےرہے
تو اُس نے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم میں سے
ایک مجھے دشمن کے حوالے “گا۔دےکر

شاگرد22 یہ سن نہایتکر غمگین باریباریہوئے۔
وہ اُس سے پوچھنے لـگے، خداوند،” مَیں تو نہیں “ہوں؟

23 عیسٰی جوابنے میرےنےجس”دیا، ساتھ اپنا
ہاتھ سالن کے برتن میں ڈالا ہے وہی مجھے دشمن کے
24گا۔کرےحوالے ابِن آدم جائےکرکوچتو جسگا
طرح کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، لیکن اُس شخص پر
وسیلےکےجسافسوس سے اُسے دشمن کے حوالے کر
دیا جائے گا۔ اُس کے لئے یہ بہتر ہوتا کہ وہ کبھی پیدا
ہی نہ “ہوتا۔

25 پھر یہوداہ نے جو اُسے دشمن کے حوالے کرنے
کو تھا پوچھا، اُستاد،” مَیں تو نہیں “ہوں؟
عیسٰی جوابنے دیا، جی،” تم نے خود کہا “ہے۔
فسح آخریکا کھانا

26 کھانے کے دوران عیسٰی نے روٹی لے کر
شکرگزاری کی دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر کے شاگردوں
اُسدیا۔دےکو یہ”کہا،نے لو اور یہکھاؤ۔ “ہے۔بدنمیرا
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27 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے شکرگزاریکر کی دعا

کی اور اُسے اُنہیں دے کر کہا، تم” سب اِس میں سے
پیو۔ 28 یہ میرا خون ہے، نئے عہد کا وہ خون بہتوںجو
کے لئے بہایا جاتا ہے تاکہ اُن کے گناہوں معافکو کر
دیا جائے۔ 29 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اب سے مَیں
انگور کا یہ رس نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ اِسے
تمہارے ساتھ باپاپنے کی بادشاہی میں پیوںہی “گا۔

30 پھر ایک زبور گا کر وہ نکلے اور زیتون کے پہاڑ
پاسکے پہنچے۔

پطرس کے انکار پیشکی گوئی
31 عیسٰی اُنہیںنے بتایا، راتآج” بابتمیریسبتم

برگشتہ ہو جاؤ گے، کیونکہ مُقّدسکلاِم میں الله فرماتا
ہے، مَیں’ چرواہے کو مار ڈالوں گا اور یوڑ ر کی بھیڑیں
تتر بتر ہو جائیں ‘گی۔ لیکن32 اپنے جی اُٹھنے کے بعد مَیں
تمہارے آگے آگے گلیل پہنچوں “گا۔

اعتراضنےپطرس33 سببےشکدوسرے”کیا،
بابتکیآپ برگشتہ ہو لیکنجائیں، ہوںنہیںکبھیمَیں
“گا۔

34 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں،
اِسی رات مرغ بانگکے دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار
مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔

پطرس35 نے کہا، ہرگز” !نہیں مَیں آپ کو جاننے
گا،کروںنہیںانکارکبھیسے ساتھکےآپمجھےچاہے
مرنا بھی “پڑے۔
دوسروں بھینے یہی کچھ کہا۔
گتسمنی باغ میں عیسٰی کی دعا

36 عیسٰی اپنے شاگردوں ایکساتھکے باغ میں پہنچا
جس کا نام گتسمنی تھا۔ اُس نے اُن سے کہا، یہاں”
بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ مَیں دعا کرنے کے لئے آگے
جاتا “ہوں۔ اُس37 پطرسنے اور زبدی کے دو بیٹوں
یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا۔ وہاں وہ غمگین اور
بےقرار ہونے لگا۔ اُس38 نے اُن سے کہا، مَیں” دُکھ
سے اِتنا دبا ہوا ہوں کہ مرنے کو ہوں۔ یہاں ٹھہر کر
میرے ساتھ جاگتے “رہو۔

کچھ39 آگے جا کر وہ اوندھے منہ زمین پر گر کر یوں
دعا کرنے لگا، میرےاے” باپ، اگر ممکن ہو تو دُکھ

کا یہ پیالہ مجھ سے ہٹ جائے۔ لیکن میری نہیں بلـکہ
تیری پوریمرضی “ہو۔

40 وہ اپنے شاگردوں واپسپاسکے آیا تو دیکھا کہ
وہ سو رہے ہیں۔ اُس نے پطرس سے پوچھا، کیا” تم
لوگ ایک گھنٹا بھی میرے ساتھ نہیں جاگ سکے؟
41 جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔
روحکیونکہ تو تیار لیکنہے جسم “کمزور۔

ایک42 بار پھر اُس نے جا کر دعا کی، میرے”
باپ، اگر یہ پیالہ میرے پیئے بغیر ہٹ نہیں سکتا تو پھر
تیری مرضی پوری “ہو۔ جب43 واپسوہ آیا تو دوبارہ
دیکھا وہکہ سو ہیں،رہے نیندکیونکہ بدولتکی اُن کی
آنکھیں بوجھل تھیں۔

44 چنانچہ وہ اُنہیں دوبارہ چھوڑ کر چلا گیا اور
تیسری بار یہی دعا کرنے لگا۔ 45 پھر عیسٰی شاگردوں
پاسکے واپس آیا اور اُن سے کہا، ابھی” تک سو اور
آرام کر رہے ہو؟ دیکھو، وقت آ گیا ہے کہ ابِن آدم
گناہ گاروں کے حوالے کیا جائے۔ 46 !اُٹھو آؤ، چلیں۔
دیکھو، مجھے دشمن کے حوالے کرنے والا قریب آ “ہے۔چکا

عیسٰی گرفتاریکی
47 وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ یہوداہ پہنچ

گیا، جو بارہ شاگردوں میں ایکسے تھا۔ اُس کے ساتھ
تلواروں اور لاٹھیوں سے لیس آدمیوں کا بڑا ہجوم تھا۔
اُنہیں راہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں نے بھیجا تھا۔
48 اِس غدار یہوداہ نے اُنہیں ایک امتیازی نشان دیا تھا
مَیںکوجسکہ وہیدوںبوسہ عیسٰی اُسےہے۔ گرفتار
کر لینا۔

جوں49 ہی وہ پہنچے یہوداہ عیسٰی پاسکے گیا اُستاد،”اور السلام “!علیکم کہہ کر اُسے بوسہ دیا۔
عیسٰی50 نے دوست،”کہا، کیا تُو اِسی مقصد سے “ہے؟آیا
پھر اُنہوں نے اُسے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ 51 اِس پر

عیسٰی ایککے ساتھی نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور
اماِم اعظم کے غلام کو مار کر اُس کا کان اُڑا دیا۔
لیکن52 عیسٰی نے کہا، اپنی” تلوار کو میان میں رکھ،
کیونکہ بھیجو تلوار چلاتا اُسےہے تلوار سے مارا جائے
گا۔ 53 یا کیا تُو نہیں سمجھتا کہ میرا باپ مجھے ہزاروں
فرشتے ً فورا بھیج دے گا اگر مَیں اُنہیں طلب کروں؟
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لیکن54 اگر مَیں ایسا کرتا تو پھر مُقّدسکلاِم پیشکی
گوئیاں کس طرح پوری ہوتیں جن کے مطابق یہ ایسا
ہی ہونا “ہے؟

وقتاُس55 عیسٰی ہجومنے سے کیا”کہا، مَیں ڈاکو
ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لئے مجھے گرفتار کرنے
نکلے مَیںہو؟ تو المُقّدسبیتروزانہ میں بیٹھ کر تعلیم دیتا
رہا، مگر تم نے مجھے گرفتار نہیں کیا۔ لیکن56 یہ سب
اِسکچھ لئے ہو رہا نبیوںتاکہہے درجمیںصحیفوںکے
پیش پوریگوئیاں ہو “جائیں۔
پھر تمام شاگرد اُسے چھوڑ بھاگکر گئے۔
عیسٰی یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا

جنہوں57 نے عیسٰی کو گرفتار کیا تھا وہ اُسے کائفا
اماِم اعظم کے گھر لے گئے شریعتجہاں کے تمام علما
اور قوم بزرگکے جمع تھے۔ 58 اِتنے میں پطرس کچھ
فاصلے پر عیسٰی پیچھےکے پیچھے اماِم اعظم تکصحنکے
پہنچ گیا۔ اُس میں داخل ہو کر وہ ملازموں کے ساتھ
آگ کے پاس بیٹھ گیا تاکہ اِس سلسلے کا انجام دیکھ
سکے۔ مکان59 کے اندر راہنما امام اور یہودی عدالِت
عالیہ کے تمام افراد عیسٰی کے خلاف جھوٹی گواہیاں
ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اُسے سزائے موت دلوا سکیں۔
بہت60 سے جھوٹے گواہ منے سا لیکنآئے، ایسیکوئی
گواہی نہ ملی۔ آخرکار دو آدمیوں نے منے سا آ کر 61 یہ
پیشبات کی، اِس” نے کہا ہے کہ مَیں الله بیتکے
المُقّدس کو ڈھا کر اُسے تین دن کے اندر اندر دوبارہ
تعمیر کر سکتا “ہوں۔

62 پھر اماِم اعظم کھڑےنے ہو کر عیسٰی سے کہا،
کیا” تُو کوئی جواب دےنہیں گا؟ یہ کیا گواہیاں ہیں
جو دےخلافتیرےلوگیہ رہے “ہیں؟

لیکن63 خاموشعیسٰی رہا۔ اماِم اعظم نے اُس سے
ایک اَور سوال کیا، مَیں” تجھے زندہ خدا کی دےقَسم
کر پوچھتا ہوں کہ کیا تُو الله کا فرزند مسیح “ہے؟

64 عیسٰی نے کہا، جی،” تُو نے خود کہہ دیا ہے۔
اور مَیں سبتم کو بتاتا ہوں کہ آئندہ تم ابِن آدم کو قادرِ
مطلق کے ہنے د ہاتھ بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے
ہوئے دیکھو “گے۔

65 اماِم اعظم نے رنجش کا اظہار کر کے اپنے
کپڑے پھاڑ لئے اور کہا، اِس” نے کفر بکا !ہے ہمیں
مزید گواہوں کی کیا ضرورت !رہی آپ نے خود سن
لیا ہے کہ اِس نے کفر بکا ہے۔ آپ66 کا کیا “ہے؟فیصلہ
اُنہوں نے جواب دیا، یہ” سزائے موت کے “ہے۔لائق
67 پھر وہ اُس پر تھوکنے اور اُس کے مُکے مارنے

بعضلـگے۔ اُسنے کے تھپڑ مار مار کر 68 کہا، اے”
مسیح، نبوّت کر ہمیںکے بتا کہ “مارا۔نےکستجھے

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
69 اِس دوران پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا۔ ایک

نوکرانی اُس پاسکے آئی۔ اُس نے کہا، تم” بھی گلیل
کے اُس آدمی عیسٰی کے ساتھ “تھے۔

70 لیکن پطرس نے اُن سب کے منے سا انکار مَیں”کیا، نہیں جانتا کہ تُو کیا بات کر رہی “ہے۔ یہ کہہ
کر 71 وہ باہر تکگیٹ گیا۔ ایکوہاں اَور نوکرانی نے
اُسے دیکھا کھڑےپاساور لوگوں سے کہا، یہ” آدمی
عیسٰی ناصری کے ساتھ “تھا۔

72 دوبارہ پطرس نے انکار کیا۔ اِس دفعہ اُس نے
قَسم کھا کر کہا، مَیں” اِس آدمی کو نہیں “جانتا۔

تھوڑی73 دیر کے بعد کھڑےوہاں کچھ لوگوں نے
پطرس کے پاس آ کر کہا، تم” ضرور اُن میں سے ہو
تمہاریکیونکہ بولی صافسے پتا چلتا “ہے۔

اِس74 پطرسپر قَسمنے کھا کر کہا، مجھ” لعنتپر
اگر مَیں جھوٹ بول رہا ہوں۔ مَیں اِس آدمی کو نہیں
ً“!جانتا فورا مرغ بانگکی دی۔سنائی پطرسپھر75 کو
باتوہ یاد آئی جو عیسٰی کہینے مرغ”تھی، بانگکے
دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر
اِس“گا۔ہوچکا پر وہ باہر نکلا اور خوبسےدلٹوٹے
یا۔ رو

27
عیسٰی پیلاطسکو کے منے پیشسا کیا جاتا ہے

1 صبح سویرے تمام راہنما امام اور قوم کے تمام
بزرگ اِس فیصلے تک پہنچ گئے کہ عیسٰی کو سزائے
دیموت جائے۔ 2 وہ اُسے باندھ کر وہاں سے لے گئے
اور رومی پیلاطسگورنر کے حوالے کر دیا۔
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یہوداہ کی کشیخود
جب3 یہوداہ جسنے نے اُسے دشمن کے حوالے

کر دیا تھا دیکھا اُسکہ پر موتسزائے دیادےفتوٰیکا
گیا ہے تو اُس نے پچھتا چاندیکر کے ِسکے30 راہنما
اماموں اور قوم کے بزرگوں کو واپس کر دیئے۔ 4 اُس
نے کہا، مَیں” نے گناہ کیا ہے، ایککیونکہ بےقصور
آدمی گئیدیموتسزائےکو مَیںاورہے اُسےنےہی
آپ کے حوالے کیا “ہے۔
اُنہوں جوابنے دیا، ہمیں” !کیا یہ تیرا مسئلہ “ہے۔

5 یہوداہ چاندی کے ِسکے بیت المُقّدس پھینکمیں کر
چلا گیا۔ پھر اُس نے جا پھانسیکر لے لی۔

6 راہنما اماموں نے ِسکوں کو جمع کر کے کہا،
شریعت” یہ پیسے بیت المُقّدس کے خزانے میں لنے ڈا
اجازتکی نہیں دیتی، کیونکہ یہ ریزیخوں کا معاوضہ
“ہے۔ 7 آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اُنہوں نے
کمہار خریدنےکھیتکا فیصلہکا کیا پردیسیوںتاکہ کو
دفنانے کے لئے جگہ ہو۔ 8 اِس لئے یہ کھیت تکآج
خون کھیتکا کہلاتا ہے۔

9 یوں یرمیاہ نبی کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی اُنہوں”کہ نے چاندی کے 30 ِسکے لئے یعنی وہ رقم جو
اسرائیلیوں نے اُس کے لئے لگائی تھی۔ 10 اِن سے اُنہوں
کمہارنے خریدکھیتکا بالکللیا، ربطرحجسایسا
مجھےنے حکم دیا “تھا۔

پیلاطس عیسٰی کی پوچھ گچھ کرتا ہے
11 اِتنے میں عیسٰی کو رومی گورنر پیلاطس کے

منے سا پیش کیا گیا۔ اُس نے اُس سے پوچھا، کیا” تم
یہودیوں کے بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔

اماموںراہنماجبلیکن12 اور قوم بزرگوںکے اُسنے
پر الزام لگائے تو خاموشعیسٰی رہا۔

13 چنانچہ پیلاطس نے دوبارہ اُس سے سوال کیا”کیا، تم یہ تمام الزامات نہیں سن رہے جو تم پر لگائے جا
رہے “ہیں؟

لیکن14 عیسٰی ایکنے الزام کا بھی جواب نہ دیا،
اِس لئے نہایتگورنر حیران ہوا۔

موتسزائے کا فیصلہ

15 اُن دنوں یہ رواج تھا کہ گورنر ہر سال فسح کی
عید قیدیایکپر کو آزاد کر دیتا تھا۔ قیدییہ ہجوم سے
منتخب کیا جاتا تھا۔ 16 اُس وقت جیل میں ایک بدنام
قیدی تھا۔ اُس کا نام برابا تھا۔ 17 ہجومجبچنانچہ جمع
ہوا تو پیلاطس نے اُس سے پوچھا، تم” کیا ہتے چا ہو؟
مَیں برابا کو آزاد کروں یا عیسٰی کو جو مسیح کہلاتا
“ہے؟ 18 وہ تو جانتا تھا کہ اُنہوں نے عیسٰی صرفکو
حسد کی بنا پر اُس کے حوالے کیا ہے۔

پیلاطسجب19 یوں عدالت تختکے پر بیٹھا تھا تو
اُس بیویکی نے اُسے پیغام بھیجا، اِس” بےقصور آدمی
کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ مجھے پچھلی رات اِس کے
خوابباعث میں تکلیفشدید “ہوئی۔

لیکن20 راہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں نے ہجوم
کو اُکسایا کہ وہ برابا کو مانگیں اور عیسٰی کی موت
طلب کریں۔ گورنر نے دوبارہ پوچھا، 21 مَیں” اِن
دونوں میں کسسے تمہارےکو لئے آزاد “کروں؟
وہ چلّائے، برابا” “کو۔
پیلاطس22 نے پوچھا، پھر” مَیں عیسٰی کے ساتھ کیا

کروں مسیحجو کہلاتا “ہے؟
وہ چیخے، مصلوباُسے” “کریں۔
پیلاطس23 نے کیوں؟”پوچھا، اُس نے کیا جرم کیا

“ہے؟
لیکن لوگ مزید شور مچا کر چیختے رہے، اُسے”

مصلوب “!کریں
پیلاطس24 نے دیکھا کہ وہ کسی تکنتیجے نہیں

پہنچ رہا بلـکہ ہنگامہ پا بر ہو رہا ہے۔ اِس لئے اُس نے
پانی لے کر ہجوم کے منے سا اپنے ہاتھ دھوئے۔ اُس نے
کہا، اگر” اِس آدمی کو قتل کیا جائے تو مَیں بےقصور
ہوں، تم ہی اُس کے لئے جواب دہ “ٹھہرو۔

25 تمام لوگوں جوابنے دیا، ہم” اور ہماری اولاد
اُس خونکے جوابکے دہ “ہیں۔

26 پھر اُس نے برابا کو آزاد کر کے اُنہیں دے دیا۔
لیکن عیسٰی کو اُس کوڑےنے لگانے کا حکم دیا، پھر
اُسے مصلوب کرنے کے لئے فوجیوں کے حوالے دیا۔کر

فوجی عیسٰی کا مذاق اُڑاتے ہیں
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27 گورنر کے فوجی عیسٰی کو محل بنام پریٹوریُم کے
صحن میں لے گئے اور پوری پلٹن کو اُس کے ارد گرد
اکٹھا کیا۔ 28 اُس کے کپڑے اُتار کر اُنہوں نے اُسے
رنگارغوانی لباسکا پہنایا، 29 پھر کانٹےدار ٹہنیوں کا
ایک تاج بنا کر اُس کے سر پر رکھ دیا۔ اُس کے ہنے د
ہاتھ میں چھڑی پکڑا کر اُنہوں نے اُس کے منے سا گھٹنے
ٹیک کر اُس کا مذاق اُڑایا، یہودیوںاے” کے بادشاہ،
“!آداب 30 وہ اُس پر تھوکتے چھڑیرہے، لے کر بار بار
اُس کے سر کو مارا۔ 31 پھر اُس کا مذاق اُڑانے سے
تھک اُنہوںکر لباسارغوانینے اُتار کر اُسے دوبارہ اُس
کے اپنے کپڑے پہنائے اور اُسے مصلوب کرنے کے
لئے لے گئے۔

عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
32 شہر سے اُنہوںوقتنکلتے ایکنے آدمی کو دیکھا

جو لبیا کے شہر کرین کا ہنے ر والا تھا۔ اُس کا نام شمعون
تھا۔ اُسے اُنہوں صلیبنے اُٹھا کر جانےلے پر مجبور کیا۔
یوں33 چلتے چلتے ایکوہ پہنچتکمقام جسگئے نامکا
گلگتا کھوپڑییعنی) کا (مقام تھا۔ وہاں34 اُنہوں
اُسےنے پیشَمے میںجسکی کڑویکوئی چیز ملائی
گئی تھی۔ لیکن چکھ کر عیسٰی نے اُسے پینے سے انکار
کر دیا۔

35 پھر فوجیوں نے اُسے مصلوب کیا اور اُس کے
کپڑے آپس میں بانٹ لئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے
کسکہ کو کیا کیا ملے اُنہوں نے قرعہ ڈالا۔ یوں36 وہ
وہاں بیٹھ کر اُس کی داریپہرا کرتے رہے۔ صلیب37
پر عیسٰی کے سر کے اوپر ایک تختی لگا دی جسگئی
پر یہ الزام لـکھا تھا، یہ” یہودیوں کا بادشاہ عیسٰی “ہے۔
38 دو ڈاکوؤں کو بھی عیسٰی کے مصلوبساتھ کیا گیا،
ایک کو اُس کے ہنے د ہاتھ دوسرےاور کو اُس کے
بائیں ہاتھ۔

39 جو وہاں گزرےسے اُنہوں نے بککفر کر اُس
کی تذلیل کی اور سر ہلا ہلا کر اپنی حقارت کا اظہار
کیا۔ اُنہوں40 نے کہا، تُو” نے تو کہا تھا کہ مَیں بیت
المُقّدس کو ڈھا کر اُسے تین دن کے اندر اندر دوبارہ
تعمیر کر دوں گا۔ اب اپنے آپ کو !بچا اگر تُو واقعی
الله کا فرزند ہے صلیبتو پر سے اُتر “آ۔

41 راہنما اماموں، شریعت کے علما اور قوم کے
بزرگوں نے بھی عیسٰی کا مذاق اُڑایا، 42 اِس” نے
اَوروں کو بچایا، لیکن اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ یہ
اسرائیل کا بادشاہ !ہے ابھی یہ صلیب پر سے اُتر آئے تو
ہم اِس پر ایمان لے آئیں گے۔ 43 اِس نے الله پر بھروسا
رکھا ابہے۔ الله اِسے بچائے اگر وہ اِسے چاہتا ہے،
کیونکہ اِس نے کہا، مَیں’ الله کا فرزند “۔‘ہوں

اور44 ڈاکوؤںجن اُسکو مصلوبساتھکے کیا گیا
تھا اُنہوں بھینے اُسے لعن طعن کی۔

عیسٰی موتکی
بجےبارہدوپہر45 گیا۔ڈوبمیںاندھیرےملـکپورا

یہ یکی تار تین تکگھنٹوں رہی۔ 46 پھر تین بجے عیسٰی
اونچی آواز سے پکار اُٹھا، ایلی،” ایلی، لما “شبقتنی جس
مطلبکا ہے، میرےاے” میرےاےخدا، خدا، تُو
مجھےنے ترککیوں کر دیا “ہے؟

سنیہ47 لوگکچھکھڑےپاسکر کہنے وہ”لـگے،
الیاس نبی کو بُلا رہا “ہے۔ 48 اُن میں ایکسے نے
ً فورا دوڑ ایککر اسفنج کو َمے کے سرکے میں یا ڈبو
اور ڈنڈےاُسے پر لگا کر عیسٰی کو ُچسانے کوششکی
کی۔

دوسروں49 نے کہا، آؤ،” ہم دیکھیں، الیاسشاید
آ کر اُسے “بچائے۔

لیکن50 عیسٰی نے بڑےدوبارہ زور سے چلّا کر دم
چھوڑ دیا۔

اُسی51 وقت بیت المُقّدس کے مُقّدس ترین کمرے
کے منے سا لٹکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک دو
پھٹمیںحصوں گیا۔ زلزلہ آیا، پھٹچٹانیں گئیں 52 اور
قبریں کھل گئیں۔ کئی مرحوم مُقّدسین کے جسموں
کو زندہ کر دیا گیا۔ 53 وہ عیسٰی کے جی اُٹھنے کے بعد
قبروں میں نکلسے مُقّدسکر شہر میں داخل ہوئے اور
بہتوں کو نظر آئے۔

کھڑےپاسجب54 رومی *افسر اور عیسٰی کی پہرا
داری کرنے والے فوجیوں نے زلزلہ اور یہ واقعاتتمام
دیکھے تو دہشتنہایتوہ زدہ ہو اُنہوںگئے۔ نے یہ”کہا، واقعی الله کا فرزند “تھا۔

بہت55 سی خواتین بھی وہاں تھیں جو کچھ فاصلے پر
اِس کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ وہ گلیل میں عیسٰی کے

* 27:54 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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پیچھے چل کر تکیہاں اُس کی خدمت کرتی آئی تھیں۔
56 اُن میں مریم یعقوبمگدلینی، یوسفاور ماںکی مریم
زبدیاور یعقوببیٹوںکے اور یوحنا کی ماں بھی تھیں۔

عیسٰی کو دفن کیا جاتا ہے
جب57 شام ہونے کو تھی تو ارمتیہ ایککا دولت

مند آدمی بنام یوسف آیا۔ وہ بھی عیسٰی کا شاگرد تھا۔
58 اُس نے پیلاطس کے پاس جا کر عیسٰی کی لاش
مانگی، اور پیلاطس نے حکم دیا کہ وہ دےاُسے دی
جائے۔ یوسف59 لاشنے کو لے کر اُسے کتان کے
ایک صاف کفن میں لپیٹا 60 اور اپنی ذاتی غیراستعمال
شدہ قبر میں رکھ دیا چٹانجو تراشیمیں گئی تھی۔ آخر
میں اُس ایکنے بڑا پتھر لُڑھکا کر قبر کا منہ بند کر دیا
اور وقتاُس61گیا۔چلا مگدلینیمریم دوسریاور مریم
قبر مقابلکے بیٹھی تھیں۔

قبر کی پہرا داری
62 اگلے دن، جو سبت کا دن تھا، راہنما امام اور

پیلاطسفریسی پاسکے آئے۔ اُنہوں“جناب،”63 نے
کہا، ہمیں” یاد آیا جبکہ وہ دھوکے باز ابھی زندہ تھا
تو اُس نے کہا تھا، تین’ دن کے بعد مَیں اُٹھوںجی ‘گا۔
اِس64 لئے حکم دیں کہ قبر تیسرےکو محفوظتکدن
رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اُس کے شاگرد آ کر اُس
لاشکی کو چُرا لے جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ
مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ آخری
دھوکا پہلے دھوکے بھیسے یادہ ز بڑا ہو “گا۔

پیلاطس65 جوابنے دیا، پہرے” داروں کو لے
کر قبر کو اِتنا محفوظ کر دو جتنا تم کر سکتے “ہو۔

66 چنانچہ اُنہوں نے جا کر قبر محفوظکو کر لیا۔ قبر
کے منہ پڑےپر پتھر پر مُہر لگا کر اُنہوں نے اُس پہرےپر
دار مقرر کر دیئے۔

28
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

1 اتوار کو صبح سویرے ہی مریم مگدلینی اور
دوسری مریم قبر کو دیکھنے لئےکے طلوعسورجنکلیں۔
ہو ایکاچانک2تھا۔رہا زلزلہشدید آیا، ربکیونکہ کا
ایک فرشتہ آسمان سے اُتر آیا اور قبر پاسکے جا کر اُس
پڑےپر پتھر طرفایککو لُڑھکا دیا۔ پھر وہ اُس پر بیٹھ

گیا۔ اُس3 کی شکل صورتو بجلی چمکطرحکی رہی
تھی اور اُس لباسکا برف کی مانند سفید تھا۔ پہرے4
دار اِتنے ڈر گئے کہ وہ لرزتے لرزتے مُردہ سے ہو گئے۔

5 فرشتے مجھےڈرو۔مت”کہا،سےخواتیننے معلوم
ہے کہ تم عیسٰی کو ڈھونڈ رہی ہو مصلوبجو ہوا تھا۔
6 وہ یہاں نہیں وہہے۔ جی اُٹھا اُسطرحجسہے، نے
فرمایا تھا۔ آؤ، اُس جگہ کو خود دیکھ لو جہاں وہ پڑا
تھا۔ 7 اور اب جلدی سے جا کر اُس کے شاگردوں کو
بتا دو کہ وہ جی اُٹھا ہے اور تمہارے آگے آگے گلیل
پہنچ جائے گا۔ وہیں تم اُسے دیکھو ابگے۔ مَیں نے
تم کو اِس سے آگاہ کیا “ہے۔

8 خواتیں جلدی سے قبر سے چلی گئیں۔ وہ سہمی
ہوئی لیکن بڑی خوش تھیں اور دوڑی دوڑی اُس کے
شاگردوں کو یہ خبر سنانے گئیں۔

اچانک9 عیسٰی اُن اُسملا۔سے “سلام۔”کہا،نے
وہ اُس پاسکے آئیں، اُس پکڑےپاؤںکے اور اُسے سجدہ
کیا۔ 10 عیسٰی نے اُن سے ڈرو۔مت”کہا، میرےجاؤ،
بھائیوں کو بتا دو کہ وہ گلیل کو چلے جائیں۔ وہاں وہ
مجھے دیکھیں “گے۔

پہرے داروں رپورٹکی
خواتین11 ابھی راستے میں تھیں پہرےکہ داروں میں

سے کچھ شہر میں گئے اور راہنما اماموں کو سب کچھ
بتا دیا۔ 12 راہنما اماموں نے قوم کے بزرگوں کے ساتھ
میٹنگایک منعقد کی پہرےاور داروں رشوتکو کی
بڑی رقم دینے کا فیصلہ کیا۔ اُنہوں13 اُنہیںنے تم”بتایا،
کو کہنا ہے، راتہمجب’ وقتکے سو رہے تھے تو
اُس کے شاگرد آئے اور اُسے چُرا لے ‘گئے۔ 14 اگر یہ
خبر تکگورنر پہنچے تو ہم اُسے سمجھا لیں گے۔ تم کو
فکر کرنے ضرورتکی “نہیں۔

15 پہرےچنانچہ داروں رشوتنے لے کر وہ کچھ
کیا جو اُنہیں سکھایا گیا تھا۔ اُن کی یہ کہانی یہودیوں کے
بہتدرمیان پھیلائی گئی اور تکآج اُن میں رائج ہے۔

عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
پھر16 گیارہ گلیلشاگرد اُسکے پہاڑ پہنچےپاسکے

جہاں عیسٰی اُنہیںنے جانے کو کہا تھا۔ وہاں17 اُسے
دیکھ کر اُنہوں نے اُسے سجدہ کیا۔ لیکن شککچھ میں
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پڑ گئے۔ 18 پھر عیسٰی نے اُن پاسکے آ کر کہا، آسمان”
اور زمین کا کُل اختیار دےمجھے دیا گیا ہے۔ 19 اِس
لئے جاؤ، تمام قوموں کو شاگرد بنا کر اُنہیں باپ، فرزند
اور القدسروح کے نام سے بپتسمہ دو۔ 20 اور اُنہیں یہ
وہکہسکھاؤ اُن تمام احکام گزاریںزندگیمطابقکے جو
مَیں تمہیںنے ہیں۔دیئے اور مَیںدیکھو، دنیا اختتامکے
تک تمہارےہمیشہ ساتھ “ہوں۔



مرقس 1:1 1028 مرقس 1:27

مرقس
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

1 یہ الله کے فرزند عیسٰی مسیح بارےکے خوشمیں
خبری ہے، 2 جو یسعیاہ نبی پیشکی گوئی کے مطابق
یوں شروع :ہوئی

مَیںدیکھ،’ اپنے پیغمبر تیرےکو آگے بھیجآگے دیتا
ہوں
تیرےجو لئے راستہ کرےتیار گا۔
یگستان3 ر ایکمیں آواز پکار رہی ہے،
رب کی راہ تیار !کرو
اُس کے راستے سیدھے ‘بناؤ۔
4 یہ پیغمبر یحیٰی بپتسمہ دینے والا تھا۔ یگستان ر میں

رہ کر اُس اعلاننے کیا لوگکہ توبہ کر کے بپتسمہ لیں
اُنہیںتاکہ یہودیہ5جائے۔ملمعافیکیگناہوںاپنے کے
پورے علاقے لوگکے یروشلم کے تمام باشندوں سمیت
نکل کر اُس پاسکے آئے۔ اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر
اُنہوںکے نے یائے در یردن میں یحیٰی سے بپتسمہ لیا۔

6 یحیٰی اونٹوں بالوںکے لباسکا پہنے اور کمر چمڑےپر
کا پٹکا باندھے طورکےخوراکتھا۔رہتا پر ٹڈیاںوہ اور
جنگلی شہد کھاتا تھا۔ اُس7 اعلاننے کیا، میرے” بعد
ایک آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے۔ جھکمَیں کر
اُس کے جوتوں کے تسمے لنے کھو کے بھی لائق نہیں۔
مَیں8 تم پانیکو بپتسمہسے دیتا لیکنہوں، روحتمہیںوہ
القدس سے دےبپتسمہ “گا۔

عیسٰی کا بپتسمہ آزمائشاور
9 اُن دنوں میں ناصرتعیسٰی سے آیا اور یحیٰی اُسےنے

یائے یردندر میں بپتسمہ دیا۔ پانی10 سے نکلتے ہی عیسٰی
نے دیکھا پھٹآسمانکہ رہا القدسروحاورہے کبوتر
کی طرح مجھ پر اُتر رہا ہے۔ 11 ساتھ ساتھ آسمان سے
ایک آواز سنائی دی، تُو” میرا پیارا فرزند ہے، تجھ سے
خوشمَیں “ہوں۔

اِس12 ًکے فورا بعد القدسروح نے اُسے یگستان ر
میں بھیج دیا۔ 13 وہاں وہ چالیس دن رہا جس کے
دوران ابلیس اُس کی آزمائش کرتا رہا۔ وہ جنگلی

جانوروں کے درمیان رہتا اور فرشتے اُس کی خدمت
کرتے تھے۔

عیسٰی چار مچھیروں کو بُلاتا ہے
جب14 یحیٰی کو جیل میں ڈال دیا گیا تو عیسٰی گلیل

کے علاقے میں آیا اور الله کی خوش خبری کا اعلان
کرنے لگا۔ 15 وہ بولا، مقررہ” وقت آ گیا ہے، الله کی
بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ توبہ کرو اور الله کی خوش
خبری پر ایمان “لاؤ۔

ایک16 جبدن عیسٰی گلیل کی جھیل کنارےکے
کنارے چل رہا تھا تو اُس نے شمعون اور اُس کے بھائی
یاس اندر کو دیکھا۔ وہ جھیل میں جال ڈال رہے تھے
کیونکہ وہ ماہی تھے۔گیر اُس17 نے میرےآؤ،”کہا،
پیچھے ہو لو، مَیں تم آدمکو بناؤںگیر “گا۔ یہ18 سنتے ہی
وہ اپنے جالوں کو چھوڑ کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

19 تھوڑا سا آگے جا کر عیسٰی نے زبدی کے بیٹوں
یعقوب اور یوحنا کو دیکھا۔ وہ کشتی میں بیٹھے اپنے
جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ 20 اُس نے اُنہیں ً فورا
بُلایا تو وہ باپاپنے میںکشتیسمیتمزدوروںکو چھوڑ
کر اُس پیچھےکے ہو لئے۔

آدمی کی بدروح قبضےکے سے رِہائی
21 وہ کفرنحوم شہر میں داخل ہوئے۔ سبتاور کے

دن عبادتعیسٰی خانے میں جا کر لوگوں کو سکھانے
لگا۔ وہ22 اُس کی تعلیم سن کر ہکا بکا رہ گئے کیونکہ وہ
اُنہیں شریعت کے ِموں عال کی طرح نہیں بلـکہ اختیار کے
ساتھ سکھاتا تھا۔

23 اُن عبادتکے ایکمیںخانے آدمی تھا کسیجو
ناپاک روح قبضےکے میں تھا۔ عیسٰی کو دیکھتے ہی وہ
چیخ چیخ کر لنے بو لگا، 24 ناصرتاے” کے عیسٰی،
آپہمارا کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ کیا آپ ہلاکہمیں
مَیںہیں؟آئےکرنے تو ہوںجانتا آپہیں،کونآپکہ
الله قدوسکے “ہیں۔

25 عیسٰی نے اُسے ڈانٹ کر کہا، !خاموش” آدمی
سے نکل “!جا 26 اِس پر بدروح آدمی کو جھنجھوڑ کر
اور چیخیں مار مار کر اُس میں نکلسے گئی۔

27 لوگتمام گھبرا گئے دوسرےایکاور سے کہنے
لـگے، یہ” کیا ایکہے؟ نئی تعلیم جو اختیار کے ساتھ
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دی جا رہی ہے۔ اور وہ بدروحوں کو حکم دیتا ہے تو
وہ اُس کی مانتی “ہیں۔

28 اور عیسٰی بارےکے میں چرچا جلدی سے گلیل
پورےکے علاقے میں پھیل گیا۔

بہت مریضوںسے کی شفا
عبادت29 خانے سے نکلنے کے عین بعد وہ یعقوب

اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور یاس اندر کے گھر گئے۔
وہاں30 شمعون ساسکی بستر پر پڑی تھی، کیونکہ اُسے
بخار تھا۔ اُنہوں نے عیسٰی کو بتا دیا 31 تو وہ اُس کے
نزدیک گیا۔ اُس ہاتھکا پکڑ اُسکر نے اُٹھنے میں اُس کی
مدد کی۔ اِس پر بخار اُتر گیا اور وہ اُن خدمتکی کرنے
لـگی۔

شامجب32 ہوئی اور غروبسورج ہوا لوگتو تمام
مریضوں اور بدروح گرفتہ اشخاص کو عیسٰی کے پاس
لائے۔ 33 پورا دروازےشہر پر جمع ہو گیا 34 اور عیسٰی
نے بہت سے مریضوں مختلفکو قسم کی یوں بیمار سے
شفا دی۔ اُس نے بہت سی بدروحیں بھی نکال دیں،
لیکن اُس نے اُنہیں لنے بو نہ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں
کہ وہ کون ہے۔

گلیل منادیمیں
اگلے35 دن سویرےصبح جب ابھی اندھیرا ہی تھا

تو عیسٰی اُٹھ کر دعا کرنے کے لئے ویرانکسی جگہ چلا
گیا۔ بعد36 شمعونمیں اور اُس ساتھیکے اُسے ڈھونڈنے
نکلے۔ جب37 معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے تو اُنہوں نے
اُس سے کہا، آپلوگتمام” تلاشکو کر رہے “!ہیں

38 لیکن عیسٰی نے جواب دیا، آؤ،” ہم ساتھ والی
آبادیوں میں جائیں تاکہ مَیں وہاں بھی منادی کروں۔
کیونکہ مَیں اِسی مقصد نکلسے آیا “ہوں۔

39 چنانچہ پورےوہ گلیل میں سے گزرتا عبادتہوا
خانوں منادیمیں کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔

کوڑھ سے شفا
ایک40 آدمی عیسٰی پاسکے آیا کوڑھجو مریضکا

تھا۔ گھٹنوں جھکبلکے کر اُس منتنے کی، اگر”
آپ چاہیں تو صافپاکمجھے کر سکتے “ہیں۔

41 عیسٰی ترسکو آیا۔ اُس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے
چھوا اور کہا، مَیں” چاہتا صافپاکہوں، ہو “جا۔
اِس42 پر ًبیماری فورا دُور ہو گئی اور صافپاکوہ ہو

گیا۔ 43 عیسٰی نے اُسے ً فورا رُخصت کر کے سختی سے
سمجھایا، !خبردار”44 باتیہ کسی کو نہ بتانا بیتبلـکہ
المُقّدس میں امام پاسکے جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔
اپنے ساتھ وہ قربانی لے جا جس کا تقاضا موسٰی کی
شریعت اُن سے کرتی کوڑھجنہیںہے سے شفا ملی ہو۔
یوں علانیہ تصدیق ہو گیجائے کہ تُو صافپاکواقعی
ہو گیا “ہے۔

آدمی45 چلا گیا، لیکن وہ ہر جگہ اپنی کہانی سنانے
لگا۔ اُس نے یہ خبر اِتنی پھیلائی کہ عیسٰی کھلے طور
پر کسی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا بلـکہ اُسے ویران
جگہوں میں رہنا پڑا۔ لیکن وہاں لوگبھی ہر جگہ سے
اُس پاسکے پہنچ گئے۔

2
مفلوج کے لئے چھت کھولی جاتی ہے

1 کچھ دنوں کے بعد عیسٰی کفرنحوم میں واپس آیا۔
ہیجلد پھیلخبر وہکہگئی اِس2ہے۔میںگھر پر اِتنے
لوگ جمع ہو گئے کہ پورا گھر بھر گیا دروازےبلـکہ کے
منے سا بھی جگہ نہ رہی۔ وہ اُنہیں مُقّدسکلاِم سنانے
لگا۔ 3 اِتنے میں لوگکچھ پہنچے۔ اُن میں سے چار آدمی
ایک مفلوج کو اُٹھائے عیسٰی پاسکے لانا ہتے چا تھے۔
4 مگر اُسےوہ نہتکعیسٰیسےوجہکیہجوم پہنچا سکے،
اِس لئے اُنہوں کھولچھتنے دی۔ عیسٰی کے اوپر کا
حصہ اُدھیڑ کر اُنہوں نے چارپائی جسکو پر مفلوج لیٹا
تھا اُتار دیا۔ جب5 عیسٰی نے اُن کا ایمان دیکھا تو اُس
نے مفلوج سے کہا، بیٹا،” تیرے گناہ معاف کر دیئے
گئے “ہیں۔

شریعت6 کے کچھ عالِم وہاں بیٹھے تھے۔ وہ یہ سن
سوچکر بچار میں پڑ گئے۔ ایسیطرحکسیہ”7 باتیں کر
سکتا ہے؟ بککفر رہا صرفہے۔ الله ہی معافگناہ
کر سکتا “ہے۔

عیسٰی8 اپنینے روح ًمیں فورا جان لیا کہ وہ سوچکیا
رہے ہیں، اِس لئے اُس نے اُن سے پوچھا، تم” دل میں
اِس طرح کی باتیں کیوں سوچ رہے ہو؟ 9 کیا مفلوج
سے یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے’ گناہ معاف کر دیئے
گئے ‘ہیں یا یہ کہ اُٹھ،’ اپنی چارپائی اُٹھا کر چل ؟‘پھر
لیکن10 مَیں تم کو ہوںدکھاتا کہ ابِن آدم کو واقعی دنیا
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میں گناہ معاف کرنے کا اختیار “ہے۔ یہ کہہ کر وہ
مفلوج مخاطبسے ہوا، مَیں”11 تجھ سے کہتا ہوں کہ
اُٹھ، اپنی چارپائی اُٹھا کر گھر چلا “جا۔

12 وہ آدمی کھڑا ہوا ًاور فورا اپنی چارپائی اُٹھا کر اُن
دیکھتےکے ہوئےزدہحیرتسختسبگیا۔چلادیکھتے
اور الله کی تمجید کر کے کہنے لـگے، ایسا” کام ہم نے
کبھی نہیں “!دیکھا

عیسٰی متی کو بُلاتا ہے
13 پھر عیسٰی نکل کر دوبارہ جھیل کنارےکے گیا۔

بڑیایک بھیڑ اُس پاسکے آئی تو وہ اُنہیں لگا۔سکھانے
14 چلتے چلتے اُس نے حلفئی کے بیٹے لاوی کو دیکھا جو
ٹیکس لینے کے لئے اپنی چوکی پر بیٹھا تھا۔ عیسٰی اُسنے
سے میرے”کہا، پیچھے ہو “لے۔ لاویاور اُٹھ کر اُس
پیچھےکے ہو لیا۔

15 بعد میں عیسٰی لاوی کے گھر میں کھانا کھا رہا
تھا۔ اُس کے ساتھ نہ صرف اُس کے شاگرد بلـکہ بہت
سے ٹیکس لینے والے اور گناہ گار بھی تھے، کیونکہ
اُن میں سے بہتیرے اُس کے پیروکار بن چکے تھے۔
شریعت16 کے کچھ فریسی ِموں عال نے اُسے یوں ٹیکس
لینے والوں اور گناہ گاروں ساتھکے کھاتے دیکھا تو اُس
کے شاگردوں سے پوچھا، ٹیکسیہ” لینے والوں اور گناہ
گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا “ہے؟

17 یہ سن کر عیسٰی نے جواب دیا، صحت” مندوں
کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بلـکہ مریضوں کو۔
راستمَیں بازوں کو نہیں بلـکہ گناہ گاروں کو بُلانے “ہوں۔آیا

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟
18 یحیٰی شاگردکے فریسیاور روزہ رکھا تھے۔کرتے

ایک موقع پر لوگکچھ عیسٰی پاسکے آئے اور آپ”پوچھا، کے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ یحیٰی اور
فریسیوں کے شاگرد روزہ رکھتے “ہیں؟

19 عیسٰی نے جواب دیا، شادی” کے مہمان کس
طرح روزہ رکھ سکتے ہیں جب دُولھا اُن کے درمیان
تکجبہے؟ دُولھا اُن ساتھکے وہہے روزہ نہیں رکھ
سکتے۔ ایکلیکن20 دن آئے جبگا دُولھا اُن سے لے
لیا جائے گا۔ وقتاُس وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔

21 کوئی بھی کپڑےنئے کا ٹکڑا کسی پرانے لباس
میں نہیں لگاتا۔ اگر وہ کرےایسا تو نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ
کر لباسپرانے الـگسے ہو یوںگا۔جائے لباسپرانے
کی پھٹی ہوئی پہلےجگہ نسبتکی یادہ خرابز ہو جائے
گی۔ اِسی22 طرح کوئی بھی انگور کا تازہ رس پرانی
بےلچکاور مشکوں میں نہیں ڈالتا۔ اگر وہ کرےایسا
تو پرانی مشکیں پیدا ہونے والی گیس کے باعث پھٹ
جائیں گی۔ نتیجے میں َمے اور مشکیں دونوں ضائع ہو
جائیں گی۔ اِس لئے انگور کا تازہ رس نئی مشکوں میں
ڈالا جاتا ہے لچکجو دار ہوتی “ہیں۔

سبت بارےکے میں سوال
ایک23 دن عیسٰی اناج کے کھیتوں میں سے گزر

رہا تھا۔ چلتے چلتے اُس کے شاگرد کھانے کے لئے اناج
کی بالیں توڑنے لـگے۔ سبت کا دن تھا۔ 24 یہ دیکھ کر
فریسیوں عیسٰینے دیکھو،”پوچھا،سے یہ کیوں ایسا کر
رہے سبتہیں؟ دنکے ایسا کرنا منع “ہے۔

25 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم نے کبھی نہیں پڑھا
کہ داؤد نے کیا کِیا جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں
کو بھوک لـگی اور اُن کے پاس خوراک نہیں تھی؟
26 اُس وقت ابیاتر اماِم اعظم تھا۔ داؤد الله کے گھر
میں داخل ہوا اور رب کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں
لے کر کھائیں، صرفاگرچہ اماموں کو اِنہیں کھانے
کی اجازت ہے۔ اور اُس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ
روٹیاں “کھلائیں۔

27 پھر اُس نے کہا، انسان” کو سبت کے دن کے
لئے نہیں بنایا گیا بلـکہ سبت کا دن انسان کے لئے۔
28 چنانچہ ابِن سبتآدم کا مالـکبھی “ہے۔

3
سوکھے ہوئے ہاتھ کی شفا

عبادتعیسٰیجبوقتاَورکسی1 میںخانے گیا تو
ایکوہاں آدمی جستھا ہاتھکا سوکھا تھا۔ہوا سبت2
دنکا تھا بڑےلوگاور غور دیکھسے تھےرہے کہ کیا
عیسٰی اِس آدمی بھیآجکو گا۔دےشفا کیونکہ وہ اُس
پر الزام لگانے کا تلاشبہانہکوئی کر تھے۔رہے عیسٰی3
ہاتھسوکھےنے آدمیوالے میںدرمیاناُٹھ،”کہا،سے
کھڑا “ہو۔ 4 پھر عیسٰی نے اُن سے پوچھا، مجھے” بتاؤ،
شریعت ہمیں سبت کے دن کیا کرنے کی اجازت دیتی
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نیکہے، کام کرنے کی یا غلط کام کرنے کی، کسی
کی جان بچانے کی یا اُسے تباہ کرنے “کی؟
رہے۔خاموشسب اپنےسےغصےوہ5 ارد گرد کے

لوگوں طرفکی دیکھنے لگا۔ اُن کی سخت دلی اُس کے
لئے بڑے دُکھ باعثکا بن رہی تھی۔ پھر اُس نے آدمی
سے کہا، اپنا” ہاتھ آگے “بڑھا۔ اُس نے ایسا کیا تو اُس
کا ہاتھ بحال ہو گیا۔ اِس6 پر فریسی باہر نکل کرسیدھے
ہیرودیس کی پارٹی کے افراد کے ساتھ مل کر عیسٰی کو
قتل کرنے کی سازشیں کرنے لـگے۔

جھیل کنارےکے پر ہجوم
لیکن7 عیسٰی وہاں سے ہٹ کر اپنے شاگردوں کے

جھیلساتھ پاسکے ایکگیا۔ بڑا ہجوم اُس پیچھےکے ہو
لوگلیا۔ گلیلصرفنہ کے علاقے سے آئے بہتبلـکہ
سی اَور جگہوں یعنی یہودیہ، 8 یروشلم، ادومیہ، یائے در
یردن کے پار اور صور اور صیدا کے علاقے سے بھی۔
وجہ یہ تھی کہ عیسٰی کے کام کی خبر اُن علاقوں تک
بھی پہنچ چکی تھی اور نتیجے میں بہت لوگسے وہاں
عیسٰی9آئے۔بھیسے کہا،سےشاگردوںنے احتیاطاً”
ایک کشتی اُس وقت کے لئے تیار کر رکھو جب ہجوم
مجھے حد سے یادہ ز دبانے لـگے “گا۔ 10 کیونکہ اُس
دن اُس نے بہتوں کو دیشفا تھی، اِس لئے جسے بھی
تکلیفکوئی تھی وہ دےدےدھکے کر اُس پاسکے
آیا تاکہ اُسے سکے۔چھو ناپاکبھیجباور11 روحوں
نے عیسٰی کو دیکھا تو وہ اُس کے منے سا گر کر چیخیں
مارنے لـگیں، آپ” الله کے فرزند “ہیں۔

لیکن12 عیسٰی نے اُنہیں سختی سے ڈانٹ کر کہا کہ
وہ اُسے ظاہر نہ کریں۔

عیسٰی بارہ رسولوں کو مقرر کرتا ہے
13 اِس کے بعد عیسٰی نے پہاڑ پر چڑھ کر جنہیں وہ

چاہتا تھا اُنہیں اپنے پاس بُلا لیا۔ اور وہ اُس کے پاس
آئے۔ اُس14 نے اُن میں سے بارہ لیا۔چنکو اُنہیں اُس
نے اپنے رسول مقرر کر لیا تاکہ وہ اُس کے ساتھ چلیں
اور وہ اُنہیں منادی کرنے کے لئے بھیج سکے۔ اُس15
نے اُنہیں بدروحیں لنے نکا کا اختیار بھی دیا۔

جن16 بارہ کو اُس نے مقرر کیا اُن کے نام یہ :ہیں
اُسلقبکاجسشمعون پطرسنے زبدی17رکھا، کے
بیٹے یعقوب اور یوحنا جن کا لقب عیسٰی نے بادل’ کی
گرج کے ‘بیٹے رکھا، 18 یاس، اندر فلپّس، برتلمائی، متی،
یعقوبتوما، بن حلفئی، تّدی، شمعون مجاہد اور19 یہوداہ
یوتی جساسکر نے بعد میں اُسے دشمن کے حوالے کر
دیا۔

عیسٰی اور بدروحوں کا سردار
20 پھر عیسٰی کسی گھر میں داخل ہوا۔ اِس بار بھی

اِتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ عیسٰی کو اپنے شاگردوں سمیت
کھانا کھانے کا موقع بھی نہ ملا۔ جب21 اُس کے
خاندان کے افراد نے یہ سنا تو وہ اُسے پکڑ کر لے جانے
کے لئے آئے، کیونکہ اُنہوں نے کہا، وہ” ہوش نہیںمیں “ہے۔

22 لیکن شریعت کے جو عالِم یروشلم سے آئے تھے
اُنہوں نے کہا، یہ” بدروحوں کے سردار بعل زبول کے
میںقبضے اُسیہے۔ مددکی بدروحوںسے نکالکو “ہے۔رہا

23 پھر عیسٰی نے اُنہیں اپنے پاس بُلا کر تمثیلوں میں
جواب دیا۔ ابلیس” کس طرح ابلیس کو نکال سکتا
ہے؟ بادشاہیجس24 پھوٹمیں پڑ جائے وہ قائم نہیں
رہ سکتی۔ 25 جساور گھرانے کی ایسی حالت ہو وہ
بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اِسی26 طرح ابلیساگر آپاپنے
کرےمخالفتکی اور یوں اُس پھوٹمیں پڑ جائے تو وہ
قائم نہیں رہ سکتا بلـکہ ختم ہو چکا ہے۔

کسی27 زورآور آدمی کے گھر میں گھس کر اُس
کا مال اسبابو لُوٹنا ممکنتکوقتاُس نہیں جبہے
تک اُس آدمی کو باندھا نہ جائے۔ پھر ہی اُسے لُوٹا جا
سکتا ہے۔

28 مَیں تم سے سچ کہتا ہوں کہ لوگوں کے تمام گناہ
اور کفر کی معافباتیں کی جا سکیں گی، خواہ وہ کتنا
ہی کفر کیوں نہ بکیں۔ لیکن29 جو روح القدس کے
خلاف کفر بکے اُسے ابد تک معافی نہیں ملے گی۔ وہ
ابدیایک گناہ کا ٹھہرےقصوروار “گا۔ 30 عیسٰی نے
یہ اِس لئے کہا کیونکہ عالِم کہہ رہے تھے کہ وہ کسی
بدروح گرفتکی میں ہے۔

عیسٰی کی ماں اور بھائی
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پھر31 عیسٰی ماںکی اور پہنچبھائی گئے۔ کھڑےباہر

ہو کر اُنہوں نے کسی کو اُسے بُلانے کو بھیج دیا۔
اُس32 اردکے گرد ہجوم بیٹھا تھا۔ اُنہوں نے آپ”کہا،
کی ماں اور بھائی آپباہر کو بُلا رہے “ہیں۔

33 عیسٰی نے پوچھا، کون” میری ماں اور کون
میرے بھائی “ہیں؟ 34 اور اپنے گرد بیٹھے لوگوں پر نظر
ڈال کر اُس نے کہا، دیکھو،” یہ میری ماں میرےاور
بھائی ہیں۔ 35 جو بھی الله کی مرضی پوری کرتا ہے وہ
میرا بھائی، میری بہن اور میری ماں “ہے۔

4
بیج بونے والے کی تمثیل

1 پھر عیسٰی دوبارہ جھیل کنارےکے تعلیم دینے لگا۔
اور اِتنی بڑی بھیڑ اُس پاسکے جمع ہوئی کہ وہ جھیل
میں ایککھڑی کشتی میں بیٹھ گیا۔ باقی لوگ جھیل
کنارےکے کھڑےپر رہے۔ 2 اُس نے اُنہیں بہت سی
باتیں تمثیلوں میں سکھائیں۔ اُن میں ایکسے یہ :تھی

بیجکسانایک!سنو”3 بونے کے لئے نکلا۔ جب4
بیج اِدھر اُدھر بکھر گیا تو کچھ دانے راستے گرےپر اور
پرندوں نے آ کر اُنہیں چگ لیا۔ 5 کچھ یلی پتھر زمین پر
تھی۔کمیکیمٹیجہاںگرے اُگجلدوہ آئے کیونکہ
نہیںگہریمٹی تھی۔ سورججبلیکن6 نکلا پودےتو
ُجھلس گئے اور چونکہ وہ جڑ نہ پکڑ اِسسکے لئے سوکھ
گئے۔ کچھ7 دانے خود رَو کانٹےدار پودوں کے درمیان
بھی وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لـگے، لیکن خود رَو پودوں
ساتھنے بڑھساتھ کر اُنہیں پھلنے لنے پھو کی جگہ نہ دی۔
چنانچہ وہ بھی ختم ہو گئے اور پھل نہ لا سکے۔ لیکن8
ایسے دانے بھی تھے جو زرخیز زمین میں گرے۔ وہاں
پھوٹوہ نکلے اور ھتے بڑ ھتے تیسبڑ گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو
تکگُنا پھل “لائے۔

9 پھر اُس نے کہا، سنجو” سکتا ہے وہ سن “!لے
تمثیلوں کا مقصد

وہجب10 اکیلا تھا تو لوگجو اُس کے ارد گرد جمع
تھے اُنہوں نے بارہ شاگردوں سمیت اُس سے پوچھا کہ
اِس تمثیل کا مطلبکیا ہے؟ اُس11 جوابنے دیا، تم”
کو تو الله بادشاہیکی کا بھید گئیدیلیاقتکیسمجھنے

ہے۔ لیکن مَیں دائرےاِس سے باہر کے لوگوں کو ہر
بات سمجھانے لئےکے تمثیلیں استعمال ہوںکرتا تاکہ12
پاک کلام پورا ہو جائے کہ

وہ’ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مگر کچھ نہیں جانیں
گے،
وہ اپنے کانوں سے سنیں گے مگر کچھ نہیں سمجھیں

گے،
ایسا نہ ہو کہ طرفمیریوہ رجوع کریں
اور معافاُنہیں کر دیا “۔‘جائے
بیج بونے والے کی تمثیل مطلبکا

13 پھر عیسٰی نے اُن سے کہا، کیا” تم یہ تمثیل نہیں
سمجھتے؟ تو پھر باقی تمام سمجھطرحکستمثیلیں پاؤ گے؟
بیج14 بونے والا الله کا کلام بو دیتا ہے۔ 15 راستے پر
گرنے والے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام کو سنتے تو
ہیں، لیکن پھر ابلیس ً فورا آ کر وہ کلام چھین لیتا ہے
جو اُن میں یا بو گیا ہے۔ 16 یلی پتھر زمین پر گرنے والے
دانے لوگوہ ہیں جو کلام سنتے ہی اُسے خوشی سے
قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن17 وہ جڑ نہیں پکڑتے اور اِس
لئے یادہ ز تکدیر قائم نہیں ہتے۔ ر جوں ہی وہ کلام پر
ایمان لانے کے باعث کسی مصیبت یا ایذا رسانی سے
دوچار ہو جائیں، تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ 18 خود
رَو کانٹےدار پودوں کے گرےدرمیان ہوئے دانے وہ
لوگ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں، لیکن19 پھر روزمرہ کی
دولتپریشانیاں، فریبکا اور دیگر چیزوں کا لالچ کلام
کو پھلنے لنے پھو نہیں دیتے۔ نتیجے میں وہ پھل لانے
نہیںتک پہنچتا۔ اِس20 مقابلےکے میں زرخیز زمین میں
گرے ہوئے دانے لوگوہ ہیں جو کلام سن کر اُسے
قبول کرتے اور ھتے بڑ ھتے بڑ تیس گُنا، ساٹھ گُنا بلـکہ َسو
تکگُنا پھل لاتے “ہیں۔

کوئی چراغ کو برتن نیچےکے نہیں چھپاتا
21 عیسٰی باتنے جاری رکھی اور کہا، کیا” چراغ

کو اِس لئے جلا کر لایا جاتا ہے کہ وہ کسی برتن یا
نیچےکےچارپائی جائے؟رکھا !نہیںہرگز دانشمعاُسے پر
رکھا جاتا ہے۔ 22 کیونکہ بھیکچھجو وقتاِس پوشیدہ
ہے اُسے آخرکار ظاہر ہو جانا ہے اور تمام بھیدوں کو
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ایک دن کھل جانا ہے۔ 23 اگر کوئی سن سکے تو سن
“لے۔

اُس24 نے اُن سے یہ بھی اِس”کہا، پر دھیان دو کہ
تم کیا سنتے حسابجسہو۔ سے تم دوسروں کو دیتے
ہو اُسی حساب سے تم کو بھی دیا جائے گا بلـکہ تم کو
اُس بڑھسے حاصلکچھجسےکیونکہ25گا۔ملےکر ہوا
ہے اُسے اَور بھی دیا جائے گا، جبکہ حاصلکچھجسے
نہیں اُسہوا وہسے بھیبہتتھوڑا چھین لیا جائے گا جو
اُسے حاصل “ہے۔

خودبہ خود اُگنے والے بیج کی تمثیل
26 پھر عیسٰی نے کہا، الله” کی بادشاہی یوں سمجھ

ایک:لو کسان زمین میں بیج بکھیر دیتا ہے۔ 27 یہ بیج
پھوٹ کر راتدن اُگتا رہتا ہے، خواہ کسان سو رہا یا
جاگ رہا ہو۔ اُسے معلوم نہیں کہ یہ کیونکر ہوتا ہے۔
28 زمین خود بخود اناج کی فصل پیدا کرتی ہے۔ پہلے
پتے نکلتے ہیں، پھر بالیں نظر آنے لـگتی ہیں اور آخر میں
دانے پیدا ہو ہیں۔جاتے اور29 اناجہیجوں فصلکی
جاتیپک کسانہے آ درانتیکر کاٹاُسےسے لیتا ہے،
کیونکہ فصل کی کٹائی وقتکا آ چکا ہوتا “ہے۔

رائی کے دانے تمثیلکی
پھر30 عیسٰی اللهہم”کہا،نے بادشاہیکی موازنہکا

کس چیز سے کریں؟ یا ہم تمثیلسیکون سے اِسے بیان
کریں؟ 31 وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جو زمین میں
ڈالا گیا ہو۔ رائی بیجوں میں سب سے چھوٹا دانہ ہے
32 لیکن ھتے بڑ ھتے بڑ یوں سبز میں سب سے بڑا ہو جاتا
ہے۔ اُس کی شاخیں اِتنی لمبی ہو جاتی ہیں پرندےکہ
اُس کے سائے میں اپنے گھونسلے بنا سکتے “ہیں۔

33 عیسٰی اِسی قسم کی بہت سی تمثیلوں کی مدد سے
اُنہیں کلام یوں سناتا تھا کہ وہ اِسے سمجھ سکتے تھے۔
34 ہاں، عوام کو وہ صرف تمثیلوں کے یعے ذر سکھاتا
تھا۔ لیکن جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اکیلا ہوتا تو
وہ باتہر کی تشریح کرتا تھا۔

عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے
35 اُس دن جب شام ہوئی تو عیسٰی نے اپنے

شاگردوں سے کہا، آؤ،” ہم جھیل کے پار “چلیں۔
36 چنانچہ وہ بھیڑ رُخصتکو کر کے اُسے لے کر چل

پڑے۔ بعض اَور کشتیاں بھی ساتھ گئیں۔ اچانک37
سخت آندھی آئی۔ لہریں کشتی سے ٹکرا کر اُسے پانی سے
بھرنے لـگیں، لیکن38 عیسٰی تکابھی کشتی پچھلےکے
حصے میں اپنا سر گدی پر رکھے سو رہا تھا۔ شاگردوں
نے اُسے جگا کر کہا، اُستاد،” کیا آپ کو پروا نہیں کہ
ہم تباہ ہو رہے “ہیں؟

اُٹھا،جاگوہ39 آندھی کو ڈانٹا !خاموش”کہا،سےجھیلاور چپ “!کر اِس پر آندھی تھم گئی اور لہریں
ساکتبالکل ہو گئیں۔ 40 پھر عیسٰی شاگردوںنے سے
ہو؟گھبراتےکیوںتم”پوچھا، کیا ایمانتکابھیتم نہیں
“رکھتے؟

41 اُن پر سخت خوف طاری ہو گیا اور وہ ایک
دوسرے سے کہنے لـگے، آخر” یہ کون ہے؟ ہَوا اور
جھیل بھی اُس کا حکم مانتی “ہیں۔

5
عیسٰی ایک گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال ہےدیتا

1 پھر جھیلوہ پارکے گراسا کے علاقے میں پہنچے۔
عیسٰیجب2 سےکشتی اُترا ایکتو آدمی روحناپاکجو
گرفتکی میں تھا قبروں میں نکلسے کر عیسٰی کو ملا۔
3 یہ آدمی قبروں میں رہتا اور اِس تکنوبت پہنچ گیا تھا
بھیکوئیکہ باندھاُسے نہ تھا،سکتا زنجـیروںاُسےچاہے
بھیسے باندھا یوںدفعہبہتاُسے4جاتا۔ بیڑ زنجـیروںاور
سے باندھا گیا تھا، لیکن جب بھی ایسا ہوا تو اُس نے
زنجـیروں کو توڑ کر یوں بیڑ ٹکڑےٹکڑےکو کر دیا تھا۔
کوئی بھی اُسے کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ راتدن5 وہ
چیخیں مار مار کر قبروں اور پہاڑی علاقے میں گھومتا
پھرتا اور آپاپنے کو پتھروں زخمیسے کر لیتا تھا۔

6 عیسٰی کو دُور سے دیکھ کر وہ دوڑا اور اُس کے
منے سا منہ بلکے گرا۔ وہ7 زور سے عیسٰیاے”چیخا،
الله تعالیٰ کے فرزند، میرا آپ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟
الله کے نام میں آپ کو قَسم دیتا ہوں کہ مجھے عذاب
میں نہ “ڈالیں۔ 8 کیونکہ عیسٰی نے اُسے کہا تھا، اے”
ناپاک روح، آدمی میں نکلسے “!جا

9 پھر عیسٰی نے پوچھا، تیرا” نام کیا “ہے؟
اُس نے جواب دیا، لشکر،” کیونکہ ہم بہت سے

“ہیں۔ اور10 وہ بار منتبار کرتا رہا اُنہیںعیسٰیکہ اِس
علاقے سے نہ نکالے۔
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11 اُس وقت قریب کی پہاڑی پر سؤروں کا بڑا غول

چر رہا تھا۔ 12 بدروحوں نے عیسٰی سے التماس ہمیں”کی، سؤروں میں بھیج دیں، ہمیں اُن میں داخل ہونے
“دیں۔ 13 اُس نے اُنہیں اجازت دی تو بدروحیں اُس
آدمی میں سے نکل کر سؤروں میں جا گھسیں۔ اِس پر
پورے غول ًکے تقریبا 2,000 سؤر بھاگ بھاگ کر
پہاڑی ڈھلانکی پر اُترےسے اور جھپٹمیںجھیل کر
ڈوب مرے۔

یہ14 دیکھ سؤروںکر بھاگبانگلہکے اُنہوںگئے۔
نے شہر دیہاتاور میں باتاِس کا چرچا کیا لوگتو یہ
معلوم کرنے کے لئے کہ کیا ہوا ہے اپنی جگہوں سے
نکل کر عیسٰی پاسکے آئے۔ اُس15 پاسکے پہنچے تو
آدمیوہ بدروحوںپہلےمیںجسملا کا لشکر ابتھا۔ وہ
کپڑے پہنے وہاں بیٹھا تھا اور اُس کی ٹھیکحالتذہنی
تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ جنہوں16 نے سب کچھ
دیکھا تھا اُنہوں لوگوںنے کو بتایا بدروحکہ گرفتہ آدمی
اور سؤروں ساتھکے کیا ہوا ہے۔

17 لوگپھر عیسٰی منتکی لـگےکرنے کہ وہ اُن کے
علاقے سے چلا جائے۔

18 عیسٰی کشتی پر سوار ہونے لگا تو بدروحوں سے
آزاد کئے گئے آدمی نے اُس التماسسے کی، مجھے” بھی
اپنے ساتھ جانے “دیں۔

لیکن19 عیسٰی نے اُسے ساتھ جانے نہ دیا بلـکہ اپنے”کہا، واپسگھر چلا جا اور اپنے عزیزوں کچھسبکو
بتا جو رب تیرےنے لئے کیا ہے، کہ اُس نے تجھ پر
کتنا رحم کیا “ہے۔

20 چنانچہ آدمی چلا گیا اور دکپلس کے علاقے میں
لوگوں کو بتانے لگا کہ عیسٰی میرےنے لئے کیا کچھ کیا
ہے۔ حیرتسباور زدہ ہوئے۔

یائیر کی بیٹی اور بیمار عورت
21 عیسٰی نے کشتی میں بیٹھے جھیل کو دوبارہ پار

کیا۔ کنارےدوسرےجب پہنچا ایکتو ہجوم اُس کے
گرد جمع ہو گیا۔ وہ ابھی جھیل پاسکے ہی تھا 22 کہ
مقامی عبادت خانے ایککا راہنما اُس پاسکے آیا۔
اُس کا نام یائیر تھا۔ عیسٰی کو دیکھ کر وہ اُس کے پاؤں
میں گر گیا 23 اور بہت منت کرنے لگا، میری” چھوٹی
بیٹی مرنے والی ہے، براہِ کرم آ کر اُس پر اپنے ہاتھ
رکھیں تاکہ وہ شفا پا کر زندہ “رہے۔

چنانچہ24 عیسٰی اُس بڑیایکپڑا۔چلساتھکے بھیڑ
اُس لـگپیچھےکے لوگاورگئی اُسے گھیر طرفہرکر
سے دبانے لـگے۔

ہجوم25 عورتایکمیں تھی جو بارہ سال سے خون
بہنے کے مرض سے رِہائی نہ پا سکی تھی۔ 26 بہت
ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروا کروا کر اُسے کئی طرح
کی مصیبت جھیلنی پڑی تھی اور اِتنے میں اُس کے تمام
پیسے بھی خرچ ہو گئے تھے۔ توبھی کوئی فائدہ نہ ہوا
تھا بلـکہ اُس حالتکی خرابمزید ہوتی گئی۔ 27 عیسٰی
بارےکے میں سن کر وہ بھیڑ میں شامل ہو گئی تھی۔
اب پیچھے سے آ کر اُس نے اُس کے لباس کو چھوا،
28 کیونکہ اُس نے سوچا، اگر” مَیں صرف اُس کے
لباس کو ہی چھو لوں تو مَیں شفا پا لوں “گی۔

خون29 ًبہنا فورا بند ہو گیا اور اُس نے اپنے میںجسم
محسوس کیا کہ مجھے اِس ناکاذیت حالت سے رِہائی
مل گئی ہے۔ لیکن30 اُسی لمحے عیسٰی کو محسوسخود
ہوا کہ مجھ میں سے توانائی نکلی ہے۔ اُس نے مُڑ کر
پوچھا، میرےنےکس” کپڑوں کو چھوا “ہے؟

31 اُس کے شاگردوں نے جواب دیا، آپ” خود
دیکھ ہیںرہے آپہجومکہ کو گھیر کر دبا رہا توہے۔
پھر طرحکسآپ پوچھ سکتے ہیں کسکہ نے مجھے
“چھوا؟

32 لیکن عیسٰی اپنے چاروں طرف دیکھتا رہا کہ
نےکس یہ کیا ہے۔ اِس33 پر عورتوہ یہ جان کر کہ
میرے ساتھ کیا ہوا ہے خوف مارےکے لرزتی ہوئی
اُس پاسکے آئی۔ وہ اُس کے منے سا گر پڑی اور اُسے
کھولحقیقتپوری بیانکر کی۔ 34 عیسٰی اُسنے سے
کہا، بیٹی،” تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ سلامتی
سے جا اور اپنی حالتناکاذیت بچیسے “رہ۔

عیسٰی35 ابھیباتیہنے تھیکینہیںختم عبادتکہ
خانے کے راہنما یائیر کے گھر طرفکی لوگکچھسے
پہنچے اور کہا، آپ” کی بیٹی فوت ہو چکی ابہے،
اُستاد کو تکلیفمزید دینے کی کیا “ضرورت؟

36 اُن کی باتیہ نظرانداز کر کے عیسٰی نے یائیر سے
ایمانفقطگھبراؤ،مت”کہا، “رکھو۔ پھر37 عیسٰی نے
ہجوم کو روک لیا اور صرف پطرس، یعقوب اور اُس
کے بھائی یوحنا کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دی۔
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جب38 عبادت خانے کے راہنما کے گھر پہنچے تو
وہاں بڑی افرا تفری نظر خوبلوگآئی۔ یہ گر و زاری
کر رہے تھے۔ 39 اندر جا کر عیسٰی نے اُن سے کہا، یہ”
کیسا شور شرابہ ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ لڑکی مر نہیں
گئی بلـکہ سو رہی “ہے۔

ہنسلوگ40 کر اُس کا مذاق اُڑانے لـگے۔ لیکن
اُس نے سب کو باہر نکال دیا۔ پھر صرف لڑکی کے
والدین اور اپنے تین شاگردوں کو ساتھ لے کر وہ اُس
کمرے میں داخل جسہوا میں لڑکی پڑی تھی۔ اُس41
اُسنے ہاتھکا پکڑ کر اِس“!قُومطلتھا”کہا، مطلبکا
ہے، چھوٹی” لڑکی، مَیں تجھے حکم دیتا ہوں جاگکہ
“!اُٹھ

ًلڑکی42 فورا اُٹھ کر چلنے پھرنے لـگی۔ اُس کی عمر بارہ
سال تھی۔ یہ دیکھ لوگکر گھبرا کر حیران رہ گئے۔
43 عیسٰی نے اُنہیں سنجیدگی سے سمجھایا کہ وہ کسی
کو بھی اِس بارےکے میں نہ بتائیں۔ پھر اُس نے اُنہیں
کہا کہ اُسے کھانے کو کچھ دو۔

6
عیسٰی ناصرتکو میں رد کیا جاتا ہے

1 پھر عیسٰی وہاں سے چلا گیا اور اپنے وطنی شہر
ناصرت میں آیا۔ اُس کے شاگرد اُس کے ساتھ تھے۔
سبت2 کے دن وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا۔
بیشتر لوگ اُس کی باتیں سن کر حیرت زدہ ہوئے۔
اُنہوں نے پوچھا، اِسے” یہ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟
حکمتیہ جو اِسے ملی اورہے، معجزےیہ اِسجو کے
ہاتھوں سے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ 3 کیا یہ وہ بڑھئی نہیں
ہے جو مریم کا بیٹا ہے اور جس کے بھائی یعقوب،
یوسف، یہوداہ اور شمعون ہیں؟ اور کیا اِس بہنیںکی یہیں
نہیں “رہتیں؟ یوں اُنہوں نے اُس سے ٹھوکر کھا کر قبولاُسے نہ کیا۔

عیسٰی4 اُننے نبی”کہا،سے کی ہر ہوتیعزتجگہ
اُسسوائےہے وطنیکے شہر، اُس داروںرشتےکے اور
اُس کے اپنے خاندان “کے۔

وہاں5 وہ کوئی معجزہ نہ کر سکا۔ اُس صرفنے
مریضوںایکچند پر رکھہاتھ کر اُن کو اور6دی۔شفا
وہ اُن بےاعتقادیکی سببکے بہتسے حیران تھا۔

عیسٰی بارہ شاگردوں کو تبلیغ کرنے بھیجتا ہے

اِس بعدکے عیسٰی اردنے گرد گاؤںمیںعلاقےکے
گاؤں جا لوگوںکر کو تعلیم دی۔ بارہ7 شاگردوں بُلاکو
کر وہ اُنہیں دو دو کر مختلفکے جگہوں پر بھیجنے لگا۔
اِس کے لئے اُس نے ناپاکاُنہیں روحوں کو لنے نکا کا
دےاختیار کر 8 یہ ہدایت کی، سفر” پر اپنے ساتھ کچھ
نہ لینا ایکسوائے لاٹھی کے۔ نہ روٹی، نہ سامان کے
لئے کوئی بیگ، نہ کمربند میں کوئی پیسہ، 9 نہ ایک
یادہسے ز سوٹ۔ تم پہنجوتے ہو۔سکتے گھرجس10
داخلبھیمیں میںاُسہو اُس مقام چلےسے تکجانے
ٹھہرو۔ 11 اور اگر کوئی مقام تم کو قبول نہ کرے یا
تمہاری نہ سنے تو پھر روانہ وقتہوتے پاؤںاپنے گردسے
جھاڑ دو۔ یوں تم اُن خلافکے گواہی دو “گے۔

12 چنانچہ شاگرد وہاں سے نکل کر منادی کرنے
لـگے کہ لوگ توبہ کریں۔ 13 اُنہوں نے بہت سی
دیںنکالبدروحیں بہتاور مریضوںسے پر زیتون تیلکا
مَل کر اُنہیں شفا دی۔

یحیٰی بپتسمہ دینے والے کا قتل
انتپاسہیرودیسبادشاہ14 نے عیسٰی بارےکے میں

سنا، کیونکہ اُس کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ کچھ کہہ رہے
تھے، یحیٰی” بپتسمہ دینے والا مُردوں میں سے جی اُٹھا
ہے، اِس لئے اِس قسم کی معجزانہ طاقتیں اُس میں نظر
آتی “ہیں۔
اَوروں نے سوچا، الیاسیہ” نبی “ہے۔
پیشبھیخیالیہ15 کیا جا رہا تھا کہ وہ قدیم زمانے

نبیوںکے جیسا کوئی نبی ہے۔
لیکن16 ہیرودیسجب نے اُس بارےکے میں سنا

تو اُس نے کہا، یحیٰی” جس کا مَیں نے سر قلم کروایا
ہے مُردوں میں سے جی اُٹھا “ہے۔ 17 وجہ یہ تھی کہ
ہیرودیس کے حکم پر ہی یحیٰی کو گرفتار کر کے جیل
میں ڈالا گیا تھا۔ ہیرودیاسیہ کی خاطر ہوا تھا جو پہلے
ہیرودیس کے بھائی فلپّس کی بیوی تھی، لیکن جس
سے اُس نے اب خود شادی کر لی تھی۔ 18 یحیٰی نے
ہیرودیس کو بتایا تھا، اپنے” بھائی کی بیوی سے تیری
شادی ناجائز “ہے۔

اِس19 وجہ ہیرودیاسسے اُس سے کینہ رکھتی اور
اُسے قتل کرانا چاہتی تھی۔ لیکن اِس میں وہ ناکام رہی
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20 ہیرودیسکیونکہ یحیٰی سے ڈرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ
یہ آدمی راست باز اور مُقّدس ہے، اِس لئے وہ اُس
کی حفاظت کرتا تھا۔ جب بھی اُس سے بات ہوتی تو
ہیرودیس سن سن کر بڑی اُلجھن میں پڑ جاتا۔ توبھی وہ
اُس کی باتیں سننا پسند کرتا تھا۔

21 آخرکار ہیرودیاس کو ہیرودیس کی سال گرہ
پر اچھا موقع مل گیا۔ سال گرہ کو منانے کے لئے
ہیرودیس نے اپنے بڑے سرکاری افسروں، ملٹری
کمانڈروں اور گلیل کے اّول درجے کے یوں شہر کی
ضیافت کی۔ ضیافت22 کے دوران ہیرودیاس کی بیٹی
اندر آ کر اُساورہیرودیسلـگی۔ناچنے مہمانوںکے یہکو
بہت پسند آیا اور اُس نے لڑکی سے کہا، جو” جی چاہے
مجھ مانگسے تو مَیں وہ تجھے دوں “گا۔ 23 بلـکہ اُس
نے قَسم کھا کر کہا، جو” بھی تُو مانگے گی مَیں تجھے
دوں گا، بادشاہیخواہ کا آدھا نہکیوںہیحصہ “ہو۔

24 لڑکی نے نکل کر اپنی ماں سے پوچھا، مَیں” کیا
“مانگوں؟
ماں نے جواب دیا، یحیٰی” بپتسمہ دینے والے کا

“سر۔
25 لڑکی پُھرتی سے اندر جا کر بادشاہ پاسکے واپس

آئی اور کہا، مَیں” چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ابھی ابھی
یحیٰی بپتسمہ دینے والے کا ٹرےسر میں منگوا “دیں۔

26 یہ سن کر بادشاہ کو بہت دُکھ ہوا۔ لیکن اپنی
قَسموں اور مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ انکار
کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھا۔ اُسچنانچہ27 ًنے فورا
جلاد کو بھیج کر حکم دیا کہ وہ یحیٰی کا سر لے آئے۔
جلاد جیلنے میں جا کر یحیٰی کا سر قلم کر دیا۔ 28 پھر
وہ ٹرےاُسے میں رکھ کر لے آیا اور لڑکی دیا۔دےکو
لڑکی نے اُسے اپنی ماں کے سپرد کیا۔ جب29 یحیٰی کے
شاگردوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ آئے اور اُس لاشکی
لے کر اُسے قبر میں رکھ دیا۔

عیسٰی 5000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے
رسول30 واپس آ کر عیسٰی پاسکے جمع ہوئے اور

سباُسے کچھ سنانے لـگے جو اُنہوں نے کیا اور سکھایا
تھا۔ اِس31 دوران لوگاِتنے آ اور جا تھےرہے اُنہیںکہ
کھانا کھانے کا موقع بھی نہ ملا۔ اِس لئے عیسٰی نے
بارہ شاگردوں سے کہا، آؤ،” ہم لوگوں الـگسے ہو

کسیکر غیرآباد جگہ جائیں اور آرام “کریں۔ 32 چنانچہ
وہ کشتی پر سوار ہو ویرانکسیکر جگہ چلے گئے۔

بہتلیکن33 لوگوںسے اُنہیںنے پہچانوقتجاتے
لیا۔ وہ پیدل چل کر تمام شہروں سے نکل آئے اور دوڑ
دوڑ کر اُن پہلےسے منزِل پہنچتکمقصود گئے۔ جب34
عیسٰی نے کشتی پر سے اُتر کر بڑے ہجوم کو دیکھا تو
اُسے لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ اُن بھیڑوں کی مانند
تھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ وہیں وہ اُنہیں بہت سی
باتیں سکھانے لگا۔

دنجب35 ڈھلنے لگا تو اُس کے شاگرد اُس پاسکے
آئے اور کہا، یہ” ویرانجگہ اورہے دن ڈھلنے لگا ہے۔
36 اِن رُخصتکو دیںکر تاکہ یہ ارد بستیوںکیگرد اور
دیہاتوں میں جا کر کھانے کے لئے کچھ خرید “لیں۔

37 لیکن عیسٰی نے اُنہیں کہا، تم” خود اِنہیں کچھ
کھانے کو “دو۔
اُنہوں اِسہم”پوچھا،نے لئےکے کےچاندیدرکار

200 ِسکے کہاں سے لے کر روٹی خریدنے جائیں اور
اِنہیں “کھلائیں؟

اُس38 نے کہا، تمہارے” پاس کتنی روٹیاں ہیں؟
جا کر پتا “!کرو
اُنہوں نے معلوم کیا۔ پھر دوبارہ اُس کے پاس آ کر

کہنے لـگے، ہمارے” پاس پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں
“ہیں۔

39 اِس پر عیسٰی نے اُنہیں ہدایت دی، تمام” لوگوں
کو گروہوں میں ہری گھاس پر بٹھا “دو۔ 40 چنانچہ
لوگ َسو َسو پچاسپچاساور صورتکی میں بیٹھ گئے۔
41 پھر عیسٰی نے اُن پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے
کر آسمان کی طرف دیکھا اور شکرگزاری کی دعا کی۔
پھر اُس نے روٹیوں کو توڑ توڑ کر شاگردوں کو دیا
تاکہ وہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ اُس نے دو مچھلیوں
کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے شاگردوں کے یعے ذر اُن
میں تقسیم کروایا۔ 42 اور سب نے جی بھر کر کھایا۔
43 جب شاگردوں نے روٹیوں اور مچھلیوں کے بچے
جمعٹکڑےہوئے توکئے ٹوکرےبارہ بھر کھانے44گئے۔
والے مردوں کی کُل تعداد 5,000 تھی۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
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45 اِس کے عین بعد عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو

مجبور کیا کہ وہ کشتی پر سوار ہو کر نکلیںآگے جھیلاور
کے پار کے بیتشہر صیدا جائیں۔ اِتنے میں وہ ہجوم کو
رُخصت کرنا چاہتا تھا۔ 46 اُنہیں باد خیر کہنے کے بعد
وہ دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ شام47 وقتکے
شاگردوں کی کشتی جھیل کے تکبیچ پہنچ گئی تھی
جبکہ عیسٰی خود خشکی پر اکیلا رہ گیا تھا۔ وہاں48 سے
اُس نے دیکھا کہ شاگرد کشتی کو کھینے میں بڑی جد
و جہد کر رہے ہیں، کیونکہ ہَوا اُن کے خلاف چل
رہی تھی۔ ً تقریبا تین بجے رات کے وقت عیسٰی پانی پر
چلتے ہوئے اُن پاسکے آیا۔ وہ اُن سے آگے نکلنا چاہتا
تھا، اُنہوںجبلیکن49 سطحکیجھیلاُسےنے پر چلتے
ہوئے دیکھا تو سوچنے لـگے، یہ” بھوتکوئی “ہے اور
چیخیں مارنے لـگے۔ 50 اُسےنےسبکیونکہ دیکھ کر
دہشت کھائی۔
لیکن ًعیسٰی فورا اُن مخاطبسے ہو کر بولا، حوصلہ”

!رکھو مَیں ہی ہوں۔ مت “گھبراؤ۔ 51 پھر وہ اُن کے
پاس آیا اور میںکشتی بیٹھ گیا۔ وقتاُسی ہَوا تھم گئی۔
شاگرد نہایت ہی حیرت زدہ ہوئے۔ 52 کیونکہ جب
روٹیوں کا معجزہ کیا گیا تھا تو وہ اِس کا مطلب نہیں
سمجھے تھے بلـکہ اُن بےحسدلکے ہو گئے تھے۔

گنیسرت میں مریضوں کی شفا
جھیل53 کو پار کر کے وہ گنیسرت شہر پاسکے

پہنچ گئے اور لنگر ڈال دیا۔ 54 جوں ہی وہ کشتی
سے اُترے لوگوں نے عیسٰی کو پہچان لیا۔ 55 وہ
بھاگ بھاگ کر اُس پورے علاقے میں سے گزرے
اور مریضوں کو چارپائیوں پر اُٹھا اُٹھا کر وہاں لے
آئے جہاں کہیں اُنہیں خبر ملی کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے۔
بھیجہاں56 وہ گیا چاہے گاؤں، شہر یا بستی میں، وہاں
لوگوں بیماروںنے رکھمیںچوکوںکو اُسکر منتسے
کی وہکہ ازکم اُنہیںکم لباساپنے دامنکے چھونےکو
دے۔ جساور بھینے اُسے چھوا اُسے شفا ملی۔

7
باپ دادا کی تعلیم

فریسیدنایک1 شریعتاور کچھکے عالِم یروشلم سے
عیسٰی سے ملنے آئے۔ جب2 وہ وہاں تھے تو اُنہوں نے

دیکھا اُسکہ شاگردکچھکے کئےصافپاکہاتھاپنے
بغیر یعنی دھوئے بغیر کھانا کھا رہے ہیں۔

3 کیونکہ) یہودی اور خاص کر فریسی
فرقے میںمعاملےاِسلوگکے باپاپنے روایتکیدادا
کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئے بغیر
نہیںکھانا کھاتے۔ کبھیوہجبطرحاِسی4 بازار سے
آتے ہیں تو وہ غسل کر کے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ وہ
سیبہت اَور روایتوں پر بھی عمل کرتے ًہیں، مثلا کپ،
جگ اور کیتلی کو دھو صافپاککر کرنے کی رسم
(پر۔

5 چنانچہ فریسیوں اور شریعت کے ِموں عال نے عیسٰی
سے پوچھا، آپ” کے باپشاگرد دادا کی روایتوں کے
مطابق زندگی کیوں نہیں گزارتے بلـکہ روٹی بھی ہاتھ
صافپاک کئے بغیر کھاتے “ہیں؟

6 عیسٰی جوابنے دیا، یسعیاہ” نبی نے تم یاکاروں ر
بارےکے ٹھیکمیں اُسجبکہا نے یہ نبوّت یہ’کی، قوم اپنے ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی ہے
لیکن اُس کا دل مجھ سے دُور ہے۔
7 پرستشمیریوہ کرتے تو ہیں، لیکن بےفائدہ۔
کیونکہ وہ صرف انسان ہی کے احکام سکھاتے

‘ہیں۔
8 تم الله کے احکام کو چھوڑ کر انسانی روایات کی

پیروی کرتے “ہو۔
9 عیسٰی نے اپنی بات جاری رکھی، تم” کتنے سلیقے

سے الله کا حکم منسوخ کرتے ہو تاکہ اپنی روایات کو
قائم رکھ سکو۔ مثلا10ً موسٰی نے فرمایا، باپاپنے’ اور
اپنی ماں عزتکی ‘کرنا اور جو’ باپاپنے یا ماں لعنتپر
کرے اُسے سزائے موت دی ‘جائے۔ 11 لیکن جب
کوئی اپنے والدین سے کہے، مَیں’ آپ کی مدد نہیں کر
مَیںکیونکہسکتا، مانیمَنتنے کوآپمجھےجوکہہے
دینا تھا وہ الله کے لئے قربانی ‘ہے تو تم اِسے جائز قرار
دیتے ہو۔ یوں12 تم اُسے اپنے ماں باپ کی مدد کرنے
روکسے لیتے ہو۔ 13 اور اِسی طرح تم الله کے کلام کو
اپنی اُس روایت سے منسوخ کر لیتے ہو جو تم نے نسل
نسلدر منتقل کی ہے۔ تم اِس قسم سیبہتکی حرکتیں
کرتے “ہو۔
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کیا کچھ انسان ناپاککو کر دیتا ہے؟
14 پھر عیسٰی نے دوبارہ ہجوم کو اپنے پاس بُلایا اور

باتمیریسب”کہا، سنو اور اِسے سمجھنے کوششکی
کرو۔ 15 کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو انسان میں داخل
ہو کر ناپاکاُسے کر سکے، بلـکہ انسانکچھجو اندرکے
سے نکلتا ناپاکاُسےوہیہے کر اگر]16“ہے۔دیتا
کوئی سن سکتا ہے تو وہ سن [لے۔

17 پھر وہ ہجوم کو چھوڑ کر کسی گھر میں داخل
ہوا۔ وہاں اُس شاگردوںکے نے تمثیلاِس”پوچھا، کا
مطلبکیا “ہے؟

18 اُس نے کہا، کیا” تم بھی اِتنے ناسمجھ ہو؟ کیا تم
نہیں سمجھتے کہ جو کچھ باہر سے انسان میں داخل ہوتا
ہے وہ ناپاکاُسے نہیں کر سکتا؟ 19 وہ تو اُس کے دل
میں نہیں جاتا بلـکہ اُس معدےکے میں اور وہاں سے
نکل کر ضرورتجائے “میں۔ یہ) کہہ کر عیسٰی نے
ہر قسم کا صافپاککھانا قرار (دیا۔

اُس20 نے یہ بھی انسانکچھجو”کہا، کے اندر سے
نکلتا ہے وہی اُسے ناپاک کرتا ہے۔ 21 کیونکہ لوگوں
کے اندر سے، اُن کے دلوں ہی سے بُرے خیالات،
حرام کاری، قتلچوری، و غارت، 22 زناکاری، لالچ،
بدکاری، شہوتدھوکا، پرستی، حسد، بہتان، غرور اور
حماقت نکلتے ہیں۔ 23 یہ تمام بُرائیاں اندر ہی سے نکل کر
انسان ناپاککو کر دیتی “ہیں۔

عورتغیریہودی کا ایمان
پھر24 گلیلعیسٰی روانہسے ہو میںشمالکر صور کے

علاقے میں آیا۔ وہاں وہ کسی گھر میں داخل ہوا۔ وہ
نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتا چلے، لیکن وہ پوشیدہ نہ
رہ سکا۔ 25 ً فورا ایک عورت اُس کے پاس آئی جس
نے اُس بارےکے میں سن رکھا تھا۔ وہ اُس کے پاؤں
میں گر اُسگئی۔ کی چھوٹی بیٹی ناپاککسی روح کے
قبضے میں تھی، 26 اور اُس نے عیسٰی گزارشسے بدروح”کی، کو میری بیٹی میں سے نکال “دیں۔ لیکن وہ
عورت یونانی تھی اور سورفینیکے کے علاقے میں پیدا
ہوئی تھی، 27 اِس لئے عیسٰی نے اُسے بتایا، پہلے” بچوں
کو جی بھر کر کھانے دے، کیونکہ یہ مناسب نہیں
کہ بچوں سے کھانا لے کر ُکتوں کے منے پھینکسا دیا
“جائے۔

اُس28 جوابنے دیا، جی” خداوند، لیکن میز کے
نیچے کے ُکتے بھی بچوں گرےکے ٹکڑےہوئے “ہیں۔کھاتے

29 عیسٰی نے کہا، تُو” نے جواباچھا دیا، اِس لئے
جا، بدروح تیری بیٹی میں نکلسے گئی “ہے۔

عورت30 اپنے واپسگھر چلی گئی تو دیکھا لڑکیکہ
بستر پر پڑی ہے اور بدروح اُس میں نکلسے چکی ہے۔

بہرےگونگے کی شفا
عیسٰیجب31 صور سے روانہ ہوا تو وہ پہلے شمال میں

واقع شہر صیدا کو چلا گیا۔ پھر وہاں سے بھی فارغ ہو
کر وہ دوبارہ گلیل کی جھیل کنارےکے واقع دکپلس
کے علاقے میں پہنچ گیا۔ 32 وہاں اُس پاسکے ایک
بہرا آدمی لایا گیا جو مشکل ہی سے بول سکتا تھا۔ اُنہوں
نے منت کی کہ وہ اپنا ہاتھ اُس پر رکھے۔ 33 عیسٰی
اُسے ہجوم سے دُور لے گیا۔ اُس نے اپنی اُنگلیاں اُس
کے کانوں میں ڈالیں اور تھوک کر آدمی کی زبان کو
چھوا۔ 34 پھر آسمان کی طرف نظر اُٹھا کر اُس نے آہ
بھری اور اُس سے کہا، “!اِفتح” اِس) کا مطلب کھل”ہے (“!جا

35ً فورا آدمی زبانگئے،کھلکانکے ٹوٹبندھنکا
گیا اور ٹھیکٹھیکوہ لنے بو لگا۔ عیسٰی36 حاضریننے
کو حکم دیا کہ کسیوہ کو باتیہ نہ بتائیں۔ لیکن جتنا
وہ منع کرتا تھا اُتنا لوگہی اِس کی خبر پھیلاتے تھے۔
37 نہایتوہ ہی حیران ہوئے اور کہنے لـگے، اِس” نے
کچھسب اچھا کیا ہے، یہ بہروں کو سننے طاقتکی دیتا
ہے اور گونگوں کو لنے بو “کی۔

8
عیسٰی 4000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے

1 اُن دنوں ایکمیں اَور مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت سے
لوگ جمع پاسکےجنہوئے کھانے بندوبستکا نہیں
تھا۔ چنانچہ عیسٰی نے اپنے شاگردوں کو بُلا کر اُن سے
کہا، 2 مجھے” اِن لوگوں پر ترس آتا ہے۔ اِنہیں میرے
ساتھ ٹھہرے تین دن ہو چکے ہیں اور اِن کے پاس
کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن3 اگر مَیں اِنہیں
رُخصت کر دوں اور وہ اِس بھوکی حالت میں اپنے اپنے
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گھر چلے جائیں تو وہ راستے تھکمیں کر ُچور ہو جائیں
گے۔ اور اِن میں سے کئی دُوردراز سے آئے “ہیں۔

4 اُس کے شاگردوں نے جواب دیا، اِس” ویران
علاقے میں کہاں سے اِتنا کھانا مل سکے گا کہ یہ کھا
کر سیر ہو “جائیں؟

5 عیسٰی نے پوچھا، تمہارے” پاس کتنی روٹیاں
“ہیں؟
اُنہوں جوابنے دیا، “سات۔”
عیسٰی6 ہجومنے زمینکو پر بیٹھنے کہا۔کو ساتپھر

روٹیوں کو لے کر اُس نے شکرگزاری کی دعا کی اور
اُنہیں توڑ توڑ کر اپنے شاگردوں کو تقسیم کرنے کے لئے
دے دیا۔ 7 اُن کے پاس دو چار چھوٹی مچھلیاں بھی
تھیں۔ عیسٰی نے اُن پر بھی شکرگزاری کی دعا کی اور
شاگردوں کو اُنہیں بانٹنے کو کہا۔ لوگوں8 نے جی بھر
کر کھایا۔ بعد میں جب کھانے کے بچے ٹکڑےہوئے
جمع کئے گئے تو سات بڑے ٹوکرے بھر گئے۔ 9 ً تقریبا
4,000 آدمی حاضر تھے۔ کھانے کے بعد عیسٰی نے
رُخصتاُنہیں کر ًاور10دیا فورا پرکشتی ہوسوار کر اپنے
شاگردوں ساتھکے دلمنوتہ کے علاقے میں پہنچ گیا۔

فریسی الٰہی طلبنشان کرتے ہیں
11 اِس پر فریسی نکل کر عیسٰی کے پاس آئے اور

اُس بحثسے کرنے لـگے۔ اُسے آزمانے کے لئے اُنہوں
نے مطالبہ کیا کہ وہ اُنہیں آسمان کی طرف سے کوئی
الٰہی نشان دکھائے تاکہ اُس کا اختیار ثابت ہو جائے۔
لیکن12 اُس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ” نسل کیوں
الٰہی نشان کا مطالبہ کرتی ہے؟ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں
کہ اِسے کوئی نشان نہیں دیا جائے “گا۔

13 اور اُنہیں چھوڑ کر وہ دوبارہ کشتی میں بیٹھ گیا
اور جھیل کو پار کرنے لگا۔

فریسیوں ہیرودیساور کا خمیر
لیکن14 شاگرد اپنے ساتھ کھانا لانا بھول گئے تھے۔

میںکشتی اُن ایکصرفپاسکے روٹی تھی۔ 15 عیسٰی
نے اُنہیں ہدایت کی، خبردار،” فریسیوں اور ہیرودیس
کے خمیر سے ہوشیار “رہنا۔

16 آپسشاگرد میں بحث کرنے لـگے، وہ” اِس لئے
کہہ رہے ہوں گے پاسہمارےکہ روٹی نہیں “ہے۔

17 عیسٰی کو معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔
اُس نے کہا، تم” آپس میں بحثکیوں کر رہے ہو کہ
ہمارے پاس روٹی نہیں ہے؟ کیا تم تکاب نہ جانتے،
نہ سمجھتے ہو؟ کیا تمہارے دل اِتنے بےحس ہو گئے
ہیں؟ تمہاری18 آنکھیں تو ہیں، کیا تم دیکھ نہیں سکتے؟
تمہارے کان تو ہیں، کیا تم سن نہیں سکتے؟ اور کیا تمہیں
یاد نہیں مَیںجب19 آدمیوں5,000نے کو پانچ روٹیوں
سے سیر کر دیا تو تم نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے کتنے
ٹوکرے اُٹھائے “تھے؟
اُنہوں جوابنے دیا، ۔“بارہ”
20 اور” جب مَیں نے 4,000 آدمیوں کو سات

روٹیوں سے سیر کر دیا تو تم نے بچے ہوئے ٹکڑوں کے
ٹوکرےکتنے اُٹھائے “تھے؟
اُنہوں جوابنے دیا، “سات۔”
اُس21 نے پوچھا، کیا” تم تکابھی نہیں “سمجھتے؟
بیت صیدا میں اندھے کی شفا

22 بیتوہ صیدا پہنچے لوگتو عیسٰی ایکپاسکے
اندھے آدمی کو لائے۔ اُنہوں التماسنے کی کہ وہ اُسے
چھوئے۔ 23 عیسٰی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اُسے گاؤں سے
باہر لے گیا۔ وہاں اُس نے اُس کی آنکھوں تھوکپر کر
اپنے ہاتھ اُس پر رکھ دیئے اور پوچھا، کیا” تُو کچھ دیکھ
سکتا “ہے؟

24 آدمی نے نظر اُٹھا کر کہا، ہاں،” مَیں لوگوں کو
دیکھ سکتا ہوں۔ وہ پھرتے ہوئے درختوں کی مانند
دےدکھائی رہے “ہیں۔

25 عیسٰی نے دوبارہ اپنے ہاتھ اُس کی آنکھوں پر
رکھے۔ اِس پر آدمی کی آنکھیں پورے طور پر کھل
گئیں، اُس کی نظر بحال ہو گئی اور سبوہ صافکچھ
دیکھصاف عیسٰی26تھا۔سکتا رُخصتاُسےنے کےکر
واپسمیںگاؤںاِس”کہا، نہ جانا بلـکہ سیدھا اپنے گھر
چلا “جا۔

پطرس کا اقرار
27 پھر عیسٰی وہاں سے نکل کر اپنے شاگردوں کے

ساتھ قیصریہ فلپی کے قریب کے دیہاتوں میں گیا۔ چلتے
چلتے اُس نے اُن سے پوچھا، مَیں” لوگوں کے نزدیک
کون “ہوں؟
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اُنہوں28 جوابنے کچھ”دیا، ہیںکہتے یحیٰی بپتسمہ

دینے والا، کچھ یہ کہ آپ الیاس نبی ہیں۔ کچھ یہ بھی
کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے “ایک۔

29 اُس نے پوچھا، لیکن” تم کیا کہتے تمہارےہو؟
نزدیک مَیں کون “ہوں؟
پطرس جوابنے دیا، مسیحآپ” “ہیں۔
30 یہ سن کر عیسٰی نے اُنہیں کسی کو بھی یہ بات

بتانے سے منع کیا۔
عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

31 پھر عیسٰی اُنہیں تعلیم دینے لگا، لازم” ہے کہ ابِن
دُکھبہتآدم اُٹھا کر بزرگوں، اماموںراہنما شریعتاور
کے علما سے رد کیا جائے۔ اُسے قتل بھی کیا جائے گا،
لیکن تیسرےوہ دن اُٹھےجی “گا۔ اُس32 اُنہیںنے یہ
صافصافبات بتائی۔ اِس پر پطرس طرفایکاُسے
لے جا کر سمجھانے لگا۔ 33 عیسٰی مُڑ کر شاگردوں کی
طرف دیکھنے لگا۔ اُس پطرسنے کو ڈانٹا، شیطان،”
میرے منے سا سے ہٹ !جا تُو الله کی سوچ نہیں رکھتا
بلـکہ انسان “کی۔

پھر34 اُس ہجومعلاوہکےشاگردوںنے بھیکو اپنے
پاس بُلایا۔ اُس نے میرےجو”کہا، پیچھے آنا چاہے وہ
اپنے آپ کا انکار کرے اور اپنی صلیب اُٹھا میرےکر
پیچھے ہو لے۔ 35 کیونکہ جو اپنی جان کو بچائے رکھنا
چاہے وہ اُسے کھو دے گا۔ لیکن جو میری اور الله
کی خوش خبری کی خاطر اپنی جان کھو دے وہی
اُسے بچائے گا۔ 36 کیا فائدہ ہے اگر کسی کو پوری
دنیا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنی جان سے محروم ہو
جائے؟ انسان37 اپنی جان بدلےکے دےکیا سکتا ہے؟
38 جو بھی اِس زناکار اور گناہ آلودہ نسل کے منے سا
میرے اور میری باتوں کے سبب سے شرمائے اُس سے
ابِن آدم بھی وقتاُس شرمائے وہجبگا باپاپنے کے
جلال مُقّدسمیں فرشتوں کے ساتھ آئے “گا۔

9
عیسٰی1 اُنہیںنے بھییہ مَیں”بتایا، تم کو سچ بتاتا ہوں،

یہاں ہیںکھڑےلوگایسےکچھ جو مرنے پہلےسے ہی
الله کی بادشاہی قدرتکو ساتھکے آتے دیکھیںہوئے
“گے۔

پہاڑ پر عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے
2 چھ دن کے بعد عیسٰی صرف پطرس، یعقوب اور

یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں
اُس کی شکل صورتو اُن کے منے سا بدل گئی۔ اُس3
لـگےچمکنےکپڑےکے نہایتاور سفید گئے۔ہو میںدنیا
کوئی بھی کپڑےدھوبی اِتنے سفید نہیں کر سکتا۔ 4 پھر
الیاس اور موسٰی ظاہر ہوئے اور عیسٰی باتسے کرنے
لـگے۔ پطرس5 بول اُٹھا، اُستاد،” کتنی باتاچھی ہے
کہ ہم یہاں ہیں۔ آئیں، ہم تین یاں جھونپڑ بنائیں، ایک
آپ کے لئے، ایک موسٰی کے لئے اور ایک الیاس کے
لئے۔ “ اُس6 یہنے اِس لئے کہا تینوںکہ سہمےشاگرد
ہوئے تھے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے۔

7 اِس پر ایک بادل آ کر اُن پر چھا گیا اور بادل میں
ایکسے آواز سنائی دی، یہ” میرا پیارا فرزند ہے۔ اِس
کی “سنو۔ اچانک8 موسٰی اور الیاس غائب ہو گئے۔
شاگردوں نے طرفچاروں دیکھا، لیکن صرف عیسٰی
نظر آیا۔

9 وہ پہاڑ سے اُترنے لـگے تو عیسٰی نے اُنہیں حکم دیا،
جو” کچھ تم نے دیکھا ہے اُسے اُس وقت تک کسی
کو نہ بتانا تکجب کہ ابِن آدم مُردوں میں سے جی نہ
“اُٹھے۔

10 چنانچہ اُنہوں نے باتیہ تکاپنے محدود رکھی۔
لیکن وہ کئی بار آپس میں بحث کرنے لـگے کہ مُردوں
میں اُٹھنےجیسے سے کیا مراد اُنہوںپھر11ہے۔سکتیہو
نے اُس سے پوچھا، شریعت” کے علما کیوں کہتے ہیں
مسیحکہ کی آمد الیاسپہلےسے کا آنا ضروری “ہے؟

12 عیسٰی جوابنے دیا، الیاس” تو ضرور پہلے سب
کچھ بحال کرنے کے لئے آئے گا۔ لیکن کلاِم مُقّدس
میں ابِن آدم بارےکے میں یہ کیوں لـکھا ہے کہ اُسے
بہت دُکھ اُٹھانا اور حقیر سمجھا جانا ہے؟ لیکن13 مَیں تم
کو بتاتا الیاسہوں، تو آ چکا ہے اور اُنہوں نے اُس کے
ساتھ جو چاہا کیا۔ یہ بھی کلاِم مُقّدس کے مطابق ہی
ہوا “ہے۔

عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے
جب14 وہ باقی شاگردوں کے پاس واپس پہنچے تو

اُنہوں نے دیکھا کہ اُن کے ایکگرد بڑا ہجوم جمع ہے
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اور شریعت کے کچھ علما اُن کے ساتھ بحث کر رہے
ہیں۔ 15 عیسٰی کو دیکھتے ہی لوگوں بڑینے بےچینی
سے اُس کی طرف دوڑ کر اُسے سلام کیا۔ 16 اُس نے
شاگردوں سے سوال کیا، تم” اُن کے ساتھ کس کے
بارے بحثمیں کر رہے “ہو؟

ہجوم17 میں ایکسے آدمی جوابنے دیا، اُستاد،”
مَیں اپنے بیٹے کو آپ پاسکے لایا تھا۔ وہ ایسی بدروح
میںقبضےکے اُسےجوہے لنے بو نہیں جباور18دیتی۔
بھی وہ اُس پر غالب آتی ہے وہ اُسے زمین پر پٹک دیتی
بیٹےہے۔ نکلنےجھاگسےمنہکے لگتا اور دانتوہ پیسنے
لگتا ہے۔ پھر اُس کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ مَیں نے آپ
سےشاگردوںکے توکہا تھا بدروحوہکہ نکالکو دیں،
لیکن وہ نہ نکال “سکے۔

عیسٰی19 نے اُن سے ایمان”کہا، !نسلخالیسے مَیں
تمہارےتککب ساتھ برداشتتمہیںتککبرہوں،
کروں؟ لڑکے پاسمیرےکو “آؤ۔لے وہ20 اُسے عیسٰی
پاسکے لے آئے۔
عیسٰی کو دیکھتے ہی بدروح لڑکے کو جھنجھوڑنے

لـگی۔ وہ زمین پر گر گیا اور اِدھر اُدھر لُڑھکتے ہوئے منہ
جھاگسے لنے نکا لگا۔ 21 عیسٰی باپنے سے اِس”پوچھا، کے کبساتھ سے ایسا ہو رہا “ہے؟
اُس جوابنے دیا، بچـپن” سے۔ بہت22 دفعہ اُس

نے ہلاکاِسے کرنے کی آگخاطر یا پانی میں گرایا
ہے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ترس کھا کر ہماری
مدد “کریں۔

23 عیسٰی نے پوچھا، کیا” مطلب، اگر’ آپ کچھ کر
سکتے ؟‘ہیں جو ایمان رکھتا ہے اُس کے لئے سب کچھ
ممکن “ہے۔

24 لڑکے کا باپ ً فورا چلّا اُٹھا، مَیں” ایمان رکھتا
بےاعتقادیمیریہوں۔ علاجکا “کریں۔

25 عیسٰی نے دیکھا کہ بہت لوگسے دوڑ دوڑ کر
دیکھنے آ رہے ہیں، اِس لئے اُس ناپاکنے روح کو
گونگیاے”ڈانٹا، بہریاور بدروح، مَیں تجھے حکم دیتا
میںاِسبھیکبھیجا۔نکلسےمیںاِسکہہوں دوبارہ
داخل نہ “!ہونا

26 اِس پر بدروح چیخ اُٹھی اور لڑکے شدتکو سے
جھنجھوڑ کر نکل گئی۔ لڑکا لاش کی طرح زمین پر پڑا
رہا، اِس لئے سب نے کہا، وہ” مر گیا “ہے۔ لیکن27

عیسٰی نے اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُٹھنے میں اُس کی مدد کی
اور وہ کھڑا ہو گیا۔

28 بعد میں جب عیسٰی کسی گھر میں جا کر اپنے
شاگردوں ساتھکے اکیلا تھا تو اُنہوں اُسنے سے بدروحہم”پوچھا، کو کیوں نہ نکال “سکے؟

اُس29 جوابنے دیا، اِس” قسم کی صرفبدروح
دعا سے نکالی جا سکتی “ہے۔

عیسٰی دوسری دفعہ موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
نکلسےوہاں30 عیسٰیگزرے۔سےمیںگلیلوہکر

نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتا چلے کہ وہ کہاں ہے،
31 کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو دےتعلیم رہا تھا۔ اُس
نے اُن ابِن”کہا،سے آدم آدمیوںکو حوالےکے کر دیا
جائے گا۔ وہ اُسے قتل کریں لیکنگے، تین دن کے بعد
وہ جی اُٹھے “گا۔

لیکن32 اِسشاگرد مطلبکا نہ سمجھے اور وہ عیسٰی
سے اِس بارےکے میں پوچھنے سے ڈرتے بھی تھے۔

سبکون سے بڑا ہے؟
33 چلتے چلتے وہ کفرنحوم جبپہنچے۔ کسیوہ گھر

میں تھے تو عیسٰی نے شاگردوں سے سوال کیا، راستے”
میں باتکستم بحثپر کر رہے “تھے؟

لیکن34 خاموشوہ رہے، کیونکہ وہ راستے میں اِس
پر بحث کر رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟
عیسٰی35 بیٹھ گیا اور بارہ شاگردوں بُلاکو کر جو”کہا،
اّول ہونا چاہتا سےسبوہہے آخر میں آئے سباور کا
خادم “ہو۔ 36 پھر اُس ایکنے چھوٹے بچے کو لے
کر اُن درمیانکے کیا۔کھڑا اُسے گلے لگا کر اُس نے اُن
سے کہا، میرےجو”37 نام میں اِن بچوں میں کسیسے
کو قبول کرتا ہے وہ مجھے ہی قبول کرتا ہے۔ اور جو
قبولمجھے کرتا مجھےوہہے نہیں بلـکہ اُسے قبول کرتا ہے
مجھےنےجس بھیجا “ہے۔

خلافہمارےجو نہیں ہمارےوہ حق میں ہے
38 یوحنا بول اُٹھا، اُستاد،” ہم ایکنے شخص کو

دیکھا آپجو کا نام لے کر بدروحیں نکال رہا تھا۔ ہم
نے اُسے منع کیا، کیونکہ پیرویہماریوہ نہیں “کرتا۔

لیکن39 عیسٰی نے کہا، اُسے” منع نہ کرنا۔ جو بھی
میرے نام میں کرےمعجزہ وہ اگلے بارےمیرےلمحے
بُریمیں باتیں نہیں گا۔سکےکہہ کیونکہ40 ہمارےجو
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خلاف نہیں ہمارےوہ حق میں ہے۔ مَیں41 تم کو سچ
بتاتا ہوں، جو بھی تمہیں اِس وجہ سے پانی کا گلاس
پلائے کہ تم مسیح کے پیروکار ہو اُسے ضرور اجر ملے
گا۔

آزمائشیں
42 اور جو کوئی مجھ پر ایمان رکھنے والے اِن چھوٹوں

میں سے کسی کو گناہ کرنے پر اُکسائے اُس کے لئے
بہتر ہے اُسکہ بڑیمیںگلےکے چکّی پاٹکا باندھ کر
اُسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ 43-44 اگر تیرا ہاتھ
تجھے گناہ کرنے پر اُکسائے تو ڈالنا۔کاٹاُسے اِس سے
پہلے کہ تُو دو سمیتہاتھوں کبھیکیجہنم نہ بجھنے والی
میںآگ چلا جائے وہاںیعنی] لوگوںجہاں کو
کھانے کبھیکیڑےوالے نہیں مرتے کبھیآگاور
نہیں [بجھتی بہتر یہ ہے کہ تُو ایک ہاتھ سے محروم ہو
ابدیکر زندگی میں داخل ہو۔ 45-46 اگر تیرا پاؤں تجھے
گناہ کرنے پر اُکسائے تو کاٹاُسے ڈالنا۔ اِس سے پہلے
کہ تجھے دو سمیتپاؤں جہنم میں پھینکا جائے جہاں]
لوگوں کو کھانے کیڑےوالے کبھی نہیں مرتے اور
آگ کبھی نہیں [بجھتی بہتر یہ ہے کہ ایکتُو پاؤں سے
محروم ہو کر ابدی زندگی میں داخل ہو۔ 47-48 اور اگر
تجھےآنکھتیری گناہ پرکرنے اُکسائے تو دینا۔نکالاُسے
اِس پہلےسے تجھےکہ سمیتآنکھوںدو میںجہنم پھینکا
جائے جہاں لوگوں کو کھانے والے کیڑے کبھی
نہیں مرتے آگاور کبھی نہیں بجھتی بہتر یہ ہے کہ تُو
ایک آنکھ سے محروم ہو کر الله کی بادشاہی میں ہو۔داخل

49 کیونکہ ایکہر آگکو سے نمکین کیا جائے گا
اور] ایکہر نمکقربانی سے نمکین کی جائے ۔[گی

نمک50 اچھی چیز لیکنہے۔ اگر اُس کا ذائقہ جاتا
رہے تو اُسے کیونکر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟ اپنے
درمیان نمک کی خوبیاں برقرار رکھو اور صلح سلامتی
دوسرےایکسے کے ساتھ زندگی “گزارو۔

10
طلاق بارےکے میں تعلیم

1 پھر عیسٰی اُس جگہ کو چھوڑ کر یہودیہ کے علاقے
میں اور یائے در یردن کے پار چلا گیا۔ وہاں بھی ہجوم
جمع ہو گیا۔ اُس نے اُنہیں معمول مطابقکے تعلیم دی۔

2 کچھ فریسی آئے اور اُسے پھنسانے غرضکی سے
سوال کیا، کیا” جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو “دے؟طلاق

3 عیسٰی نے اُن سے پوچھا، موسٰی” شریعتنے میں
تم کو کیا ہدایت کی “ہے؟

اُنہوں4 اُس”کہا،نے دیاجازتنے آدمیکہہے
طلاق نامہ لـکھ بیویکر رُخصتکو کر “دے۔

عیسٰی5 موسٰی”دیا،جوابنے دلیسختتمہارینے
کی وجہ تمہارےسے لئے یہ حکم لـکھا تھا۔ لیکن6 ابتدا
میں ایسا نہیں تھا۔ دنیا کی تخلیق وقتکے الله نے اُنہیں
مرد اور عورت بنایا۔ 7 اِس’ لئے مرد اپنے باپماں کو
چھوڑ کر اپنی بیوی کے پیوستساتھ ہو جاتا ہے۔ 8 وہ
ایکدونوں ہو جاتے ‘ہیں۔ یوں وہ کلاِم مُقّدس کے
مطابق نہیںدو ہتے ر ایکبلـکہ ہو ہیں۔جاتے 9 تو جسے
الله نے خود جوڑا ہے اُسے انسان جدا نہ “کرے۔

کسی10 گھر میں آ کر شاگردوں نے باتیہ دوبارہ
چھیڑ کر عیسٰی سے مزید یافت در کیا۔ اُس11 نے اُنہیں
بتایا، جو” اپنی بیوی کو دےطلاق کر کسی اَور سے
کرےشادی وہ اُس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ 12 اور جو
عورت اپنے خاوند کو طلاق دے کر کسی اَور سے
کرےشادی وہ بھی زنا کرتی “ہے۔

عیسٰی چھوٹے بچوں برکتکو دیتا ہے
ایک13 لوگدن اپنے چھوٹے بچوں کو عیسٰی کے

پاس لائے تاکہ وہ اُنہیں چھوئے۔ لیکن شاگردوں نے
اُن کو ملامت کی۔ 14 یہ دیکھ کر ناراضعیسٰی ہوا۔
اُس نے اُن سے بچوں”کہا، پاسمیرےکو آنے دو اور
اُنہیں نہ روکو، کیونکہ الله کی بادشاہی اِن جیسے لوگوں
کو حاصل ہے۔ مَیں15 تم کو سچ بتاتا ہوں، جو الله کی
بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اُس میں
داخل نہیں ہو “گا۔ 16 یہ کہہ کر اُس نے اُنہیں گلے
لگایا اور اپنے ہاتھ اُن پر رکھ کر اُنہیں برکت دی۔

امیر مشکل سے بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں
جب17 عیسٰی روانہ ہونے لگا تو ایک آدمی دوڑ کر

اُس کے پاس آیا اور اُس کے منے سا گھٹنے ٹیک کر
پوچھا، نیک” اُستاد، مَیں کیا کروں تاکہ ابدی زندگی
میراث میں “پاؤں؟
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18 عیسٰی نے تُو”پوچھا، نیکمجھے کیوں کہتا ہے؟
نیککوئی نہیں ایکسوائے کے اور وہ ہے الله۔ 19 تُو
شریعت کے احکام سے تو واقف ہے۔ قتل نہ کرنا، زنا
نہ چوریکرنا، نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، دھوکا نہ
دینا، باپاپنے اور اپنی ماں عزتکی “کرنا۔

آدمی20 جوابنے دیا، اُستاد،” مَیں نے جوانی سے
تکآج اِن تمام احکام پیرویکی کی “ہے۔

عیسٰی21 غورنے اُسسے دیکھا۔طرفکی اُس کے
میںدل اُس کے لئے پیار اُبھر آیا۔ وہ بولا، ایک” کام رہ
گیا ہے۔ جا، اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے پیسے
میںغریبوں تقسیم تیرےپھردے۔کر لئے آسمان پر خزانہ
جمع ہو جائے گا۔ اِس کے بعد آ کر میرے پیچھے ہو
“لے۔ 22 یہ سن کر آدمی کا لٹکمنہ گیا اور مایوسوہ
ہو کر چلا گیا، کیونکہ دولتنہایتوہ مند تھا۔

23 عیسٰی نے اپنے ارد گرد دیکھ کر شاگردوں سے
مندوںدولت”کہا، لئےکے الله بادشاہیکی داخلمیں
ہونا کتنا مشکل “!ہے

24 شاگرد اُس کے یہ الفاظ سن کر حیران ہوئے۔
لیکن عیسٰی نے دوبارہ !بچو”کہا، الله کی بادشاہی میں
داخل ہونا ہے۔مشکلکتنا 25 امیر اللهکے بادشاہیکی
میں داخل ہونے نسبتکی یادہ ز آسان یہ ہے اونٹکہ
سوئی کے ناکے میں سے گزر “جائے۔

26 اِس پر شاگرد مزید حیرت زدہ ہوئے اور ایک
دوسرے سے کہنے لـگے، پھر” کس کو نجات مل
سکتی “ہے؟

27 عیسٰی نے غور سے اُن طرفکی دیکھ جوابکر
دیا، یہ” انسان کے لئے تو ناممکن لیکنہے، الله کے لئے
نہیں۔ اُس کے لئے سب کچھ ممکن “ہے۔

28 پطرسپھر بول اُٹھا، ہم” تو کچھسباپنا چھوڑ کر
آپ پیچھےکے ہو لئے “ہیں۔

29 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں،
جس نے بھی میری اور الله خبریخوشکی کی خاطر
اپنے گھر، بھائیوں، بہنوں، ماں، باپ، بچوں یا کھیتوں
کو چھوڑ دیا ہے اُسے30 اِس زمانے میں ایذا رسانی کے
ساتھ ساتھ َسو گُنا یادہ ز گھر، بھائی، بہنیں، مائیں، بچے
اور کھیت مل جائیں گے۔ اور آنے والے زمانے میں
اُسے ابدی زندگی ملے گی۔ لیکن31 بہت لوگسے جو

اّولاب ہیں وقتاُس آخر ہوں گے اور ابجو آخر ہیں
وہ اّول ہوں “گے۔

عیسٰی تیسری دفعہ موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
وہاب32 یروشلم بڑھطرفکی تھےرہے اور عیسٰی اُن

کے آگے چلآگے رہا تھا۔ حیرتشاگرد زدہ تھے جبکہ
اُن کے پیچھے چلنے لوگوالے سہمے ہوئے تھے۔ ایک
اَور دفعہ بارہ شاگردوں طرفایککو لے جا کر عیسٰی
اُنہیں وہ کچھ بتانے لگا جو اُس کے ساتھ ہونے کو تھا۔
اُس33 نے کہا، ہم” یروشلم طرفکی بڑھ رہے ہیں۔
وہاں ابِن آدم کو راہنما اماموں شریعتاور کے علما کے
حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اُس پر سزائے موت کا
دےفتوٰی کر اُسے غیریہودیوں کے حوالے دیںکر گے،
34 جو اُس کا مذاق اُڑائیں گے، اُس پر تھوکیں گے، اُس
ماریںکوڑےکو اورگے قتلاُسے لیکنگے۔کریں تین
دن کے بعد وہ جی اُٹھے “گا۔

یعقوب اور یوحنا گزارشکی
35 پھر زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا اُس پاسکے

آئے۔ وہ کہنے لـگے، اُستاد،” آپ سے ایک “ہے۔گزارش
اُس36 نے تم”پوچھا، کیا ہتے چا ہو تمہارےمَیںکہ

لئے “کروں؟
اُنہوں37 آپجب”دیا،جوابنے اپنے تختجلالی

بیٹھیںپر میںہمتوگے ایکسے ہاتھدائیںاپنےکو بیٹھنے
دیں دوسرےاور کو بائیں “ہاتھ۔

38 عیسٰی نے کہا، تم” کو نہیں معلوم کہ مانگکیا
رہے ہو۔ کیا تم وہ پیالہ پی سکتے ہو جو مَیں پینے کو ہوں
یا وہ بپتسمہ لے سکتے ہو جو مَیں لینے کو “ہوں؟

اُنہوں39 جوابنے دیا، جی،” ہم کر سکتے “ہیں۔
پھر عیسٰی نے اُن سے کہا، تم” ضرور وہ پیالہ پیو گے
جو مَیں پینے کو ہوں اور وہ بپتسمہ لو گے جو مَیں لینے
کو ہوں۔ لیکن40 یہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں کہ کون
میرے دائیں ہاتھ بیٹھے گا اور کون بائیں ہاتھ۔ الله نے
یہ مقام صرف اُن ہی کے لئے تیار کیا ہے جن کو اُس
نے خود مقرر کیا “ہے۔

شاگردوںدسباقیجب41 یہنے سنا تو یعقوباُنہیں
اور یوحنا پر غصہ آیا۔ 42 اِس پر عیسٰی نے اُن سب کو
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بُلا کر کہا، تم” جانتے ہو کہ قوموں کے حکمران اپنی
رعایا رُعبپر لتے ڈا ہیں، اور اُن افسربڑےکے اُن پر اپنے
اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تمہارےلیکن43
درمیان ایسا نہیں ہے۔ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا
خادم بنے 44 اور جو تم میں اّول ہونا چاہے وہ سب کا
غلام بنے۔ 45 کیونکہ ابِن آدم بھی اِس لئے نہیں آیا کہ
خدمت لے بلـکہ اِس لئے کہ خدمت کرے اور اپنی
جان فدیہ کے طور دےپر کر بہتوں کو “چھڑائے۔

اندھے برتمائی کی شفا
46 وہ یریحو پہنچ گئے۔ اُس میں سے گزر کر عیسٰی

شاگردوں بڑےایکاور ہجوم کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔
وہاں ایک اندھا بھیک مانگنے والا راستے کے کنارے
بیٹھا تھا۔ اُس کا نام برتمائی تمائی) کا (بیٹا تھا۔
اُسجب47 نے سنا کہ عیسٰی ناصری قریب ہی ہے تو
وہ چلّانے لگا، عیسٰی” ابِن داؤد، مجھ پر رحم “!کریں

48 بہت سے لوگوں نے اُسے ڈانٹ کر “!خاموش”کہا، لیکن وہ مزید اونچی آواز سے پکارتا ابِن”رہا، داؤد، مجھ پر رحم “!کریں
49 عیسٰی رُک کر بولا، اُسے” “بُلاؤ۔
چنانچہ اُنہوں نے اُسے بُلا کر کہا، حوصلہ” رکھ۔

اُٹھ، وہ تجھے بُلا رہا “ہے۔
برتمائی50 اپنینے زمینچادر اُچھلاوردیپھینکپر

کر عیسٰی پاسکے آیا۔
51 عیسٰی نے پوچھا، تُو” کیا چاہتا ہے تیرےمَیںکہ

لئے “کروں؟
اُس نے جواب دیا، اُستاد،” یہ کہ مَیں دیکھ

“سکوں۔
52 عیسٰی نے کہا، تیرےجا،” ایمان تجھےنے بچا ہیجوں“ہے۔لیا عیسٰی نے یہ کہا اندھے کی آنکھیں بحال ہو

گئیں اور وہ عیسٰی پیچھےکے چلنے لگا۔
11

یروشلم میں عیسٰی پُرجوشکا استقبال
1 وہ یروشلم بیتقریبکے فگے بیتاور عنیاہ پہنچنے

لـگے۔ یہ گاؤں زیتون کے پہاڑ پر واقع تھے۔ عیسٰی نے

اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا 2 اور کہا، منے” سا
والے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں ایکتم جوان گدھا دیکھو
گے۔ وہ بندھا ہوا ہو گا اور تکاب کوئی بھی اُس پر
سوار نہیں ہوا ہے۔ اُسے کھول کر یہاں لے آؤ۔ 3 اگر
کوئی پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو اُسے بتا خداوند’دینا، کو اِس کی ضرورت ہے۔ وہ جلد ہی اِسے
واپس بھیج دیں “۔‘گے

دونوں4 شاگرد وہاں گئے ایکتو جوان گدھا دیکھا
جو باہر دروازےکسیمیںگلی ساتھکے بندھا ہوا تھا۔
جب وہ اُس کی رسّی لنے کھو لـگے 5 تو کھڑےوہاں
کچھ لوگوں نے پوچھا، تم” یہ کیا کر رہے ہو؟ جوان
گدھے کیوںکو کھول رہے “ہو؟

اُنہوں6 جوابنے میں وہ کچھ بتا دیا جو عیسٰی نے
اُنہیں کہا تھا۔ اِس پر لوگوں نے اُنہیں لنے کھو دیا۔
7 وہ جوان گدھے کو عیسٰی پاسکے لے آئے اور اپنے
کپڑے اُس پر رکھ دیئے۔ پھر عیسٰی اُس پر سوار ہوا۔
جب8 وہ چل پڑا تو بہت سے لوگوں نے اُس کے آگے
آگے راستے میں کپڑےاپنے بچھا بعضدیئے۔ ہرینے
بھیشاخیں اُس کے آگے بچھا دیں اُنہوںجو کھیتوںنے
کے درختوں کاٹسے لی تھیں۔ لوگ9 عیسٰی کے آگے
اور پیچھے چل تھےرہے اور چلّا چلّا نعرےکر لگا *!ہوشعنا”تھے،رہے
مبارک ہے وہ جو رب کے نام سے آتا ہے۔

مبارک10 باپہمارےہے داؤد بادشاہیکی جو آ آسمانہے۔رہی کی بلندیوں پر †“ہوشعنا۔
یوں11 عیسٰی یروشلم میں داخل ہوا۔ المُقّدسبیتوہ

میں گیا اور اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر سب کچھ دیکھنے
کے بعد چلا گیا۔ چونکہ شام کا وقتپچھلا تھا اِس لئے
وہ بارہ سمیتشاگردوں شہر نکلسے بیتکر واپسعنیاہ
گیا۔

انجـیر درختکے لعنتپر
اگلے12 جبدن بیتوہ عنیاہ سے نکل رہے تھے تو

عیسٰی بھوککو لـگی۔ 13 اُس نے کچھ فاصلے پر انجـیر
ایککا درخت جسدیکھا پر پتے تھے۔ اِس لئے وہ یہ

* 11:9 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ † 11:10 :ہوشعنا ہوشعنا
:عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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دیکھنے کے لئے اُس پاسکے گیا کہ آیا پھلکوئی لگا ہے
یا نہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ پتے ہی
پتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ انجـیر موسمکا نہیں تھا۔ اِس14
پر عیسٰی درختنے سے کہا، اب” سے تکہمیشہ تجھ
پھلسے کھایا نہ اُس“!سکےجا شاگردوںکے اُسنے
کی باتیہ سن لی۔

المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
15 وہ یروشلم پہنچ گئے۔ اور عیسٰی بیت المُقّدس میں

جا کر اُنہیں لنے نکا لگا جو وہاں قربانیوں کے لئے درکار
فروختوخریدکیچیزوں کر اُستھے۔رہے ِسکوںنے
کا تبادلہ کرنے والوں کی میزیں اور کبوتر بیچنے والوں
کی ُلٹکرسیاں ا دیں 16 اور جو تجارتی مال لے بیتکر
المُقّدس کے صحنوں میں سے گزر رہے تھے اُنہیں روک
لیا۔ 17 تعلیم دے کر اُس نے کہا، کیا” کلاِم مُقّدس
میں نہیں لـکھا ہے، میرا’ گھر تمام قوموں کے لئے دعا کا
کہلائےگھر لیکن؟‘گا تم ڈاکوؤںاُسےنے اڈّےکے
میں بدل دیا “ہے۔

18 اماموںراہنما شریعتاور کے علما یہجبنے سنا
تو اُسے قتل کرنے کا موقع ڈھونڈنے لـگے۔ کیونکہ وہ
اُس سے ڈرتے تھے اِس لئے کہ پورا ہجوم اُس کی تعلیم
نہایتسے حیران تھا۔

جب19 شام ہوئی تو عیسٰی اور اُس کے شاگرد شہر
نکلسے گئے۔

انجـیر درختکے سبقسے
اگلے20 دن وہ سویرےصبح انجـیر کے اُس درخت

کے پاس سے گزرے جس پر عیسٰی نے لعنت بھیجی
تھی۔ جب اُنہوں نے اُس پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ
جڑوں تک سوکھ گیا ہے۔ تب21 پطرس کو وہ بات
یاد آئی جو عیسٰی نے کل انجـیر کے درخت سے کی
تھی۔ اُس نے اُستاد،”کہا، یہ !دیکھیں انجـیر جسکے
درخت آپپر لعنتنے بھیجی تھی وہ سوکھ گیا “ہے۔

22 عیسٰی جوابنے دیا، الله” پر ایمان رکھو۔ مَیں23
تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اِس پہاڑ سے اُٹھ،’کہے، اپنے آپ کو سمندر میں ‘دےگرا تو یہ ہو جائے
یہصرفشرطگا۔ ہے کہ کرےنہشکوہ بلـکہ ایمان
رکھے کہ جو کچھ اُس نے کہا ہے وہ اُس کے لئے ہو

جائے گا۔ 24 اِس لئے مَیں تم کو بتاتا ہوں، جب بھی
تم دعا کر کے کچھ مانگتے ہو تو ایمان رکھو کہ تم کو مل
گیا ہے۔ پھر وہ تمہیں ضرور مل جائے گا۔ 25 اور جب
کھڑےتم ہو کر دعا کرتے ہو تو اگر تمہیں کسی سے
شکایت ہو تو پہلے اُسے معاف کرو تاکہ آسمان پر تمہارا
تمہارےبھیباپ گناہوں کرے۔معافکو اور]26 اگر
تم معاف نہ کرو تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے گناہ بھی
معاف کرےنہیں “[گا۔

نےکس عیسٰی کو اختیار دیا؟
ایکوہ27 اَور دفعہ یروشلم پہنچ گئے۔ عیسٰیجباور

المُقّدسبیت میں پھر رہا تھا تو راہنما امام، شریعت کے
علما بزرگاور اُس پاسکے آئے۔ اُنہوں28 نے آپ”پوچھا، سبیہ کسکچھ اختیار سے کر رہے کسہیں؟
آپنے کو یہ کرنے کا اختیار دیا “ہے؟

عیسٰی29 جوابنے میرا”دیا، بھی تم سوالایکسے
اِسہے۔ جوابکا دو تو پھر تم کو بتا دوں گا مَیںکہ یہ
کس اختیار سے کر رہا ہوں۔ مجھے30 بتاؤ، کیا یحیٰی کا
بپتسمہ آسمانی تھا یا “انسانی؟

31 وہ آپس میں بحث کرنے لـگے، اگر” ہم کہیں
‘آسمانی’ تو وہ پوچھے گا، تو’ پھر تم اُس پر ایمان کیوں نہ
‘لائے؟ لیکن32 کہہکیسےہم ہیںسکتے انسانیوہکہ
“تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ عام لوگوں سے ڈرتے تھے،
تھےمانتےسبکیونکہ کہ واقعییحیٰی نبی چنانچہ33تھا۔
اُنہوں جوابنے دیا، ہم” نہیں “جانتے۔
عیسٰی نے کہا، تو” پھر مَیں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ

مَیں سبیہ کسکچھ اختیار سے کر رہا “ہوں۔
12

انگور کے باغ مزارعوںکے بغاوتکی
1 پھر وہ تمثیلوں میں اُن باتسے کرنے لگا۔ کسی”

آدمی نے انگور کا ایک باغ لگایا۔ اُس نے اُس کی
چاردیواری بنائی، انگوروں رسکا لنے نکا کے لئے ایک
گڑھے کی کھدائی کی اور پہرے داروں کے لئے بُرج
تعمیر کیا۔ پھر وہ اُسے مزارعوں کے سپرد کر کے بیروِن
ملـک چلا گیا۔ جب2 انگور پک گئے تو اُس نے اپنے
نوکر مزارعوںکو بھیجپاسکے دیا تاکہ وہ اُن مالـکسے
مزارعوںلیکن3کرے۔وصولحصہکا اُسےنے پکڑ کر
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اُس پٹائیکی کی اور اُسے ہاتھخالی لوٹا دیا۔ 4 مالـکپھر
ایکنے اَور نوکر کو بھیج دیا۔ لیکن اُنہوں نے اُس کی
بھی بےعزتی کر اُسکے کا سر پھوڑ دیا۔ مالـکجب5
تیسرےنے نوکر کو بھیجا تو اُنہوں نے اُسے مار ڈالا۔
یوں اُس نے ایککئی کو بھیجا۔ بعض کو اُنہوں نے
مارا پیٹا، بعض کو قتل کیا۔ 6 آخرکار ایکصرف باقی
رہ گیا تھا۔ وہ تھا اُس کا پیارا اببیٹا۔ اُس بھیجاُسےنے
کر کہا، میرےآخر’ بیٹے کا لحاظتو کریں ‘گے۔ لیکن7
لـگے،کہنےسےدوسرےایکمزارع زمینیہ’ وارثکا
ہے۔ آؤ ہم اِسے مار ڈالیں تو پھر اِس کی میراث ہماری
ہی ہو ‘گی۔ اُنہوں8 نے اُسے پکڑ کر قتل کیا اور باغ سے
پھینکباہر دیا۔

اب9 بتاؤ، باغ کا مالـک کیا کرے گا؟ وہ جا کر
مزارعوں کرےہلاککو گا اور باغ کو دوسروں کے
سپرد گا۔دےکر 10 کیا تم نے مُقّدسکلاِم کا یہ حوالہ
نہیں پتھرجس’پڑھا، کو مکان بنانے والوں نے رد کیا
وہ کونے بنیادیکا پتھر بن گیا۔
11 ربیہ نے کیا
اور دیکھنے میں حیرتکتنا انگیز “۔‘ہے
اِس12 پر دینی راہنماؤں نے عیسٰی کو گرفتار کرنے

کوششکی کی، کیونکہ وہ سمجھ تھےگئے تمثیلکہ میں
بیان شدہ مزارع ہم ہی ہیں۔ لیکن وہ ہجوم سے ڈرتے
تھے، اِس لئے وہ اُسے چھوڑ کر چلے گئے۔

ٹیکسکیا دینا جائز ہے؟
بعد13 میں اُنہوں نے کچھ فریسیوں ہیرودیساور کے

پیروکاروں کو اُس پاسکے بھیج دیا تاکہ وہ اُسے کوئی
باتایسی کرنے پر اُسےسےجساُبھاریں پکڑا جا سکے۔
14 وہ اُس پاسکے آ کر کہنے لـگے، اُستاد،” ہم جانتے
ہیں سچےآپکہ ہیں کیکسیاور پروا نہیں آپکرتے۔
جانب دار نہیں ہوتے بلـکہ دیانت داری سے الله کی راہ
کی تعلیم دیتے ابہیں۔ ہمیں بتائیں کہ کیا رومی شہنشاہ
ٹیکسکو دینا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا ہم ادا کریں یا نہ
“کریں؟

لیکن15 عیسٰی نے اُن کی یاکاری ر جان کر اُن سے
کہا، مجھے” کیوں پھنسانا ہتے چا ہو؟ چاندی کا ایک
رومی پاسمیرےِسکہ لے “آؤ۔

16 وہ ایک ِسکہ اُس کے پاس لے آئے تو اُس نے
پوچھا، کس” کی صورت اور نام اِس پر کندہ “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، شہنشاہ” “کا۔

17 اُس نے کہا، تو” جو شہنشاہ کا ہے شہنشاہ کو
دو اور جو الله کا ہے الله “کو۔
اُس کا سنجوابیہ کر اُنہوں نے تعجببڑا کیا۔
کیا ہم جی اُٹھیں گے؟

18 پھر کچھ صدوقی عیسٰی پاسکے آئے۔ نہیںصدوقی
مانتے کہ روزِ مُردےقیامت جی اُٹھیں گے۔ اُنہوں نے
عیسٰی ایکسے سوال کیا، 19 اُستاد،” موسٰی نے ہمیں
حکم دیا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی بےاولاد مر
جائے اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی کا فرض ہے کہ
وہ بیوہ سے شادی کر کے اپنے بھائی کے لئے اولاد پیدا
کرے۔ فرضاب20 کریں کہ سات بھائی تھے۔ پہلے
نے شادی کی، لیکن بےاولاد فوت ہوا۔ 21 اِس پر
دوسرے اُسنے لیکنکی،شادیسے بھیوہ بےاولاد
مر گیا۔ تیسرےپھر بھائی نے اُس شادیسے کی۔ یہ22
ساتویںسلسلہ یکےرہا۔جاریتکبھائی دیگرےبعد ہر
بھائی بیوہ شادیسے کرنے کے بعد مر گیا۔ آخر میں بیوہ
بھی فوت ہو گئی۔ اب23 بتائیں کہ قیامت کے دن وہ
کس کی بیوی ہو گی؟ ساتکیونکہ ساتکے بھائیوں
نے اُس شادیسے کی “تھی۔

24 عیسٰی جوابنے دیا، تم” اِس لئے غلطی پر ہو کہ
نہ تم مُقّدسکلاِم واقفسے ہو، نہ الله قدرتکی سے۔
25 کیونکہ مُردےجب جی اُٹھیں گے تو نہ وہ شادی
کریں نہگے اُن کرائیشادیکی گیجائے بلـکہ وہ آسمان
باتیہرہی26گے۔ہوںمانندکیفرشتوںپر مُردےکہ
اُٹھیںجی کیاگے۔ تم نہیںمیںکتابکیموسٰینے پڑھا کہ
الله میںجھاڑیہوئیجلتی موسٰیطرحکسسے ہمسے
کلام ہوا؟ اُس فرمایا،نے مَیں’ ابراہیم کا اسحاقخدا، کا
خدا اور یعقوب کا خدا ‘ہوں، حالانکہ اُس وقت تینوں
اِس27تھے۔چکےمرسےعرصےکافی مطلبکا کہہے
یہ حقیقت میں زندہ ہیں، کیونکہ الله مُردوں کا نہیں،
بلـکہ زندوں کا خدا ہے۔ تم بڑیسے غلطی ہوئی “ہے۔

اّول حکم
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28 اِتنے میں شریعت کا ایک عالِم اُن کے پاس آیا۔

اُس نے اُنہیں بحث کرتے ہوئے سنا تھا اور جان لیا کہ
عیسٰی نے اچھا جواب دیا، اِس لئے اُس نے تمام”پوچھا، احکام میں کونسے سا سبحکم اہمسے “ہے؟

عیسٰی29 اّول”دیا،جوابنے یہحکم :ہے اےسن’
ہمارارب!اسرائیل ایکخدا ہے۔ربہی اپنےرب30
خدا سے پورےاپنے دل، اپنی پوری جان، پورےاپنے
ذہن اور طاقتپوریاپنی سے پیار ‘کرنا۔ 31 دوسرا حکم
یہ :ہے پڑوسیاپنے’ محبتویسیسے جیسیرکھنا تُو اپنے
آپ سے رکھتا ‘ہے۔ دیگر کوئی بھی حکم اِن دو احکام
سے اہم نہیں “ہے۔

32 اُس عالِم نے کہا، شاباش،” !اُستاد آپ نے سچ
کہا ہے کہ الله ایکصرف ہی ہے اور اُس کے سوا
کوئی اَور نہیں ہے۔ ہمیں33 اُسے پورےاپنے دل، اپنے
پورے ذہن اور اپنی پوری طاقت سے پیار کرنا ہئے چا
اور ساتھ ساتھ پڑوسیاپنے محبتویسیسے رکھنی ہئے چا
جیسی ہیں۔رکھتےسےآپاپنے یہ بھسماحکامدو ہونے
والی تمام قربانیوں اور دیگر نذروں سے یادہ اہمیتز رکھتے
“ہیں۔

جب34 عیسٰی نے اُس کا یہ جواب سنا تو اُس سے
کہا، تُو” الله کی بادشاہی سے دُور نہیں “ہے۔
اِس کے بعد کسی بھینے اُس سوالسے پوچھنے کی

جرأت نہ کی۔
مسیح بارےکے میں سوال

جب35 عیسٰی المُقّدسبیت میں دےتعلیم رہا تھا تو
اُس نے پوچھا، شریعت” کے علما کیوں دعوٰی کرتے
ہیں کہ مسیح داؤد کا فرزند ہے؟ 36 کیونکہ داؤد نے
تو القدسروحخود معرفتکی یہ رب’فرمایا، ربمیرےنے سے کہا،
میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تیرےمَیںتکجب دشمنوں تیرےکو پاؤں نیچےکے

نہ کر ‘دوں۔
37 داؤد تو خود مسیح کو رب کہتا ہے۔ تو پھر وہ

طرحکس داؤد کا فرزند ہو سکتا “ہے؟
شریعت کے علما سے خبردار رہنا
ایک بڑا مزےہجوم سے عیسٰی کی باتیں سن رہا تھا۔

اُنہیں38 تعلیم وقتدیتے اُس نے کہا، علما” سے خبردار

!رہو کیونکہ وہ شاندار چوغے پہن کر اِدھر اُدھر پھرنا
پسند کرتے ہیں۔ لوگجب بازاروں میں سلام کر کے
اُن عزتکی کرتے ہیں تو پھر خوشوہ ہو جاتے ہیں۔
39 اُن کی ایکبس خواہشہی ہوتی ہے عبادتکہ
خانوں کرسیوںکیعزتمیںضیافتوںاور پر بیٹھ جائیں۔
40 یہ لوگ بیواؤں کے گھر ہڑپ کر جاتے اور ساتھ
لئےکےدکھاوےساتھ لمبی لمبی دعائیں ایسےہیں۔مانگتے
لوگوں سختنہایتکو سزا ملے “گی۔

بیوہ کا چندہ
41 عیسٰی بیت المُقّدس کے چندے کے بکس کے

مقابل بیٹھ گیا اور ہجوم کو ہدیئے لتے ڈا ہوئے دیکھنے
لگا۔ کئی امیر بڑی بڑی رقمیں ڈال رہے تھے۔ 42 پھر
ایک غریب بیوہ بھی وہاں سے گزری جس نے اُس
میں تانبے کے دو معمولی ڈالِسکےسے دیئے۔ 43 عیسٰی
نے شاگردوں کو پاساپنے بُلا کر کہا، مَیں” تم کو سچ
بتاتا ہوں کہ اِس غریب بیوہ نے تمام لوگوں کی نسبت
یادہ ز ڈالا ہے۔ 44 کیونکہ اِن سب نے اپنی دولت کی
کثرت دےسے دیا جبکہ اُس ضرورتنے مند ہونے
کے باوجود بھی اپنے گزارے سارےکے پیسے دے
دیئے “ہیں۔

13
المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی

1 اُس دن جب عیسٰی بیت المُقّدس سے نکل رہا تھا
تو اُس کے شاگردوں نے کہا، اُستاد،” دیکھیں شاندارکتنے پتھر اور عمارتیں “!ہیں

عیسٰی2 کیا”دیا،جوابنے تم بڑیبڑییہکو عمارتیں
نظر آتی ہیں؟ پتھر پر پتھر نہیں رہے کچھسبگا۔ ڈھا دیا
جائے “گا۔

مصیبتوں اور ایذا رسانی پیشکی گوئی
3 بعد میں عیسٰی زیتون کے پہاڑ پر بیت المُقّدس کے

بیٹھمقابل گیا۔ پطرس، یعقوب، یوحنا یاساور اکیلےاندر
اُس پاسکے آئے۔ اُنہوں نے کہا، ہمیں”4 ذرا بتائیں،
کبیہ ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے معلومسےجسگا ہو گا
کہ ابیہ پورا ہونے کو “ہے؟

5 عیسٰی جوابنے خبردار”دیا، رہو تمہیںکوئیکہ
گم راہ نہ کر دے۔ بہت6 لوگسے میرا نام لے کر آئیں
گے اور کہیں گے، مَیں’ ہی مسیح یوں‘ہوں۔ وہ بہتوں
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کو گم راہ کر دیں گے۔ جب7 جنگوں کی خبریں اور
افواہیں تکتم پہنچیں گی تو مت گھبرانا۔ کیونکہ لازم
ہے کہ یہ سب پیشکچھ آئے۔ توبھی ابھی آخرت نہیں
ہو گی۔ ایک8 قوم دوسری خلافکے اُٹھ کھڑی ہو
گی اور ایک بادشاہی دوسری کے خلاف۔ جگہ جگہ
زلزلے آئیں گے، کال پڑیں گے۔ لیکن یہ صرف دردِ زہ
کی ابتدا ہی ہو گی۔

9 تم خود خبردار رہو۔ تم کو مقامی عدالتوں کے
حوالے کر دیا جائے گا عبادتیہودیلوگاور خانوں
میں تمہیں کوڑے لـگوائیں گے۔ میری خاطر تمہیں
حکمرانوں اور بادشاہوں کے منے پیشسا کیا جائے گا۔
یوں تم اُنہیں میری گواہی دو گے۔ 10 لازم ہے کہ
آخرت پہلےسے الله خبریخوشکی تمام اقوام کو سنائی
جائے۔ لوگجبلیکن11 تم کو گرفتار کر عدالتکے
پیشمیں کریں گے تو یہ سوچتے پریشانسوچتے نہ ہو جانا
کہ مَیں کیا کہوں۔ بس وہی کچھ کہنا جو الله تمہیں
وقتاُس بتائے گا۔ کیونکہ وقتاُس تم نہیں بلـکہ روح
القدس لنے بو والا ہو گا۔ 12 بھائی اپنے بھائی کو اور
باپ اپنے بچے کو موت کے حوالے دےکر گا۔ بچے
اپنے والدین کھڑےخلافکے ہو اُنہیںکر قتل کروائیں
گے۔ سب13 تم سے نفرت کریں گے، اِس لئے کہ تم
میرے پیروکار ہو۔ لیکن جو تکآخر قائم رہے گا اُسے
نجات ملے گی۔

المُقّدسبیت کی بےحرمتی
ایک14 دن آئے گا جب تم وہاں جہاں اُسے نہیں

ہونا ہئے چا وہ کچھ کھڑا دیکھو گے جو بےحرمتی اور
تباہی کا باعث “ہے۔ قاری) اِس پر دھیان اُس”(!دے وقت یہودیہ کے ہنے ر والے بھاگ کر پہاڑی
علاقے میں پناہ لیں۔ 15 جو اپنے گھر کی چھت پر ہو
وہ نہ اُترے، نہ کچھ ساتھ لے جانے کے لئے گھر میں
داخل ہو جائے۔ 16 جو کھیت میں ہو وہ اپنی چادر
ساتھ لے جانے کے لئے واپس نہ جائے۔ 17 اُن خواتین
پر افسوس جو اُن دنوں میں حاملہ ہوں یا اپنے بچوں کو
دودھ پلاتی ہوں۔ 18 دعا کرو کہ یہ واقعہ سردیوں کے
موسم میں پیش نہ آئے۔ 19 کیونکہ اُن دنوں میں ایسی

مصیبت ہو گی کہ دنیا تخلیقکی تکآجسے دیکھنے میں
نہ آئی ہو گی۔ اِس قسم کی مصیبت بعد میں بھی کبھی
نہیں اور20گی۔آئے مصیبتاِسخداونداگر دورانیہکا
مختصر نہ کرتا تو کوئی نہ بچتا۔ لیکن اُس نے اپنے چنے
ہوؤں کی خاطر اُس کا دورانیہ مختصر کر دیا ہے۔

وقتاُس21 اگر کوئی تم کو بتائے، دیکھو،’ مسیح
یہاں ‘ہے، یا وہ’ وہاں ‘ہے تو اُس کی بات نہ ماننا۔
22 کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اُٹھ کھڑے
ہوں گے عجیبجو و غریب نشان معجزےاور دکھائیں
گے تاکہ الله کے چنے لوگوںہوئے غلطکو راستے پر ڈال
—دیں اگر یہ ممکن ہوتا۔ اِس23 لئے !خبردار مَیں نے
تم کو پہلے ہی باتوںسباِن سے آگاہ کر دیا ہے۔

ابِن آدم کی آمد
مصیبت24 کے اُن دنوں کے بعد سورج تاریک ہو

جائے گا اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔
25 ستارے آسمان پر سے گر پڑیں گے اور آسمان کی
قوتیں ہلائی جائیں گی۔ 26 اُس لوگوقت ابِن آدم کو
بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے ہوئے
دیکھیں گے۔ 27 اور وہ اپنے فرشتوں کو بھیج دے
گا تاکہ اُس کے چنے ہوؤں کو چاروں طرف سے جمع
کریں، دنیا کے کونے کونے سے آسمان کی انتہا تک
اکٹھا کریں۔

انجـیر درختکے سبقسے
28 انجـیر درختکے سبقسے سیکھو۔ جوں ہی اُس

کی شاخیں نرم اور لچک دار ہو جاتی ہیں اور اُن سے
پھوٹکونپلیں نکلتی ہیں تو تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ
گرمیوں کا موسم قریب آ گیا ہے۔ اِسی29 طرح جب تم
یہ واقعات دیکھو گے تو جان لو گے کہ ابِن آدم کی آمد
قریب دروازےبلـکہ پر ہے۔ مَیں30 تم کو سچ بتاتا ہوں،
اِس نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ واقع
ہو گا۔ آسمان31 و زمین تو جاتے رہیں لیکنگے، میری
باتیں تکہمیشہ قائم رہیں گی۔

کسی بھیکو اُس کی آمد وقتکا معلوم نہیں
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بھیکوکسیلیکن32 نہیںعلم دنکسیہکہ کونیا

گھڑیسی رونما ہو گا۔ آسمان فرشتوںکے اور فرزند کو
بھی علم نہیں بلـکہ صرف باپ کو۔ 33 چنانچہ خبردار
اور چوکنے !رہو کیونکہ تم کو نہیں معلوم کہ یہ وقت
آئےکب گا۔ 34 ابِن آدم کی آمد اُس آدمی مطابقتسے
رکھتی ہے جسے کسی سفر پر جانا تھا۔ گھر چھوڑتے
وقت اُس نے اپنے نوکروں کو انتظام چلانے کا اختیار
ایکہرکردے اپنیکیاُسکو دی۔سونپداریذمہ
دربان کو اُس نے حکم دیا کہ چوکسوہ رہے۔ 35 تم
بھی اِسی چوکسطرح رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ
گھر واپسکبمالـککا آئے شامگا، راتآدھیکو،
کو، مرغ بانگکے دیتے یا پَو پھٹتے وقت۔ 36 ایسا نہ ہو
کہ اچانکوہ آ کر تم کو پائے۔سوتے باتیہ37 مَیں نہ
صرف تم کو بلـکہ سب کو بتاتا چوکسہوں، “!رہو

14
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں

فسح1 روٹیبےخمیریاور کی قریبعید آ تھی۔گئی
صرف دو دن رہ گئے تھے۔ راہنما امام اور شریعت کے
علما عیسٰی کو کسی چالاکی سے گرفتار کر کے قتل
کرنے تلاشکی میں تھے۔ اُنہوں2 نے کہا، لیکن” یہ
عید دورانکے نہیں ہونا ہئے، چا ایسا نہ ہو کہ عوام میں
ہل چل مچ “جائے۔

خاتون عیسٰی پر خوشبو ُنڈیلتی ا ہے
3 اِتنے میں عیسٰی بیت عنیاہ آ ایککر آدمی کے گھر

میں داخل ہوا جو کسی وقت کوڑھ کا مریض تھا۔
اُس کا نام شمعون تھا۔ عیسٰی کھانا کھانے کے لئے بیٹھ
گیا تو ایک عورت آئی۔ اُس پاسکے خالص جٹاماسی
نہایتکے قیمتی عطر کا عطردان تھا۔ اُس کا سر توڑ کر
اُس نے عطر عیسٰی کے سر پر ُنڈیل ا دیا۔ حاضرین4 میں
سے کچھ ناراض ہوئے۔ اِتنا” قیمتی عطر ضائع کرنے
کی کیا ضرورت تھی؟ 5 اِس کی قیمت کم از کم چاندی
کے 300 ِسکے تھی۔ اگر اِسے بیچا جاتا تو اِس کے پیسے
غریبوں کو دیئے جا سکتے “تھے۔ ایسی باتیں کرتے
ہوئے اُنہوں نے اُسے جھڑکا۔

6 لیکن عیسٰی نے کہا، اِسے” چھوڑ دو، تم اِسے
کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اِس نے تو میرے لئے ایک

نیک کام کیا ہے۔ غریب7 تو پاستمہارےہمیشہ رہیں
گے، اور تم جب بھی چاہو اُن کی مدد کر سکو گے۔
لیکن مَیں تمہارےہمیشہ ساتھ نہیں رہوں گا۔ 8 کچھجو
وہ کر تھیسکتی اُس نے کیا مجھہے۔ پر عطر ُنڈیلنے ا سے
وہ وقتمقررہ میرےپہلےسے بدن کو دفنانے کے لئے
تیار کر چکی ہے۔ مَیں9 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تمام دنیا
میں جہاں بھی الله خبریخوشکی کا اعلان کیا جائے
گا لوگوہاں اِس خاتون کو یاد کر کے وہ کچھ سنائیں
گے جو اِس نے کیا “ہے۔

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ
10 پھر یہوداہ یوتی اسکر جو بارہ شاگردوں میں سے

ایک تھا راہنما اماموں کے پاس گیا تاکہ عیسٰی کو اُن
کے حوالے کرنے باتکی کرے۔ اُس11 کے آنے کا
مقصد سن کر وہ خوش ہوئے اور اُسے پیسے دینے کا
وعدہ کیا۔ چنانچہ وہ عیسٰی کو اُن کے حوالے کرنے کا
موقع ڈھونڈنے لگا۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
بےخمیری12 روٹی کی عید آئی لوگجب فسح کے

لیلے کو قربان کرتے تھے۔ عیسٰی شاگردوںکے اُسنے
سے پوچھا، ہم” آپکہاں کے لئے فسح کا کھانا تیار
“کریں؟

13 چنانچہ عیسٰی نے اُن میں سے دو کو یہ ہدایت
دے کر یروشلم بھیج دیا کہ جب” تم شہر میں داخل
ہو گے تو ایکملاقاتتمہاری آدمی سے ہو گی جو پانی
کا گھڑا اُٹھائے چل رہا ہو گا۔ اُس کے پیچھے ہو لینا۔
اُسہوداخلوہمیںگھرجس14 آپاُستاد’کہنا،سےمالـککے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کمرا کہاں جہاںہے
مَیں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کا کھانا ‘کھاؤں؟
15 وہ تمہیں دوسری منزل پر ایک بڑا اور سجا ہوا کمرا
دکھائے گا۔ وہ تیار ہو ہمارےگا۔ لئے فسح کا کھانا
وہیں تیار “کرنا۔

دونوں16 چلے گئے تو شہر میں داخل ہو سبکر کچھ
ویسا ہی پایا جیسا عیسٰی نے اُنہیں بتایا تھا۔ پھر اُنہوں نے
فسح کا کھانا تیار کیا۔

غدار کون ہے؟
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پہنچ گیا۔ جب18 وہ میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے
تو اُس نے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں، تم میں سے
ایک میرےجو ساتھ کھانا کھا رہا دشمنمجھےہے کے
حوالے “گا۔دےکر

شاگرد19 یہ سن کر غمگین باریہوئے۔ باری اُنہوں
نے اُس سے پوچھا، مَیں” تو نہیں “ہوں؟

عیسٰی20 جوابنے تم”دیا، بارہ میں ایکسے ہے۔
وہ میرے ساتھ اپنی روٹی سالن کے برتن میں ڈال رہا
ہے۔ 21 ابِن آدم تو کوچ کر جائے طرحجسگا کلاِم
مُقّدس میں لـکھا لیکنہے، شخصاُس جسافسوسپر
وسیلےکے دشمناُسےسے حوالےکے کر دیا گا۔جائے
اُس کے لئے بہتر یہ ہوتا کہ وہ کبھی پیدا ہی نہ “ہوتا۔

فسح آخریکا کھانا
22 کھانے کے دوران عیسٰی نے روٹی لے کر

شکرگزاری کی دعا کی اور ٹکڑےاُسے کر کے شاگردوں
دیا۔دےکو اُس نے کہا، یہ” لو، یہ میرا بدن “ہے۔

23 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے شکرگزاریکر کی دعا
اورکی میںاُسنےسبدیا۔دےاُنہیںاُسے لیا۔پیسے
اُس24 نے اُن سے کہا، یہ” میرا خون ہے، نئے عہد کا
وہ خون جو بہتوں کے لئے بہایا جاتا ہے۔ مَیں25 تم کو
سچ بتاتا ہوں ابکہ مَیںسے انگور نہیںرسکا پیوں گا،
کیونکہ اگلی دفعہ اِسے سرےنئے سے الله کی بادشاہی
میں ہی پیوں “گا۔

26 پھر وہ ایک زبور گا کر نکلے اور زیتون کے پہاڑ
پاسکے پہنچے۔

پطرس کے انکار پیشکی گوئی
عیسٰی27 اُنہیںنے برگشتہسبتم”بتایا، ہو جاؤ گے،

کیونکہ مُقّدسکلاِم میں الله فرماتا ہے، مَیں’ چرواہے
ڈالوںمارکو گا بھیڑیںاور تتر بتر ‘گی۔جائیںہو لیکن28
اپنے جی اُٹھنے کے بعد مَیں تمہارے آگے آگے گلیل
پہنچوں “گا۔

اعتراضنےپطرس29 سببےشکدوسرے”کیا،
برگشتہ ہو جائیں، لیکن مَیں کبھی نہیں ہوں “گا۔

30 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں،
اِسی رات مرغ کے دوسری دفعہ بانگ دینے سے پہلے
پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔

پطرس31 نے اصرار کیا، ہرگز” !نہیں مَیں آپ کو
جاننے سے کبھی انکار نہیں کروں گا، چاہے مجھے آپ
کے ساتھ مرنا بھی “پڑے۔
دوسروں بھینے یہی کچھ کہا۔
گتسمنی باغ میں عیسٰی کی دعا

32 ایکوہ باغ میں جسپہنچے کا نام گتسمنی تھا۔
عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں” بیٹھ کر میرا
انتظار کرو۔ مَیں دعا کرنے کے لئے آگے جاتا “ہوں۔
اُس33 نے یعقوبپطرس، اور یوحنا کو ساتھ لیا۔ وہاں
وہ گھبرا لگا۔ہونےبےقرارکر اُس34 اُننے مَیں”کہا،سے دُکھ سے اِتنا دبا ہوا ہوں کہ مرنے کو ہوں۔ یہاں
ٹھہر کر جاگتے “رہو۔

کچھ35 آگے جا کر زمینوہ پر گر گیا اور دعا کرنے لگا
کہ اگر ممکن ہو تو مجھے آنے والی یوں گھڑ تکلیفکی
سے گزرنا نہ پڑے۔ 36 اُس نے کہا، اے” ابّا، اے
!باپ تیرے لئے سب کچھ ممکن ہے۔ دُکھ کا یہ پیالہ
نہیںمیریلیکنلے۔ہٹاسےمجھ پوریمرضیتیریبلـکہ
“ہو۔

37 وہ اپنے شاگردوں واپسپاسکے آیا تو دیکھا کہ
وہ سو ہیں۔رہے اُس پطرسنے سے شمعون،”کہا، کیا
تُو سو رہا ہے؟ کیا تُو ایک گھنٹا بھی جاگنہیں سکا؟
38 جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائشتم میں نہ پڑو۔
روحکیونکہ تو تیار لیکنہے، جسم “کمزور۔

ایک39 بار پھر اُس نے جا کر وہی دعا کی جو پہلے
کی تھی۔ واپسجب40 آیا تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو
رہے ہیں، کیونکہ نیند بدولتکی اُن کی آنکھیں بوجھل
تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جوابکیا دیں۔

جب41 عیسٰی تیسری واپسبار آیا تو اُس نے اُن سے
کہا، تم” ابھی تک سو اور آرام کر رہے ہو؟ بس کافی
وقتہے۔ آ گیا دیکھو،ہے۔ ابِن آدم کو گناہ گاروں کے
حوالے کیا جا اُٹھو۔42ہے۔رہا آؤ، مجھےدیکھو،چلیں۔
دشمن کے حوالے کرنے والا قریب آ چکا “ہے۔

عیسٰی گرفتاریکی



مرقس 14:43 1051 مرقس 14:70
43 وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ یہوداہ پہنچ

گیا، جو بارہ شاگردوں میں ایکسے تھا۔ اُس کے ساتھ
تلواروں اور لاٹھیوں لیسسے آدمیوں کا ہجوم تھا۔ اُنہیں
راہنما اماموں، شریعت کے علما اور بزرگوں نے بھیجا
تھا۔ اِس44 غدار یہوداہ امتیازیایکاُنہیںنے نشان دیا
تھا کہ جس کو مَیں بوسہ دوں وہی عیسٰی ہے۔ اُسے
گرفتار کر کے جائیں۔لے

جوں45 ہی وہ پہنچے یہوداہ عیسٰی پاسکے گیا “!اُستاد”اور کہہ کر اُسے بوسہ دیا۔ 46 اِس پر اُنہوں نے
اُسے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ 47 لیکن عیسٰی کے پاس
کھڑے ایک شخص نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور
اماِم اعظم کے غلام کو مار کر اُس کا کان اُڑا دیا۔
48 عیسٰی نے اُن سے پوچھا، کیا” مَیں ڈاکو ہوں کہ
تم تلواریں اور لاٹھیاں لئے مجھے گرفتار کرنے نکلے ہو؟
مَیں49 تو روزانہ بیت المُقّدس تمہارےمیں پاس تھا اور
تعلیم دیتا رہا، مگر تم نے مجھے گرفتار نہیں کیا۔ لیکن یہ
اِس لئے ہو رہا ہے تاکہ مُقّدسکلاِم کی باتیں پوری ہو
“جائیں۔

50 سبپھر سبکے اُسے چھوڑ بھاگکر گئے۔
51 لیکن ایک نوجوان عیسٰی کے پیچھے پیچھے چلتا

رہا صرفجو چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اُسے
پکڑنے کی،کوششکی لیکن52 وہ چادر چھوڑ ننگیکر
حالت بھاگمیں گیا۔

یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا
53 وہ عیسٰی کو اماِم اعظم پاسکے لے گئے جہاں

تمام راہنما امام، بزرگ اور شریعت کے علما بھی جمع
تھے۔ 54 اِتنے میں پطرس کچھ فاصلے پر عیسٰی کے پیچھے
پیچھے اماِم اعظم کے صحن تک پہنچ گیا۔ وہاں وہ
ملازموں کے ساتھ بیٹھ آگکر تاپنے لگا۔ مکان55 کے
اندر راہنما امام اور یہودی عدالِت عالیہ کے تمام افراد
عیسٰی کے خلاف گواہیاں ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اُسے
سزائے موت دلوا سکیں۔ لیکن کوئی گواہی نہ ملی۔
56 کافی لوگوں نے اُس کے خلاف جھوٹی گواہی تو
دی، لیکن اُن کے دوسرےایکبیان کے متضاد تھے۔

بعضآخرکار57 کھڑےنے ہو کر یہ جھوٹی گواہی
دی، 58 ہم” نے اِسے یہ کہتے سنا ہے کہ مَیں انسان

کے ہاتھوں کے بنے اِس بیت المُقّدس کو ڈھا کر تین
دن کے اندر اندر نیا مقدِس تعمیر کر دوں ایکگا، ایسا
مقدِس انسانجو ہاتھکے نہیں بنائیں “گے۔ لیکن59 اُن
کی گواہیاں ایکبھی دوسری سے متضاد تھیں۔

پھر60 اماِم اعظم حاضریننے منےکے ہوکھڑےسا
کر عیسٰی سے پوچھا، کیا” تُو دےنہیںجوابکوئی گا؟
یہ کیا ہیںگواہیاں جو دےخلافتیرےلوگیہ “ہیں؟رہے

لیکن61 عیسٰی خاموش رہا۔ اُس نے کوئی جواب
نہ دیا۔ اماِم اعظم نے اُس ایکسے اَور سوال کیا، کیا”
تُو الحمید کا فرزند مسیح “ہے؟

62 عیسٰی نے کہا، جی،” مَیں ہوں۔ اور آئندہ تم ابِن
آدم کو قادرِ مطلق کے ہنے د ہاتھ بیٹھے اور آسمان کے
بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو “گے۔

63 اماِم اعظم نے رنجش کا اظہار کر کے اپنے
کپڑے پھاڑ لئے اور کہا، ہمیں” مزید گواہوں کی کیا
ضرورت !رہی آپ64 سنخودنے لیا ہے کہ اِس نے
کفر بکا آپہے۔ کا کیا فیصلہ “ہے؟
سب نے اُسے موتسزائے لائقکے قرار دیا۔
65 پھر کچھ اُس پر تھوکنے لـگے۔ اُنہوں نے اُس کی

آنکھوں پر پٹی باندھی اور اُسے مُکے مار مار کر کہنے
لـگے، نبوّت” ملازموں“!کر بھینے اُسے تھپڑ مارے۔

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
66 اِس دوران پطرس نیچے صحن میں تھا۔ اماِم اعظم

اور67گزریسےوہاںنوکرانیایککی دیکھا پطرسکہ
تاپآگوہاں رہا اُسہے۔ غورنے اُسسے پر نظر کی
اور کہا، تم” ناصرتبھی کے اُس آدمی عیسٰی کے ساتھ
“تھے۔

لیکن68 اُس نے انکار کیا، مَیں” نہیں جانتا یا سمجھتا
کہ تُو کیا بات کر رہی “ہے۔ یہ کہہ کر وہ گیٹ کے
قریب چلا گیا۔ لمحےاُسی] مرغ بانگنے [دی۔

69 جب نوکرانی نے اُسے وہاں دیکھا تو اُس نے
دوبارہ پاس کھڑے لوگوں سے کہا، یہ” بندہ اُن میں
سے “ہے۔ 70 پطرسدوبارہ نے انکار کیا۔
تھوڑی دیر کے بعد پطرس کے کھڑےساتھ لوگوں

بھینے اُس سے کہا، تم” ضرور اُن میں سے ہو کیونکہ
تم گلیل کے ہنے ر والے “ہو۔
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اِس71 پطرسپر قَسمنے کھا کر کہا، مجھ” لعنتپر

اگر مَیں جھوٹ بول رہا ہوں۔ مَیں اُس آدمی کو نہیں
جسجانتا کا ذکر تم کر رہے “ہو۔

72ً فورا مرغ بانگکی دوسری مرتبہ سنائی دی۔ پھر
پطرس کو وہ بات یاد آئی جو عیسٰی نے اُس سے کہی
تھی، مرغ” دوسریکے بانگدفعہ دینے سے پہلے پہلے
تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔ اِس پر
وہ رو پڑا۔

15
پیلاطس کے منے سا

1 صبح سویرے ہی راہنما امام بزرگوں، شریعت
کے علما اور پوری یہودی عدالِت عالیہ کے ساتھ مل
کر فیصلے تک پہنچ گئے۔ وہ عیسٰی کو باندھ کر وہاں
سے لے گئے اور رومی پیلاطسگورنر کے حوالے کر
دیا۔ پیلاطس2 نے اُس سے پوچھا، کیا” تم یہودیوں کے
بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔
3 راہنما اماموں نے اُس پر بہت الزام لگائے۔

4 چنانچہ پیلاطس نے دوبارہ اُس سے سوال کیا، کیا”
تم نہیںجوابکوئی دو گے؟ یہ تو تم بہتپر الزاماتسے
لگا رہے “ہیں۔

لیکن5 عیسٰی نے اِس پر بھی جوابکوئی نہ دیا، اور
پیلاطس بڑا حیران ہوا۔

موتسزائے کا فیصلہ
6 اُن دنوں یہ رواج تھا کہ ہر سال فسح کی عید پر

ایک قیدی کو رِہا کر دیا جاتا تھا۔ یہ قیدی عوام سے
منتخب کیا جاتا تھا۔ 7 اُس وقت کچھ آدمی جیل میں
تھے حکومتجو کسیخلافکے یکانقلابی تحر میں
شریک ہوئے تھے اور جنہوں نے بغاوت کے موقع پر
قتل و غارت کی تھی۔ اُن میں ایکسے کا نام برابا تھا۔
اب8 ہجوم پیلاطسنے پاسکے آ کر اُس گزارشسے
کی کہ وہ معمول کے مطابق ایک قیدی کو آزاد کر
دے۔ پیلاطس9 نے پوچھا، کیا” تم ہتے چا ہو کہ مَیں
یہودیوں کے بادشاہ کو آزاد کر “دوں؟ 10 وہ جانتا تھا
کہ راہنما اماموں نے عیسٰی کو صرف حسد کی بنا پر
اُس کے حوالے کیا ہے۔

11 لیکن راہنما اماموں نے ہجوم کو اُکسایا کہ وہ
عیسٰی بجائےکے برابا مانگیں۔کو پیلاطس12 سوالنے
کیا، پھر” مَیں اِس ساتھکے کیا جسکروں کا نام تم نے
یہودیوں کا بادشاہ رکھا “ہے؟

13 وہ چیخے، مصلوباُسے” “کریں۔
پیلاطس14 نے کیوں؟”پوچھا، اُس نے کیا جرم کیا

“ہے؟
لیکن لوگ مزید شور مچا کر چیختے رہے، اُسے”

مصلوب “!کریں
15 پیلاطسچنانچہ نے ہجوم کو مطمئن کرنے کی

خاطر برابا کو آزاد کر دیا۔ اُس نے عیسٰی کوڑےکو
لگانے کو کہا، پھر اُسے مصلوب کرنے کے لئے
فوجیوں کے حوالے کر دیا۔

فوجی عیسٰی کا مذاق اُڑاتے ہیں
16 فوجی عیسٰی کو گورنر کے محل بنام پریٹوریُم کے

صحن میں لے گئے اور پوری پلٹن کو اکٹھا کیا۔ اُنہوں17
نے اُسے ارغوانی رنگ کا لباس پہنایا اور کانٹےدار
ٹہنیوں ایککا تاج بنا کر اُس کے سر پر رکھ دیا۔ 18 پھر
وہ اُسے سلام کرنے لـگے، اے” یہودیوں کے بادشاہ،
“!آداب لاٹھی19 سے اُس کے سر پر مار مار کر وہ اُس
پر تھوکتے رہے۔ گھٹنے ٹیک کر اُنہوں نے اُسے سجدہ
کیا۔ 20 پھر اُس کا مذاق اُڑانے تھکسے کر اُنہوں نے
ارغوانی لباس اُتار کر اُسے دوبارہ اُس کے کپڑےاپنے
پہنائے۔ پھر وہ اُسے مصلوب کرنے کے لئے باہر لے
گئے۔

عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
21 اُس وقت لبیا کے شہر کرین کا ہنے ر والا ایک

آدمی بنام دیہاتشمعون سے شہر کو آ رہا تھا۔ وہ سکندر
روفساور باپکا تھا۔ جب وہ عیسٰی اور فوجیوں کے
پاس سے گزرنے لگا تو فوجیوں نے اُسے صلیب اُٹھانے
پر مجبور کیا۔ 22 یوں چلتے چلتے وہ عیسٰی کو ایک مقام
پر لے گئے جس کا نام گلگتا یعنی) کھوپڑی کا
(مقام تھا۔ وہاں23 اُنہوں نے اُسے پیشَمے جسکی
میں مُر ملایا گیا تھا، لیکن اُس نے پینے سے انکار کیا۔
24 پھر فوجیوں مصلوباُسےنے کیا اور اُس کپڑےکے
آپس میں بانٹ لئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کسکہ
کو کیا کیا ملے گا اُنہوں نے قرعہ ڈالا۔ 25 نو بجے صبح
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کا وقت تھا جب اُنہوں نے اُسے مصلوب کیا۔ ایک26
تختی صلیب پر لگا دی گئی جس پر یہ الزام لـکھا یہودیوں”تھا، “بادشاہ۔کا ڈاکوؤںدو27 بھیکو عیسٰی کے
ساتھ مصلوب کیا گیا، ایک کو اُس کے ہنے د ہاتھ اور
دوسرے کو اُس کے بائیں ہاتھ۔ 28 یوں] مُقّدس
کلام کا وہ حوالہ پورا ہوا جس میں لـکھا ہے، اُسے’
مجرموں میں شمار کیا [‘گیا۔

29 جو وہاں گزرےسے اُنہوں نے بککفر کر اُس
کی تذلیل کی اور سر ہلا ہلا کر اپنی حقارت کا اظہار
کیا۔ اُنہوں نے کہا، تُو” نے تو کہا تھا کہ مَیں بیت
المُقّدس کو ڈھا کر اُسے تین دن کے اندر اندر دوبارہ
تعمیر کر دوں گا۔ صلیباب30 پر سے اُتر کر اپنے آپ
کو “!بچا

31 راہنما اماموں اور شریعت کے علما نے بھی عیسٰی
کا مذاق اُڑا کر کہا، اِس” نے اَوروں کو بچایا، لیکن
نہیںکوآپاپنے اسرائیل32سکتا۔بچا یہکا مسیحبادشاہ
اب صلیب پر سے اُتر آئے تاکہ ہم یہ دیکھ کر ایمان
“لائیں۔ اور جن آدمیوں کو اُس کے ساتھ مصلوب کیا
گیا تھا اُنہوں بھینے اُسے لعن طعن کی۔

عیسٰی موتکی
بجےبارہدوپہر33 گیا۔ڈوبمیںاندھیرےملـکپورا

یہ یکی تار تین تکگھنٹوں رہی۔ 34 پھر تین بجے عیسٰی
اونچی آواز سے پکار اُٹھا، ایلی،” ایلی، لما جس“شبقتنی؟
مطلبکا ہے، میرےاے” میرےاےخدا، خدا، تُو
مجھےنے ترککیوں کر دیا “ہے؟

سنیہ35 لوگکچھکھڑےپاسکر کہنے وہ”لـگے،
الیاس نبی کو بُلا رہا “ہے۔ کسی36 نے دوڑ کر َمے
کے سرکے ایکمیں اسفنج یا ڈبو اور ڈنڈےاُسے پر لگا
کر عیسٰی کو ُچسانے کی۔کوششکی وہ بولا، آؤ” ہم
دیکھیں، الیاسشاید آ کر صلیباُسے پر سے اُتار “لے۔

لیکن37 عیسٰی بڑےنے زور سے چلّا کر دم چھوڑ
دیا۔

اُسی38 وقت بیت المُقّدس کے مُقّدس ترین کمرے
کے منے سا لٹکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک دو
پھٹمیںحصوں گیا۔ عیسٰیجب39 کھڑےمقابلکے

رومی *افسر نے دیکھا کہ طرحکسوہ مرا تو اُس نے
کہا، یہ” آدمی واقعی الله کا فرزند “!تھا

کچھ40 خواتین بھی وہاں تھیں جو کچھ فاصلے پر اِس
کا مشاہدہ تھیں۔رہیکر اُن میں مریم مگدلینی، چھوٹے
یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی بھی تھیں۔
گلیل41 میں یہ عورتیں عیسٰی کے پیچھے چل کر اُس کی
خدمت کرتی رہی تھیں۔ کئی اَور بھیخواتین وہاں تھیں
جو اُس کے ساتھ یروشلم آ گئی تھیں۔

عیسٰی کو دفن کیا جاتا ہے
42 یہ سب کچھ جمعہ کو ہوا جو اگلے دن سبتکے

کے لئے تیاری کا دن تھا۔ جب شام ہونے کو تھی
43 تو ارمتیہ کا ایک آدمی بنام یوسف ہمت کر کے
پیلاطس پاسکے گیا اُساور مانگی۔لاشکیعیسٰیسے
یہودییوسف) عدالِت عالیہ کا نامور ممبر تھا اور الله
کی بادشاہی کے آنے کے انتظار میں (تھا۔ پیلاطس44
یہ سن کر حیران ہوا کہ عیسٰی مر چکا ہے۔ اُس نے
رومی افسر کو بُلا کر اُس سے پوچھا کہ کیا عیسٰی واقعی
مر چکا ہے؟ جب45 افسر نے اِس کی تصدیق کی تو
پیلاطس یوسفنے دی۔دےلاشکو یوسف46 نے
کفن خرید لیا، پھر عیسٰی لاشکی اُتار کر اُسے کتان کے
کفن میں لپیٹا اور ایک قبر میں رکھ دیا جو چٹان میں
تراشی گئی تھی۔ آخر میں اُس ایکنے بڑا پتھر لُڑھکا کر
قبر کا منہ بند کر دیا۔ 47 مریم مگدلینی اور یوسیس کی
ماں مریم نے دیکھ لیا کہ عیسٰی لاشکی کہاں رکھی
گئی ہے۔

16
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

1 ہفتے کی شام سبتجبکو کا دن گزر گیا تو مریم
یعقوبمگدلینی، کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار
مسالے خرید لئے، کیونکہ وہ قبر پاسکے جا کر اُنہیں
عیسٰی کی لاش پر لگانا چاہتی تھیں۔ 2 چنانچہ وہ اتوار
کو سویرےصبح ہی قبر پر گئیں۔ سورج طلوع ہو رہا
تھا۔ 3 راستے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھنے کون”لـگیں، ہمارے لئے قبر کے منہ سے پتھر کو لُڑھکائے
“گا؟ وہاںجبلیکن4 پہنچیں اور نظر اُٹھا کر قبر پر غور
کیا تو دیکھا کہ پتھر طرفایککو لُڑھکایا جا ہے۔چکا

* 15:39 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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یہ بہتپتھر بڑا تھا۔ وہ5 قبر ایکوہاںہوئیں۔داخلمیں
جوان آدمی نظر آیا جو لباسسفید پہنے طرفدائیںہوئے
بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا گئیں۔

6 اُس نے کہا، مت” گھبراؤ۔ تم عیسٰی ناصری کو
ڈھونڈ رہی ہو مصلوبجو ہوا تھا۔ وہ جی اُٹھا ہے، وہ
یہاں نہیں ہے۔ اُس جگہ کو خود دیکھ لو جہاں اُسے
رکھا گیا تھا۔ اب7 جاؤ، اُس کے شاگردوں اور پطرس
کو بتا دو تمہارےوہکہ آگے پہنچگلیلآگے گا۔جائے
وہیں تم اُسے دیکھو طرحجسگے، اُس نے تم کو بتایا
“تھا۔

لرزتیخواتین8 اور اُلجھی میںحالتہوئی قبر نکلسے
بھاگکر گئیں۔ اُنہوں نے کسی کو بھی کچھ نہ بتایا،
کیونکہ نہایتوہ سہمی ہوئی تھیں۔

عیسٰی مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے
جب9 عیسٰی اتوار کو سویرےصبح جی اُٹھا تو پہلا

جسشخص پر وہ ظاہر ہوا مریم مگدلینی جستھی سے
اُس ساتنے بدروحیں نکالی تھیں۔ 10 مریم عیسٰی کے
ساتھیوں کے پاس گئی جو ماتم کر رہے اور رو رہے
تھے۔ اُس نے اُنہیں جو کچھ ہوا تھا بتایا۔ 11 لیکن گو
اُنہوں نے سنا کہ عیسٰی زندہ ہے اور کہ مریم نے اُسے
دیکھا توبھیہے اُنہیں یقین نہ آیا۔

عیسٰی مزید دو شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
اِس12 بعدکے میںصورتدوسریعیسٰی اُن میں سے

دو پر ظاہر وہجبہوا یروشلم دیہاتسے پیدلطرفکی
چل رہے تھے۔ دونوں13 واپسنے جا کر یہ بات باقی
لوگوں کو بتائی۔ لیکن اُنہیں اِن کا بھی یقین نہ آیا۔

عیسٰی گیارہ رسولوں پر ظاہر ہوتا ہے
14 آخر میں عیسٰی گیارہ شاگردوں پر بھی ظاہر ہوا۔

اُس وقت وہ میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اُس نے
اُنہیں اُن کی بےاعتقادی اور سخت دلی کے سبب سے
ڈانٹا، اُنہوںکہ نے اُن یقینکا نہ جنہوںکیا اُسےنے زندہ
دیکھا تھا۔ 15 پھر اُس نے اُن سے کہا، پوری” دنیا میں
جا مخلوقاتتمامکر اللهکو جو16سناؤ۔خبریخوشکی
بھی ایمان لا کر بپتسمہ لے اُسے نجات ملے گی۔ لیکن
جو ایمان نہ لائے اُسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ 17 اور
جہاں لوگجہاں ایمان رکھیں گے وہاں یہ الٰہی نشان

ظاہر ہوں :گے وہ میرے نام سے بدروحیں نکال دیں
گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے 18 اور سانپوں کو اُٹھا کر
محفوظ رہیں مہلـکگے۔ زہر پینے سے اُنہیں نقصان نہیں
پہنچے گا اور جب وہ اپنے ہاتھ مریضوں پر رکھیں گے
تو شفا پائیں “گے۔

عیسٰی کو آسمان پر اُٹھایا جاتا ہے
19 اُن باتسے بعدکےکرنے عیسٰیخداوند آسمانکو

پر اُٹھا لیا گیا اور وہ الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا۔ اِس20 پر
شاگردوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی۔ اور خداوند
نے اُن کی حمایت کر کے الٰہی نشانوں سے کلام کی
تصدیق کی۔
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لوقا
لفظپیش

1 محـترم تھیُفِلُس، بہت لوگسے وہ سب کچھ لـکھ
چکے ہیں ہمارےجو درمیان واقع ہوا ہے۔ 2 اُن کی
کوشش یہ تھی کہ وہی کچھ بیان کیا جائے جس کی
گواہی وہ دیتے ہیں جو شروع ہی سے ساتھ تھے اور
آج تک الله کا کلام سنانے کی خدمت سرانجام دے
رہے ہیں۔ مَیں3 نے بھی ہر کوششممکن کی ہے کہ
سب کچھ شروع سے اور عین حقیقت کے مطابق معلوم
کروں۔ اب مَیں یہ باتیں ترتیب سے آپ کے لئے لـکھنا
چاہتا ہوں۔ آپ4 یہ پڑھ کر جان لیں گے کہ جو باتیں
آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ سچ درستاور ہیں۔

یحیٰی بارےکے پیشمیں گوئی
5 یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے ایکمیں

امام جستھا کا نام یاہ زکر المُقّدسبیتتھا۔ میں اماموں
مختلفکے گروہ خدمت سرانجام دیتے تھے، اور یاہ زکر
کا تعلق ابیاہ کے گروہ سے تھا۔ اُس بیویکی اماِم اعظم
ہارون نسلکی تھیسے اور اُس کا نام الیشبع تھا۔ میاں6
بیوی الله کے نزدیک راست باز تھے اور رب کے تمام
احکام اور ہدایات کے مطابق بےالزام زندگی گزارتے
تھے۔ لیکن7 وہ بےاولاد تھے۔ الیشبع بچےکے پیدا نہیں
ہو سکتے ابتھے۔ وہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔

ایک8 المُقّدسبیتدن میں ابیاہ کے گروہ کی باری
تھی اور یاہ زکر الله کے خدمتاپنیحضور دےسرانجام
رہا تھا۔ 9 دستور کے مطابق اُنہوں نے قرعہ ڈالا تاکہ
معلوم کریں کہ رب کے مقدِس میں جا کر بخور کی
قربانی کون جلائے۔ یاہ زکر کو چنا گیا۔ جب10 وہ
مقررہ وقت پر بخور جلانے کے لئے بیت المُقّدس میں
داخل ہوا تو جمع ہونے والے تمام پرستار صحن میں دعا
کر رہے تھے۔

اچانک11 رب کا ایک فرشتہ ظاہر ہوا جو بخور
قربانکیجلانے گاہ طرفدہنیکے تھا۔کھڑا اُسے12
دیکھ کر یاہ زکر گھبرایا اور بہت ڈر گیا۔ لیکن13 فرشتے
نے اُس سے کہا، یاہ،” زکر مت !ڈر الله نے تیری دعا

سن لی ہے۔ تیری بیوی الیشبع کے بیٹا ہو گا۔ اُس کا
نام یحیٰی رکھنا۔ 14 وہ نہ تیرےصرف لئے خوشی اور
مسرت کا باعث ہو گا، بلـکہ بہت سے لوگ اُس کی
پیدائش پر خوشی منائیں گے۔ 15 کیونکہ وہ رب کے
نزدیک عظیم ہو گا۔ لازم وہکہہے َمے شراباور سے
پرہیز وہکرے۔ پیدا القدسروحہیپہلےسےہونے سے
معمور ہو گا 16 اور اسرائیلی قوم میں سے بہتوں ربکو
اُن کے خدا پاسکے واپس لائے گا۔ 17 الیاسوہ کی
روح اور قوت سے خداوند کے آگے آگے چلے گا۔ اُس
والدوںسےخدمتکی مائلطرفکیبچوںاپنےدلکے
ہو جائیں گے اور نافرمان لوگ راست بازوں کی دانائی
کریںرجوعطرفکی یوںگے۔ وہ اِس قوم ربکو کے
لئے کرےتیار “گا۔

18 یاہ زکر نے فرشتے سے پوچھا، مَیں” کس طرح
جانوں کہ باتیہ سچ مَیںہے؟ خود بوڑھا ہوں اور میری
بیوی بھی عمر رسیدہ “ہے۔

19 فرشتے جوابنے دیا، مَیں” جبرائیل ہوں جو الله
کے حضور کھڑا رہتا ہوں۔ مجھے اِسی مقصد کے لئے
بھیجا گیا ہے کہ تجھے خبریخوشیہ سناؤں۔ لیکن20
چونکہ تُو نے میری بات کا یقین نہیں کیا اِس لئے تُو
خاموش رہے گا اور اُس وقت تک بول نہیں سکے گا
تیرےتکجب بیٹا پیدا نہ میریہو۔ یہ باتیں وقتمقررہ
پر پوریہی ہوں “گی۔

21 اِس دوران باہر لوگکے یاہ زکر کے انتظار میں
تھے۔ وہ حیران ہوتے جا رہے تھے کہ واپساُسے آنے
میں کیوں اِتنی دیر ہو رہی ہے۔ 22 آخرکار وہ باہر آیا،
لیکن وہ اُن باتسے نہ کر سکا۔ تب اُنہوں نے جان لیا
اُسکہ المُقّدسبیتنے میں یا رو دیکھی اُسہے۔ نے
ہاتھوں اشارےسے تو کئے، خاموشلیکن رہا۔

23 یاہ زکر مقررہ وقت تک بیت المُقّدس میں اپنی
خدمت انجام دیتا رہا، پھر اپنے گھر واپس چلا گیا۔
تھوڑے24 دنوں کے بعد اُس کی بیوی الیشبع حاملہ ہو
گئی اور وہ پانچ ماہ تک گھر میں چھپی رہی۔ 25 اُس
نے کہا، خداوند” میرےنے لئے کتنا بڑا کام کیا ہے،
ابکیونکہ اُس میرینے فکر کی اور لوگوں کے منے سا
میریسے رُسوائی دُور کر “دی۔

عیسٰی پیدائشکی پیشکی گوئی
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الیشبع27- 26 چھ ماہ سے اُمید سے تھی جب الله نے

جبرائیل فرشتے کو ایک کنواری کے پاس بھیجا جو
ناصرت میں رہتی تھی۔ ناصرت گلیل ایککا شہر ہے
اور کنواری کا نام مریم تھا۔ اُس کی منگنی ایک مرد
کے ساتھ ہو چکی تھی جو داؤد بادشاہ کی نسل سے تھا
جساور کا یوسفنام تھا۔ 28 فرشتے نے اُس پاسکے
آ کر کہا، جسخاتوناے” ربپر فضلخاصکا ہوا
ہے، تیرےرب!سلام ساتھ “ہے۔

29 مریم یہ سن کر گھبرا گئی اور سوچا، یہ” کس
طرح لیکن30“ہے؟سلامکا فرشتے جاریباتاپنینے
رکھی اور کہا، اے” متمریم، ڈر، کیونکہ تجھ پر الله
کا فضل ہوا ہے۔ 31 تُو اُمید سے ہو کر ایک بیٹے کو
دےجنم گی۔ تجھے اُس کا نام عیسٰی نجات) دینے
(والا ہے۔رکھنا وہ32 عظیم ہو گا اور الله تعالیٰ کا فرزند
کہلائے گا۔ رب ہمارا خدا اُسے اُس کے باپ داؤد
کے تخت پر بٹھائے گا 33 اور وہ ہمیشہ تک اسرائیل پر
کرےحکومت گا۔ اُس کی سلطنت کبھی ختم نہ ہو
“گی۔

34 مریم فرشتےنے یہ”کہا،سے کیونکر ہو سکتا ہے؟
ابھی تو مَیں کنواری “ہوں۔

35 فرشتے جوابنے دیا، القدسروح” تجھ پر نازل
ہو گا، الله تعالیٰ قدرتکی تجھسایہکا پر گا۔جائےچھا
اِس لئے یہ قدوسبچہ ہو گا اور الله کا فرزند کہلائے
گا۔ 36 اور دیکھ، تیری رشتے دار الیشبع کے بھی بیٹا ہو
گا حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہے۔ گو اُسے بانجھ قرار دیا گیا
تھا، لیکن وہ چھ ماہ سے اُمید سے ہے۔ 37 کیونکہ الله
نزدیککے کوئی کام ناممکن نہیں “ہے۔

38 مریم جوابنے دیا، مَیں” رب کی خدمت کے
لئے حاضر میرےہوں۔ ساتھ ویسا ہی ہو آپجیسا نے
کہا “ہے۔ اِس پر فرشتہ چلا گیا۔

مریم الیشبع سے ملتی ہے
39 اُن دنوں میں مریم یہودیہ کے پہاڑی علاقے کے

ایک شہر کے لئے روانہ ہوئی۔ اُس نے جلدی جلدی
سفر کیا۔ وہاں40 پہنچ کر وہ یاہ زکر کے گھر میں داخل
ہوئی اور الیشبع کو سلام کیا۔ 41 مریم کا یہ سلام سن
کر الیشبع کا بچہ اُس پیٹکے میں اُچھل پڑا اور الیشبع

القدسروحخود سے بھر گئی۔ اُس42 بلندنے آواز سے
تُو”کہا، مبارکمیںعورتوںتمام مبارکاورہے تیراہے
!بچہ ہوںکونمَیں43 میرےماںکیخداوندمیرےکہ
پاس !آئی جوں44 ہی مَیں نے تیرا سلام سنا میرےبچہ
پیٹ خوشیمیں اُچھلسے پڑا۔ 45 تُو مبارککتنی ہے،
کیونکہ تُو ایمان لائی کہ جو کچھ رب نے فرمایا ہے وہ
تکتکمیل پہنچے “گا۔

مریم گیتکا
اِس46 پر مریم نے میری”کہا، ربجان کی تعظیم کرتی ہے
47 اور میری روح اپنے نجات دہندہ الله سے نہایت

خوش ہے۔
48 کیونکہ اُس نے اپنی خادمہ کی پستی پر نظر ہے۔کی
ابہاں، سے تمام نسلیں مبارکمجھے کہیں گی،
کیونکہ49 مطلققادرِ میرےنے لئے بڑےبڑے کام

کئے ہیں۔
اُس کا قدوسنام ہے۔
50 جو اُس خوفکا مانتے ہیں
اُن پر پشتوہ پشتدر رحمتاپنی کرےظاہر گا۔
اُس51 قدرتکی نے عظیم کام کر دکھائے ہیں،
اور دل سے لوگمغرور تتر بتر ہو گئے ہیں۔
اُس52 حکمرانوںنے کو اُن تختکے سے ہٹا کر
پست حال لوگوں کو سرفراز کر دیا ہے۔
بھوکوں53 اُسکو چیزوںاچھینے مالمالاسے کر

امیروںکے کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے۔
54 وہ اپنے خادم اسرائیل کی مدد کے لئے آ گیا ہے۔
ہاں، اُس نے رحمتاپنی کو یاد کیا ہے،
55 یعنی وہ دائمی وعدہ جو اُس ہمارےنے بزرگوں

کے ساتھ کیا تھا،
ابراہیم اور اُس کی اولاد کے “ساتھ۔
56 ًمریم تقریبا تین ماہ الیشبع کے ہاں ٹھہری رہی،

پھر اپنے لوٹگھر گئی۔
یحیٰی بپتسمہ دینے والے پیدائشکی

57 پھر الیشبع کا بچے کو جنم دینے کا دن آ پہنچا اور
اُس کے بیٹا ہوا۔ جب58 اُس کے ہم سایوں اور رشتے
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داروں ملیاطلاعکو اُسکیربکہ پر رحمتبڑیکتنی
ہوئی ہے تو اُنہوں نے اُس کے خوشیساتھ منائی۔

بچہجب59 آٹھ دن کا تھا تو وہ اُس کا ختنہ کروانے
کی رسم کے لئے آئے۔ وہ بچے کا نام اُس باپکے کے
نام پر یاہ زکر رکھنا ہتے چا تھے، لیکن60 اُس کی ماں نے
اعتراض کیا۔ اُس نہیں،”کہا،نے اُس نامکا “ہو۔یحیٰی

اُنہوں61 نے کہا، آپ” کے رشتے داروں میں تو ایسا
نام کہیں بھی نہیں پایا “جاتا۔ تب62 اُنہوں نے اشاروں
سے بچے باپکے سے پوچھا کہ وہ کیا نام رکھنا چاہتا
ہے۔

میںجواب63 یاہ زکر نے تختی منگوا کر اُس پر اُس”لـکھا، کا نام یحیٰی “ہے۔ یہ دیکھ ہوئے۔حیرانسبکر
اُسی64 لمحے یاہ زکر دوبارہ لنے بو کے قابل ہو گیا، اور وہ
الله کی تمجید کرنے لگا۔ 65 تمام ہم سایوں پر خوف چھا
گیا اور اِس بات کا چرچا یہودیہ پورےکے علاقے میں
پھیل گیا۔ جس66 نے بھی سنا اُس نے سنجیدگی سے
اِس پر غور کیا اور سوچا، اِس” بچے کا کیا بنے “گا؟
ربکیونکہ قدرتکی اُس کے ساتھ تھی۔

یاہ زکر کی نبوّت
اُس67 باپکا یاہ زکر القدسروح سے معمور ہو گیا

اور نبوّت کر کے کہا،
اسرائیلرب”68 کے الله کی تمجید !ہو
کیونکہ وہ اپنی قوم کی مدد کے لئے آیا ہے،
اُس نے دےفدیہ کر اُسے چھڑایا ہے۔
اُس69 نے اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں
ہمارے لئے ایک نجاتعظیم دہندہ کھڑا کیا ہے۔
70 ایسا ہی طرحجسہوا اُس نے قدیم زمانوں میں
مُقّدساپنے نبیوں معرفتکی فرمایا تھا،
کہ71 دشمنوںہمارےہمیںوہ نجاتسے دلائے گا،
سباُن ہاتھکے سے
جو ہم نفرتسے رکھتے ہیں۔
72 کیونکہ اُس نے فرمایا تھا کہ باپہمارےوہ دادا

پر کرےرحم گا
73 اور مُقّدساپنے عہد کو یاد رکھے گا،
وعدےاُس کو جو اُس قَسمنے کھا کر

ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔
اب74 اُس کا یہ وعدہ پورا ہو جائے :گا
ہم اپنے دشمنوں مخلصیسے پا کر
خوف کے بغیر الله خدمتکی کر سکیں گے،
75 جیتے اُسجی کے مُقّدسحضور راستاور زندگی

گزار سکیں گے۔
اور76 میرےتُو، بچے، الله تعالیٰ کا نبی کہلائے گا۔
کیونکہ تُو خداوند کے آگے آگے
اُس کے راستے کرےتیار گا۔
77 تُو اُس کی قوم نجاتکو کا راستہ دکھائے گا،
کہ طرحکسوہ اپنے گناہوں کی معافی پائے گی۔
ہمارے78 الله رحمتبڑیکی کی وجہ سے
ہم پر الٰہی نور چمکے گا۔
اُس79 کی روشنی اُن پر پھیل جائے گی
اندھیرےجو موتاور کے سائے میں بیٹھے ہیں،
ہاں قدموںہمارےوہ کو سلامتی کی راہ پر پہنچائے

“گی۔
80 پروانیحیٰی چڑھا اور اُس روحکی تقویتنے پائی۔

اُس یگستانتکوقتاُسنے میںر جبگزاریزندگی
اسرائیلاُسےتک کرنےخدمتکی لئےکے بُلایا نہ گیا۔

2
عیسٰی پیدائشکی

1 اُن ایام میں روم کے شہنشاہ اَوگوستُس نے فرمان
جاری کیا جائے۔کیشماریمردمکیسلطنتپوریکہ
2 یہ پہلی مردم شماری اُس وقت ہوئی جب کورِنیئس
شام کا گورنر تھا۔ 3 ہر کسی کو اپنے وطنی شہر میں
جانا پڑا تاکہ وہاں رجسٹر میں اپنا نام درج کروائے۔

4 یوسفچنانچہ گلیل کے ناصرتشہر سے روانہ ہو
کر یہودیہ کے شہر بیت لحم پہنچا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ
داؤد بادشاہ کے گھرانے اور نسل سے تھا، بیتاور لحم
داؤد کا شہر تھا۔ 5 چنانچہ وہ اپنے نام کو رجسٹر میں
درج کروانے کے لئے وہاں گیا۔ اُس کی منگیتر مریم
بھی ساتھ تھی۔ اُس وقت وہ اُمید سے تھی۔ جب6 وہ
ٹھہرےوہاں ہوئے تھے تو بچے کو جنم دینے وقتکا آ

* 2:7 :کپڑوں لفظی :ترجمہ پوتڑوں
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پہنچا۔ 7 بیٹا پیدا ہوا۔ یہ مریم کا پہلا بچہ تھا۔ اُس نے
لپیٹمیں*کپڑوںاُسے ایککر میںچرنی لٹا دیا، کیونکہ
اُنہیں سرائے میں ہنے ر کی جگہ نہیں ملی تھی۔

چرواہوں خبریخوشکو
راتاُس8 کچھ قریبچرواہے میدانکھلےکے میں

اپنے یوڑوں ر کی داریپہرا کر تھے۔رہے رباچانک9
ایککا فرشتہ اُن پر ظاہر ہوا، اور اُن کے ارد ربگرد
کا جلال چمکا۔ یہ دیکھ کر وہ سخت ڈر گئے۔ لیکن10
فرشتے اُننے !متڈرو”کہا،سے مَیںدیکھو تم بڑیکو
خوشی کی خبر دیتا ہوں جو تمام لوگوں کے لئے ہو گی۔
آج11 ہی داؤد کے شہر تمہارےمیں لئے نجات دہندہ
پیدا ہوا مسیحیعنیہے خداوند۔ اور12 تم اُسے اِس نشان
سے پہچان لو گے، ایکتم شیرخوار بچے کو کپڑوں میں
لپٹا ہوا پاؤ گے۔ وہ چرنی میں پڑا ہوا ہو “گا۔

اچانک13 آسمانی لشکروں کے بےشمار فرشتے اُس
فرشتے کے ساتھ ظاہر ہوئے جو الله کی حمد و ثنا کر کے
کہہ رہے تھے،

آسمان”14 کی بلندیوں پر الله عزتکی و جلال، زمین
پر اُن لوگوں کی سلامتی جو اُسے منظور “ہیں۔

15 فرشتے اُنہیں چھوڑ کر آسمان پر واپس چلے گئے تو
آپسچرواہے میں کہنے لـگے، آؤ،” ہم بیت لحم جا کر
باتیہ دیکھیں ہوئیجو اورہے ربجو ہمنے پر ظاہر
کی “ہے۔

بھاگوہ16 اُنہیںوہاںپہنچے۔لحمبیتکر مریم اور
یوسف ملے اور ساتھ ہی چھوٹا بچہ جو چرنی میں پڑا ہوا
تھا۔ 17 یہ دیکھ کر اُنہوں کچھسبنے بیان کیا جو اُنہیں
اِس بچے بارےکے میں بتایا گیا تھا۔ بھینےجس18 اُن
باتکی لیکن19ہوا۔زدہحیرتوہسنی مریم یہکو تمام
باتیں یاد رہیں اور وہ اپنے دل میں اُن پر غور کرتی رہی۔

20 پھر چرواہے لوٹ گئے اور چلتے چلتے اُن تمام باتوں
لئےکے الله کی تعظیم یفو تعر کرتے اُنہوںجورہے نے
سنی اور دیکھی تھیں، کیونکہ سب کچھ ویسا ہی پایا تھا
جیسا فرشتے نے اُنہیں بتایا تھا۔

بچے کا نام عیسٰی رکھا جاتا ہے

21 آٹھ دن کے بعد بچے کا ختنہ کروانے کا وقت آ
گیا۔ اُس کا نام عیسٰی رکھا گیا، یعنی وہی نام جو فرشتے
نے مریم کو اُس کے حاملہ ہونے پہلےسے بتایا تھا۔

عیسٰی المُقّدسبیتکو پیشمیں کیا جاتا ہے
جب22 موسٰی کی شریعت کے مطابق طہارت کے

پورےدن ہوئے تب وہ بچے کو یروشلم لے گئے تاکہ
رباُسے پیشحضورکے کیا جائے، کیربجیسے23
شریعت میں لـکھا ہے، ہر” پہلوٹھے کو رب کے لئے
مخصوص و مُقّدس کرنا “ہے۔ 24 ساتھ ہی اُنہوں نے
مریم کی طہارت کی رسم کے لئے وہ قربانی پیش کی
جو رب کی شریعت بیان کرتی ہے، یعنی دو” یاں قمر یا
دو جوان “کبوتر۔

25 اُس وقت یروشلم میں ایک آدمی بنام شمعون رہتا
تھا۔ راستوہ باز اور ترسخدا تھا اور اِس انتظار میں تھا
کہ مسیح آ کر اسرائیل کو سکون بخشے۔ القدسروح
اُس پر تھا، اور26 اُس اُسنے پر باتیہ تھیکیظاہر کہ
وہ جیتے ربجی کے مسیح کو دیکھے گا۔ 27 اُس دن
القدسروح نے یکاُسے تحر دی کہ وہ بیت المُقّدس
میں جائے۔ جبچنانچہ مریم اور یوسف بچے ربکو
لئےکےکرنےپیشمطابقکےشریعتکی المُقّدسبیت
میں آئے 28 تو شمعون موجود تھا۔ اُس نے بچے کو اپنے
بازوؤں میں لے کر الله کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہا،

اے”29 ابآقا، تُو بندےاپنے اجازتکو دیتا ہے
کہ وہ سلامتی رِحلتسے کر جسجائے، طرح تُو

نے فرمایا ہے۔
30 کیونکہ مَیں نے اپنی آنکھوں سے تیری اُس نجات

کا مشاہدہ کر لیا ہے
31 جو تُو نے تمام قوموں کی موجودگی میں تیار کی

ہے۔
ایسیایکیہ32 روشنی غیریہودیوںسےجسہے کی

آنکھیں کھل جائیں گی
اور تیری قوم اسرائیل کو حاصلجلال ہو “گا۔
بچے33 باپماںکے اپنے بیٹے میںبارےکے الفاظاِن

پر حیران ہوئے۔ شمعون34 دیبرکتاُنہیںنے اور مریم
یہ”کہا،سے بچہ مقرر ہوا اسرائیلکہہے بہتکے سے
لوگ اِس سے ٹھوکر کھا کر گر جائیں، لیکن بہت سے
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اِس سے اپنے پاؤں کھڑےپر بھی ہو جائیں گے۔ گو یہ
الله طرفکی ایکسے اشارہ توبھیہے اِس مخالفتکی
کی جائے گی۔ یوں35 بہتوں کے خیالاتدلی ظاہر ہو
جائیں گے۔ اِس سلسلے میں تلوار تیری جان میں بھیسے
گزر جائے “گی۔

36 وہاں بیت المُقّدس میں ایک عمر رسیدہ نبیہ بھی
جستھی کا نام حناہ تھا۔ فنوایلوہ کی بیٹی اور آشر کے
قبیلے سے تھی۔ شادی ساتکے سال بعد اُس کا شوہر
مر گیا تھا۔ اب37 وہ بیوہ حیثیتکی کیسال84سے ہو
تھی۔چکی وہ المُقّدسبیتکبھی نہیںکو چھوڑتی تھی،
بلـکہ دن رات الله کو سجدہ کرتی، روزہ رکھتی اور دعا
کرتی تھی۔ 38 اُس وقت وہ مریم اور یوسف پاسکے آ
کر الله کی تمجید کرنے لـگی۔ ساتھ ساتھ وہ ایکہر کو
جو اِس انتظار میں تھا کہ الله فدیہ دے کر یروشلم کو
چھڑائے، بچے بارےکے میں بتاتی رہی۔

واپسناصرتوہ چلے جاتے ہیں
جب39 عیسٰی کے والدین نے رب کی شریعت میں

درج تمام فرائض ادا کر لئے تو وہ گلیل میں اپنے شہر
ناصرت کو لوٹ گئے۔ 40 وہاں بچہ پروان چڑھا اور
تقویت پاتا گیا۔ حکمتوہ و دانائی سے معمور تھا، اور الله
کا فضل اُس پر تھا۔

بارہ سال کی عمر المُقّدسبیتمیں میں
41 عیسٰی کے والدین ہر سال فسح کی عید کے لئے

یروشلم جایا کرتے تھے۔ اُس42 سال بھی وہ معمول کے
مطابق عید کے لئے گئے جب عیسٰی بارہ سال کا تھا۔
اختتامکےعید43 پر واپسناصرتوہ لیکنلـگے،جانے
عیسٰی یروشلم میں رہ گیا۔ پہلے اُس کے والدین کو معلوم
نہ تھا، 44 کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ قافلے میں کہیں
موجود لیکنہے۔ چلتے چلتے پہلا دن گزر گیا اور ابوہ
تک نظر نہ آیا تھا۔ اِس پر والدین اُسے اپنے رشتے داروں
میںعزیزوںاور نہوہاںوہجب45لـگے۔ڈھونڈنے ملا
تو مریم یوسفاور واپسیروشلم گئے اور وہاں ڈھونڈنے
لـگے۔ 46 تین دن کے بعد وہ آخرکار بیت المُقّدس میں
پہنچے۔ وہاں عیسٰی دینی اُستادوں کے درمیان بیٹھا اُن
کی باتیں سن رہا اور اُن سے سوالات پوچھ رہا تھا۔
جس47 نے بھی اُس کی باتیں سنیں وہ اُس کی سمجھ

اور جوابوں سے دنگ رہ گیا۔ 48 اُسے دیکھ کر اُس
کے والدین گھبرا گئے۔ اُس کی ماں نے کہا، بیٹا،” تُو
ہمارےنے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تیرا باپ اور مَیں تجھے
ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفتشدید کا شکار “ہوئے۔

عیسٰی49 تلاشمجھےکوآپ”دیا،جوابنے کرنے
کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ مجھے
باپاپنے میںگھرکے ہونا لیکن50“ہے؟ضرور اُسوہ
باتکی نہ سمجھے۔

51 پھر وہ اُن کے ساتھ روانہ ہو ناصرتکر واپس آیا
اور اُن کے تابع رہا۔ لیکن اُس کی ماں نے یہ تمام باتیں
اپنے دل میں محفوظ رکھیں۔ 52 یوں عیسٰی جوان ہوا۔
اُس کی سمجھ اور حکمت بڑھتی گئی، اور اُسے الله اور
انسان مقبولیتکی حاصل تھی۔

3
یحیٰی بپتسمہ دینے والے خدمتکی

1 پھر روم کے شہنشاہ تبریُس کی حکومت کا
پندرھواں سال آ گیا۔ اُس وقت پنطیُس پیلاطس صوبہ
یہودیہ کا گلیلانتپاسہیرودیستھا،گورنر کا تھا،حاکم
اُس بھائیکا فلپّس یہ اتور ترخونیتساور علاقےکے کا،
لسانیاسجبکہ ابلینے 2کا۔ حنّا اور دونوںکائفا اماِم اعظم
تھے۔ اُن دنوں میں الله یحیٰی بن یاہ زکر سے ہم کلام ہوا
جب وہ یگستان ر میں تھا۔ 3 پھر وہ یائے در یردن کے
پورے علاقے میں سے گزرا۔ ہر جگہ اُس نے اعلان
کیا کہ توبہ کر کے بپتسمہ لو تاکہ تمہیں اپنے گناہوں کی
معافی مل جائے۔ 4 یوں یسعیاہ نبی کے الفاظ پورے
ہوئے جو اُس کتابکی میں درج یگستان’:ہیں ر ایکمیں آواز پکار رہی ہے،
رب کی راہ تیار !کرو
اُس کے راستے سیدھے بناؤ۔
لازم5 ہے کہ وادیہر بھر دی جائے،
ضروری ہے کہ ہر پہاڑ اور بلند جگہ میدان بن

جائے۔
جو ٹیڑھا ہے اُسے سیدھا کیا جائے،
جو ناہموار ہے اُسے ہموار کیا جائے۔
6 اور تمام انسان الله نجاتکی دیکھیں ‘گے۔
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بہتجب7 لوگسے یحیٰی پاسکے آئے تاکہ اُس

سے بپتسمہ لیں تو اُس نے اُن سے کہا، اے” یلے زہر
سانپ کے !بچو کس نے تم کو آنے والے غضب سے
بچنے کی ہدایت کی؟ 8 اپنی زندگی سے ظاہر کرو کہ تم
نے واقعی توبہ کی ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم تو بچ
جائیں گے کیونکہ ابراہیم باپہمارا ہے۔ مَیں تم کو بتاتا
ہوں کہ الله اِن پتھروں بھیسے ابراہیم کے لئے اولاد پیدا
کر سکتا ہے۔ اب9 تو عدالت کی کلہاڑی درختوں کی
جڑوں پر رکھی ہوئی ہے۔ ہر درخت جو اچھا پھل نہ
لائے کاٹا آگاور میں جھونکا جائے “گا۔

لوگوں10 نے اُس سے پوچھا، پھر” ہم کیا “کریں؟
11 اُس نے جواب دیا، جس” پاسکے دو کُرتے

ہیں ایکوہ اُس جسدےدےکو پاسکے کچھ نہ
ہو۔ اور جس پاسکے کھانا ہے وہ اُسے دےکھلا
پاسکےجس کچھ نہ “ہو۔

ٹیکس12 لینے والے بھی بپتسمہ لینے کے لئے آئے تو
اُنہوں نے پوچھا، اُستاد،” ہم کیا “کریں؟

اُس13 جوابنے صرف”دیا، ٹیکساُتنے لینا جتنے
حکومت نے مقرر کئے “ہیں۔

کچھ14 فوجیوں نے پوچھا، ہمیں” کیا کرنا ہئے؟ “چا
اُس جوابنے دیا، کسی” ًسے جبرا یا غلط الزام لگا

کر پیسے نہ لینا بلـکہ اپنی جائز آمدنی پر اکتفا “کرنا۔
لوگوں15 کی توقعات بہت بڑھ گئیں۔ وہ اپنے دلوں

میں سوچنے لـگے کہ کیا یہ مسیح تو نہیں ہے؟ 16 اِس پر
یحیٰی اُن سب مخاطبسے ہو کر کہنے لگا، مَیں” تو تمہیں
پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، ایکلیکن آنے والا ہے جو
مجھ سے بڑا مَیںہے۔ اُس جوتوںکے تسمےکے لنے کھو
کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں القدسروح آگاور سے
بپتسمہ دے گا۔ 17 وہ ہاتھ میں چھاج پکڑے ہوئے
اناج کو بھوسے الـگسے کرنے لئےکے تیار ہے۔کھڑا
وہ ہنے گا کی جگہ کو صافبالکل کر اناجکے کو اپنے
لیکنگا۔کرےجمعمیںگودام بھوسے آگایسیوہکو
میں جھونکے گا جو بجھنے کی “نہیں۔

18 اِس قسم کی بہت سی اَور باتوں سے اُس نے قوم
کو نصیحت کی اور اُسے الله کی خوش خبری سنائی۔
ایکلیکن19 دن یوں ہوا کہ یحیٰی نے گلیل کے حاکم

ہیرودیس انتپاس کو ڈانٹا۔ وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس
نے اپنے بھائی ہیرودیاسبیویکی شادیسے کر لی تھی
اور اِس کے علاوہ بہتاَور غلطسے کام تھے۔کئے یہ20
ملامت سن ہیرودیسکر نے اپنے غلط کاموں میں اَور
اضافہ یہ کیا کہ یحیٰی جیلکو میں ڈال دیا۔

عیسٰی کا بپتسمہ
ایک21 دن بہتجب سے لوگوں کو بپتسمہ دیا جا

رہا تھا تو عیسٰی نے بھی بپتسمہ لیا۔ جب وہ دعا کر رہا
تھا تو کھلآسمان القدسروحاور22گیا صورتجسمانی
میں کبوتر کی طرح اُس پر اُتر آیا۔ ساتھ ساتھ آسمان سے
ایک آواز سنائی دی، تُو” میرا پیارا فرزند ہے، تجھ سے
خوشمَیں “ہوں۔

عیسٰی نسبکا نامہ
ًعیسٰی23 سالتیستقریبا کا اُسجبتھا خدمتنے

شروع کی۔ اُسے یوسف کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ اُس کا
نسب نامہ یہ :ہے یوسف بن عیلی بن24 متات بن لاوی
بن بنملـکی ینّا یوسفبن بن25 متِتیاہ بنعاموسبن ناحوم
بن اسلیاہ بن نوگہ بنماعتبن26 متِتیاہ بن یوسیخبنشمعی
بن یوداہ 27 بن یوحناہ بن ریسا بن ُبابل زر بن سیالتی ایل
بن نیری بن28 ملـکی بن ادّی بن قوسام بن اِلمودام بن عیر
بن29 یشوع بن اِلی عزر بن یوریم متاتبن بن لاوی بن30
شمعون بن یہوداہ بن یوسف بن یونام بن اِلیاقیم بن31 ملیاہ
بن مِنّاہ بن متّتاہ بن ناتن بن داؤد بن32 یسّی بن عوبید بن
بوعز بن سلمون بن نحسون بن33 عمی نداب بن ادمین بن
ارنی بن حصرون بن فارص بن یہوداہ 34 بن یعقوب بن
اسحاق بن ابراہیم بن تارح بن نحور بن35 سروج بن رعو بن
فلج بن عِبر بن سلح بن36 قینان بن ارفکسد بن سِم بن نوح
لمکبن بن37 متوسلح حنوکبن بن یارد بن مہلل ایل بن
قینان انوسبن38 بن سیت بن آدم۔ آدم کو الله نے پیدا
کیا تھا۔

4
عیسٰی کو آزمایا جاتا ہے

1 عیسٰی یائے در یردن واپسسے آیا۔ وہ القدسروح
سے معمور تھا جس نے اُسے یگستان ر میں لا کر اُس
کی راہنمائی کی۔ 2 وہاں اُسے چالیس تکدن ابلیس
سے آزمایا گیا۔ اِس پورے عرصے میں اُس نے کچھ نہ
کھایا۔ آخرکار بھوکاُسے لـگی۔
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3 پھر ابلیس نے اُس سے کہا، اگر” تُو الله کا فرزند
ہے تو اِس پتھر کو دےحکم کہ روٹی بن “جائے۔

4 لیکن عیسٰی نے انکار کر کے کہا، ہرگز” نہیں،
کیونکہ مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے کہ انسان کی زندگی
صرف روٹی پر منحصر نہیں “ہوتی۔

اِس5 ابلیسپر نے اُسے کسی بلند جگہ پر لے جا کر
ایک لمحے میں دنیا کے ممالـکتمام دکھائے۔ 6 وہ مَیں”بولا، تجھے اِن ممالـک کی شان و شوکت اور اِن پر تمام
اختیار دوں گا۔ کیونکہ میرےیہ سپرد کئے گئے ہیں اور
دےچاہوںجسے ہوں۔سکتا 7 لہٰذا کچھسبیہ تیرا ہی
ہو شرطگا۔ یہ ہے کہ تُو مجھے سجدہ “کرے۔

8 لیکن عیسٰی نے جواب دیا، ہرگز” نہیں، کیونکہ
مُقّدسکلاِم میں یوں لـکھا ہے، رب’ اپنے الله کو سجدہ
کر اُسیصرفاور عبادتکی “۔‘کر

9 ابلیسپھر نے اُسے یروشلم لے جا بیتکر المُقّدس
سبکی اونچیسے جگہ پر کھڑا کیا اور کہا، اگر” تُو الله
کا فرزند ہے تو یہاں چھلانگسے لگا دے۔ 10 کیونکہ
مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، وہ’ اپنے فرشتوں کو تیری
حفاظت کرنے کا دےحکم گا، 11 اور وہ تجھے اپنے
ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے تیرےتاکہ پاؤں کو پتھر ٹھیسسے
نہ “۔‘لـگے

12 لیکن عیسٰی نے تیسری بار انکار کیا اور کلاِم”کہا، مُقّدس یہ بھی فرماتا ہے، رب’ اپنے الله کو نہ
“۔‘آزمانا

13 اِن آزمائشوں کے ابلیسبعد نے عیسٰی کو کچھ دیر
کے لئے چھوڑ دیا۔

خدمت کا آغاز
14 پھر عیسٰی واپس گلیل میں آیا۔ اُس میں روح

القدس کی قوت تھی، اور اُس کی شہرت اُس پورے
وہوہاں15گئی۔پھیلمیںعلاقے اُن خانوںعبادتکے
میں تعلیم دینے لگا، سباور اُسنے یفکی تعر کی۔

عیسٰی ناصرتکو میں رد کیا جاتا ہے
ایک16 دن وہ ناصرت پہنچا جہاں وہ پروان چڑھا

تھا۔ بھیوہاں معمولوہ سبتمطابقکے مقامیدنکے
میںخانےعبادت جا کر ھنےسےمیںمُقّدسکلاِم پڑ کے

لئے کھڑا ہو گیا۔ 17 اُسے یسعیاہ نبی کتابکی دی گئی
تو اُس نے طومار کھولکو کر یہ حوالہ ڈھونڈ نکالا،

رب”18 روحکا مجھ پر ہے،
کیونکہ اُس مجھےنے تیل مسحسے کر کے
غریبوں خبریخوشکو سنانے کا اختیار دیا ہے۔
اُس مجھےنے یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا ہے
قیدیوںکہ کو رِہائی ملے گی
اور اندھے دیکھیں گے۔
اُس مجھےنے بھیجا ہے
کہ مَیں کچلے ہوؤں کو آزاد کراؤں
19 اور رب کی طرف سے بحالی کے سال کا اعلان

“کروں۔
20 یہ کہہ کر عیسٰی نے طومار لپیٹکو کر عبادت

خانے کے ملازم کو واپس کر دیا اور بیٹھ گیا۔ ساری
جماعت کی آنکھیں اُس پر لـگی تھیں۔ 21 پھر وہ بول آج”اُٹھا، الله کا یہ تمہارےفرمان سنتے ہی پورا ہو گیا “ہے۔

سب22 عیسٰی کے حق میں باتیں کرنے لـگے۔ وہ
اُن پُرفضل باتوں پر حیرت زدہ تھے جو اُس کے منہ سے
نکلیں، اور وہ کہنے لـگے، کیا” یہ یوسف کا بیٹا “ہے؟نہیں

23 اُس نے اُن سے کہا، بےشک” تم مجھے یہ
کہاوت بتاؤ گے، اے’ ڈاکٹر، پہلے اپنے آپ کا علاج
‘کر۔ یعنی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے کفرنحوم میں
معجزے کئے ہیں۔ اب معجزےایسے یہاں اپنے وطنی
شہر میں بھی دکھائیں۔ لیکن24 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں
کہ کوئی بھی نبی اپنے وطنی شہر میں مقبول نہیں ہوتا۔

25 یہ حقیقت ہے کہ الیاس نبی کے زمانے میں
اسرائیل میں بہت سی ضرورت مند بیوائیں تھیں، اُس
وقت جب ساڑھے تین سال تک بارش نہ ہوئی اور
پورے ملـک میں سخت کال پڑا۔ 26 اِس کے باوجود
الیاس کو اُن میں کسیسے پاسکے نہیں بھیجا گیا بلـکہ
ایک غیریہودی بیوہ پاسکے جو صیدا کے صارپتشہر
میں رہتی تھی۔ اِسی27 طرح الیشع نبی کے زمانے میں
اسرائیل میں کوڑھ بہتکے مریضسے تھے۔ لیکن اُن
میں سے کسی کو شفا نہ ملی بلـکہ صرف نعمان کو جو
ملـِک شام شہریکا “تھا۔

عبادتجب28 خانے میں جمع لوگوں نے یہ باتیں
سنیں تو بڑےوہ طیش میں آ گئے۔ 29 وہ اُٹھے اور اُسے
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شہر سے نکال کر اُس پہاڑی کنارےکے لے جسگئے
پر شہر کو تعمیر کیا گیا تھا۔ وہاں سے وہ اُسے نیچے گرانا
ہتے چا تھے، لیکن30 عیسٰی اُن میں سے گزر وہاںکر سے
چلا گیا۔

آدمی کا بدروح گرفتکی سے رِہائی
اِس31 کے بعد وہ گلیل کے شہر کفرنحوم کو گیا اور

سبت کے دن عبادت خانے میں لوگوں کو سکھانے
لگا۔ 32 وہ اُس کی تعلیم سن کر ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ
وہ اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا تھا۔ عبادت33 خانے میں
ایک آدمی تھا ناپاککسیجو روح قبضےکے میں تھا۔
اب وہ چیخ چیخ کر لنے بو لگا، ناصرتارے”34 کے
عیسٰی، ہمارا آپ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ کیا آپ ہمیں
ہلاک کرنے آئے ہیں؟ مَیں تو جانتا ہوں آپکہ کون
آپہیں، الله قدوسکے “ہیں۔

35 عیسٰی نے اُسے ڈانٹ کر کہا، !خاموش” آدمی
میں سے نکل “!جا اِس پر بدروح آدمی کو جماعت کے
بیچ میں فرش پٹکپر کر اُس میں سے نکل گئی۔ لیکن
وہ آدمی زخمی نہ ہوا۔

36 لوگتمام گھبرا گئے دوسرےایکاور سے کہنے
لـگے، اِس” آدمی کے الفاظ میں کیا اختیار اور قوت
ہے کہ بدروحیں اُس کا حکم مانتی اور اُس کے کہنے پر
نکل جاتی “ہیں؟ اور37 عیسٰی بارےکے میں چرچا اُس
پورے علاقے میں پھیل گیا۔

بہت مریضوںسے کی شفا یابی
38 پھر عیسٰی عبادت خانے کو چھوڑ کر شمعون کے

گھر گیا۔ وہاں شمعون کی ساس شدید بخار میں مبتلا
تھی۔ اُنہوں نے عیسٰی سے گزارش کی کہ وہ اُس کی
مدد کرے۔ 39 اُس نے اُس کے کھڑےسرہانے ہو
کر بخار کو ڈانٹا تو وہ اُتر گیا اور شمعون کی ساس اُسی
وقت اُٹھ کر اُن خدمتکی کرنے لـگی۔

40 جب دن ڈھل گیا تو سب مقامی لوگ اپنے
مریضوں کو عیسٰی پاسکے لائے۔ خواہ اُن یاںکی بیمار
نہکیوںبھیکچھ اُستھیں، ایکہرنے پر رکھہاتھاپنے
اُسےکر جنہوںتھیںبھیبدروحیںمیںبہتوں41دی۔شفا
نے نکلتے وقت چلّا کر کہا، تُو” الله کا فرزند “ہے۔

لیکن تھیںجانتیوہچونکہ مسیحوہکہ اِسہے لئے اُس
نے اُنہیں ڈانٹ کر لنے بو نہ دیا۔

خبریخوش ایکہر کے لئے ہے
دناگلاجب42 چڑھا تو عیسٰی شہر نکلسے کسیکر

ویران لیکنگیا۔چلاجگہ ہجوم اُسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے
آخرکار اُس کے پاس پہنچا۔ لوگ اُسے اپنے پاس سے
جانے نہیں دینا ہتے چا تھے۔ 43 لیکن اُس نے اُن سے
لازم”کہا، بھیمیںشہروںدوسرےمَیںکہہے جا کر
الله کی بادشاہی خبریخوشکی سناؤں، کیونکہ مجھے
اِسی مقصد کے لئے بھیجا گیا “ہے۔

44 چنانچہ وہ یہودیہ کے عبادت خانوں میں منادی
کرتا رہا۔

5
پہلے شاگردوں بُلاہٹکی

1 ایک دن عیسٰی گلیل کی جھیل گنیسرت کے
کنارے پر کھڑا ہجوم کو الله کا کلام سنا رہا لوگتھا۔
سنتے سنتے اِتنے قریب آ گئے کہ اُس کے لئے جگہ کم ہو
گئی۔ 2 پھر اُسے دو کشتیاں نظر آئیں جو جھیل کے
کنارے لـگی تھیں۔ مچھیرے اُن میں سے اُتر چکے تھے
اور اب اپنے جالوں کو دھو رہے تھے۔ 3 عیسٰی ایک
کشتی پر سوار ہوا۔ اُس نے کشتی مالـککے شمعون
درخواستسے کی کہ وہ کشتی کنارےکو سے تھوڑا
سا دُور لے چلے۔ پھر وہ کشتی میں بیٹھا اور ہجوم کو
تعلیم دینے لگا۔

4 تعلیم دینے کے اختتام پر اُس نے شمعون سے اب”کہا، کشتی کو وہاں لے جا جہاں پانی گہرا ہے اور
اپنے جالوں کو مچھلیاں پکڑنے کے لئے ڈال “دو۔

لیکن5 شمعون اعتراضنے کیا، اُستاد،” ہم نے تو
پوری رات کوششبڑی کی، ایکلیکن بھی نہ پکڑی۔
تاہم آپ کے کہنے پر مَیں جالوں کو دوبارہ ڈالوں “گا۔
یہ6 کہہ کر اُنہوں گہرےنے پانی میں جا کر اپنے جال
ڈال دیئے۔ اور واقعی، مچھلیوں کا اِتنا بڑا غول جالوں میں
پھنس گیا کہ وہ پھٹنے لـگے۔ 7 یہ دیکھ کر اُنہوں نے
اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے بُلایا تاکہ وہ دوسری
کشتی میں آ کر اُن کی مدد کریں۔ وہ آئے اور سب
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نے مل کر دونوں کشتیوں کو اِتنی مچھلیوں سے بھر دیا
کہ آخرکار دونوں ڈوبنے میںخطرےکے تھیں۔ جب8
شمعون پطرس نے یہ سب کچھ دیکھا تو اُس نے عیسٰی
کے منے سا منہ کے بل گر کر کہا، خداوند،” مجھ سے
دُور چلے جائیں۔ مَیں تو گناہ گار “ہوں۔ 9 کیونکہ وہ
اور اُس ساتھیکے اِتنی مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سختسے
حیران تھے۔ 10 اور زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا کی
حالت بھی یہی تھی جو شمعون کے ساتھ مل کر کام
کرتے تھے۔
لیکن عیسٰی نے شمعون سے کہا، مت” ابڈر۔ سے

تُو آدمیوں کو کرےپکڑا “گا۔
11 وہ اپنی کشتیوں کنارےکو پر لے آئے اور سب

کچھ چھوڑ کر عیسٰی پیچھےکے ہو لئے۔
کوڑھ سے شفا

ایک12 دن عیسٰی کسی شہر میں سے گزر رہا تھا کہ
وہاں ایک مریض ملا جس کا پورا جسم کوڑھ سے
متاثر تھا۔ جب اُس نے عیسٰی کو دیکھا تو وہ منہ کے
بل گر پڑا اور التجا کی، اے” خداوند، آپاگر چاہیں تو
صافپاکمجھے کر سکتے “ہیں۔

13 عیسٰی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے چھوا اور مَیں”کہا، چاہتا ہوں، پاک صاف ہو “جا۔ اِس پر بیماری
ً فورا دُور ہو گئی۔ 14 عیسٰی نے اُسے ہدایت کی کہ
وہ کسی کو نہ بتائے کہ کیا ہوا ہے۔ اُس نے سیدھا”کہا، بیت المُقّدس میں امام پاسکے جا تاکہ وہ تیرا
ساتھاپنےکرے۔معائنہ قربانیوہ لے کاجسجا تقاضا
شریعتکیموسٰی اُن کرتیسے شفاسےکوڑھجنہیںہے
ملتی ہے۔ یوں علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو واقعی
صافپاک ہو گیا “ہے۔

تاہم15 عیسٰی بارےکے میں خبر اَور یادہ تیزیز سے
پھیلتی گئی۔ لوگوں بڑےکے گروہ اُس کے پاس آتے
رہے تاکہ اُس کی باتیں سنیں اور اُس کے ہاتھ سے شفا
پائیں۔ 16 پھر بھی وہ کئی بار اُنہیں چھوڑ کر دعا کرنے
کے لئے ویران جگہوں پر جایا کرتا تھا۔

مفلوج کے لئے چھت کھولی جاتی ہے
ایک17 دن وہ لوگوں کو دےتعلیم رہا تھا۔ فریسی

اور شریعت کے عالِم بھی گلیل اور یہودیہ کے ہر گاؤں
اور یروشلم سے آ کر اُس پاسکے بیٹھے تھے۔ کیرباور

قدرت اُسے شفا دینے کے لئے یک دےتحر رہی تھی۔
18 اِتنے میں کچھ آدمی ایک مفلوج کو چارپائی پر ڈال
وہاںکر پہنچے۔ اُنہوں نے اُسے گھر اندرکے عیسٰی کے
منے سا رکھنے کوششکی کی، لیکن19 بےفائدہ۔ گھر
میں لوگاِتنے تھے کہ اندر جانا ناممکن تھا۔ اِس لئے وہ
چھتآخرکار پر چڑھ گئے اور کچھ ٹائلیں اُدھیڑ چھتکر
کا ایک حصہ کھول دیا۔ پھر اُنہوں نے چارپائی کو
مفلوج سمیت ہجوم کے درمیان عیسٰی کے منے سا اُتارا۔
جب20 عیسٰی نے اُن کا ایمان دیکھا تو اُس نے مفلوج
سے کہا، اے” آدمی، تیرے گناہ معاف کر دیئے گئے
“ہیں۔

21 یہ سن کر شریعت کے عالِم اور فریسی سوچ بچار
میں پڑ گئے، طرحکسیہ” کا بندہ ہے جو اِس قسم کا
کفر بکتا صرفہے؟ الله ہی معافگناہ کر سکتا “ہے۔

لیکن22 عیسٰی جاننے لیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں،
اِس لئے اُس نے پوچھا، تم” دل میں اِس طرح کی باتیں
کیوں سوچ رہے ہو؟ 23 کیا مفلوج سے یہ کہنا یادہ ز
آسان ہے کہ تیرے’ معافگناہ کر دیئے گئے ‘ہیں یا یہ
کہ اُٹھ’ چلکر ؟‘پھر لیکن24 مَیں تم کو ہوںدکھاتا کہ
ابِن آدم کو واقعی دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار
“ہے۔ یہ کہہ کر وہ مفلوج مخاطبسے ہوا، اُٹھ،” اپنی
چارپائی اُٹھا کر اپنے گھر چلا “جا۔

25 لوگوں کے دیکھتے دیکھتے وہ آدمی کھڑا ہوا اور
اپنی چارپائی اُٹھا کر الله کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے
گھر چلا گیا۔ 26 یہ دیکھ کر سب سخت حیرت زدہ
ہوئے اور الله کی تمجید کرنے لـگے۔ اُن خوفپر چھا گیا
اور وہ کہہ اُٹھے، آج” ہم نے ناقابِل یقین باتیں دیکھی
“ہیں۔

عیسٰی متی کو بُلاتا ہے
اِس27 کے بعد عیسٰی نکل ٹیکسایککر لینے والے

پاسکے سے گزرا جو اپنی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اُس کا نام
لاوی تھا۔ اُسے دیکھ کر عیسٰی نے کہا، میرے” پیچھے
وہ28“لے۔ہو اُٹھا اُسکرچھوڑکچھسباور پیچھےکے
ہو لیا۔

29 بعد میں اُس نے اپنے گھر میں عیسٰی کی بڑی
ضیافت کی۔ بہت ٹیکسسے لینے والے اور دیگر مہمان
اِس میں شریک ہوئے۔ 30 یہ دیکھ کر کچھ فریسیوں
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اور اُن سے تعلق رکھنے والے شریعت کے ِموں عال نے
عیسٰی کے شاگردوں سے شکایت کی۔ اُنہوں نے تم”کہا، ٹیکس لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں
کھاتے پیتے “ہو؟

31 عیسٰی نے جواب دیا، صحت” مندوں کو ڈاکٹر
نہیںضرورتکی ہوتی بلـکہ راستمَیں32کو۔مریضوں
بازوں کو نہیں بلـکہ گناہ گاروں کو بُلانے آیا ہوں تاکہ
وہ توبہ “کریں۔

شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟
کچھ33 لوگوں نے عیسٰی ایکسے اَور سوال یحیٰی”پوچھا، کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ

وہ دعا بھی کرتے ہتے ر ہیں۔ فریسیوں کے شاگرد بھی
طرحاِسی آپلیکنہیں۔کرتے شاگردکے کھانے پینے
کا جاریسلسلہ رکھتے “ہیں۔

34 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” تم شادی کے مہمانوں
کو روزہ رکھنے کو کہہ سکتے ہو جب دُولھا اُن کے
درمیان ہے؟ ہرگز !نہیں ایکلیکن35 دن آئے جبگا
دُولھا اُن سے لے لیا جائے گا۔ وقتاُس وہ ضرور روزہ
رکھیں “گے۔

اُس36 نے اُنہیں یہ مثال بھی دی، کسیکون” نئے
لباس کو پھاڑ کر اُس ایککا کسیٹکڑا لباسپرانے میں
لگائے !نہیںبھیکوئیگا؟ اگر وہ توکرےایسا صرفنہ
خرابلباسنیا ہو گا بلـکہ اُس سے لیا گیا ٹکڑا لباسپرانے
کو بھی خراب کر دے گا۔ اِسی37 طرح کوئی بھی
انگور کا تازہ رس پرانی اور بےلچک مشکوں میں نہیں
ڈالے گا۔ اگر وہ کرےایسا تو پرانی مشکیں پیدا ہونے
والی گیس کے باعث پھٹ جائیں گی۔ نتیجے میں َمے
اور دونوںمشکیں ضائع ہو جائیں گی۔ اِس38 لئے انگور
کا رستازہ نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے لچکجو دار
ہوتی ہیں۔ لیکن39 بھیجو پرانی َمے پینا کرےپسند وہ
انگور کا نیا اور تازہ رس پسند کرےنہیں گا۔ وہ کہے
گا کہ پرانی ہی بہتر “ہے۔

6
سبت بارےکے میں سوال

ایک1 دن عیسٰی اناج کے کھیتوں میں سے گزر رہا
تھا۔ چلتے چلتے اُس کے شاگرد اناج کی بالیں توڑنے اور
اپنے ہاتھوں سے مَل کر سبتلـگے۔کھانے دنکا تھا۔

2 یہ دیکھ کر کچھ فریسیوں نے کہا، تم” یہ کیوں کر
رہے سبتہو؟ دنکے ایسا کرنا منع “ہے۔

3 عیسٰی نے جواب دیا، کیا” تم نے کبھی نہیں پڑھا
کہ داؤد نے کیا کِیا جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں کو
لـگیبھوک وہ4تھی؟ الله داخلمیںگھرکے رباورہوا
کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں لے کر کھائیں، اگرچہ
صرف اماموں کو اِنہیں کھانے کی اجازت ہے۔ اور
اُس ساتھیوںاپنےنے بھیکو پھر5“کھلائیں۔روٹیاںیہ
عیسٰی نے اُن سے ابِن”کہا، سبتآدم مالـککا “ہے۔

سوکھے ہاتھ کی شفا
سبت6 ایککے اَور دن عیسٰی عبادت خانے میں

جا کر سکھانے لگا۔ ایکوہاں آدمی جستھا کا دہنا
ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ شریعت7 کے عالِم اور بڑےفریسی
غور سے دیکھ رہے تھے کہ کیا عیسٰی اِس آدمی کو آج
بھی گا؟دےشفا کیونکہ وہ اُس پر الزام لگانے کا کوئی
بہانہ ڈھونڈ تھے۔رہے لیکن8 عیسٰی نے اُن سوچکی کو
جان لیا اور اُس ہاتھسوکھے والے آدمی اُٹھ،”کہا،سے
درمیان میں کھڑا “ہو۔ چنانچہ وہ آدمی کھڑا ہوا۔ 9 پھر
عیسٰی نے اُن مجھے”پوچھا،سے سبتہمیںشریعتبتاؤ،
دنکے کیا دیتیاجازتکیکرنے کرنےکامنیکہے،
کی یا غلط کام کرنے کی، کسی کی جان بچانے کی یا
اُسے تباہ “کی؟کرنے خاموشوہ10 ہو کر اپنے ارد گرد
کے تمام لوگوں طرفکی دیکھنے لگا۔ پھر اُس نے کہا،
اپنا” ہاتھ آگے “بڑھا۔ اُس نے ایسا کیا تو اُس کا ہاتھ
بحال ہو گیا۔

لیکن11 وہ آپے میں نہ رہے دوسرےایکاور سے
بات لـگےکرنے ہمکہ عیسٰی نپٹطرحکسسے سکتے
ہیں؟

عیسٰی بارہ رسولوں کو مقرر کرتا ہے
12 اُن ہی دنوں میں عیسٰی نکل کر دعا کرنے کے

لئے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ دعا کرتے کرتے پوری رات گزر
گئی۔ پھر13 اُس شاگردوںاپنےنے کو پاساپنے بُلا کر
اُن میں سے بارہ کو چن لیا، جنہیں اُس نے اپنے رسول
مقرر کیا۔ اُن کے نام یہ :ہیں 14 شمعون جس کا لقب
اُس پطرسنے رکھا، اُس کا بھائی یاس، اندر یعقوب،
یوحنا، فلپّس، برتلمائی، 15 متی، توما، یعقوب بن حلفئی،
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شمعون مجاہد، 16 یہوداہ بن یعقوب اور یہوداہ یوتی اسکر
جس بعدنے میں اُسے دشمن کے حوالے کر دیا۔

عیسٰی تعلیم اور شفا دیتا ہے
17 پھر وہ اُن کے ساتھ پہاڑ سے اُتر کر ایک کھلے

اور ہموار میدان میں کھڑا ہوا۔ وہاں شاگردوں بڑیکی
تعداد اُسےنے لیا۔گھیر ساتھ بہتہی لوگسے یہودیہ،
یروشلم اور صور اور صیدا کے ساحلی علاقے سے اُس18
کی تعلیم سننے اور یوں بیمار سے شفا پانے کے لئے آئے
تھے۔ اور جنہیں بدروحیں تنگ کر رہی تھیں اُنہیں بھی
اُسےلوگتمام19ملی۔شفا کرکوششکیچھونے رہے
تھے، کیونکہ اُس میں سے قوت نکل کر سب کو دےشفا رہی تھی۔

مبارککون ہے؟
20 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں طرفکی دیکھ کر

مبارک”کہا، ہو تم ضرورتجو مند ہو،
کیونکہ الله کی بادشاہی تم کو حاصلہی ہے۔
مبارک21 ہو تم جو وقتاِس بھوکے ہو،
کیونکہ سیر ہو جاؤ گے۔
مبارک ہو تم جو وقتاِس روتے ہو،
خوشیکیونکہ سے ہنسو گے۔
مبارک22 ہو تم جب لوگ اِس لئے تم سے نفرت

کرتے اور تمہارا حقہ پانی بند کرتے ہیں کہ تم ابِن آدم
کے پیروکار بن گئے ہو۔ مبارکہاں، ہو جبتم اِسیوہ
تمہاریاورکرتےطعنلعنتمہیںسےوجہ بدنامی کرتے
ہیں۔ وہجب23 ایسا ہیںکرتے تو شادمان ہو خوشیکر
سے ناچو، کیونکہ آسمان پر تم کو بڑا اجر ملے گا۔ اُن کے
باپ دادا نے سلوکیہی نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔

24 مگر تم افسوسپر دولتابجو مند ہو،
کیونکہ تمہارا سکون یہیں ختم ہو جائے گا۔
25 تم افسوسپر جو خوبوقتاِس سیر ہو،
کیونکہ بعد میں تم بھوکے ہو گے۔
تم افسوسپر ہنسابجو رہے ہو،
آئےوقتایککیونکہ روروکہگا کر ماتم گے۔کرو
26 تم یفلوگتمامکیجنافسوسپر تعر ہیں،کرتے

کیونکہ اُن باپکے دادا نے سلوکیہی جھوٹے نبیوں
کے ساتھ کیا تھا۔

اپنے دشمنوں محبتسے رکھنا
لیکن27 تم کو سنجو رہے ہو مَیں یہ بتاتا ہوں، اپنے

دشمنوں سے محبت رکھو، اور اُن سے بھلائی کرو جو تم
نفرتسے جو28ہیں۔کرتے تم لعنتپر اُنہیںہیںکرتے
برکت دو، اور جو تم سے بُرا سلوک کرتے ہیں اُن کے
لئے دعا کرو۔ 29 اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ
مارے تو اُسے دوسرا گال پیشبھی کر دو۔ اِسی طرح
اگر تمہاریکوئی چادر چھین لے تو قمیصاُسے لینے سے
بھی نہ روکو۔ 30 بھیجو تم کچھسے مانگتا ہے اُسے دو۔
کچھسےتمنےجساور لیا واپساُسےسےاُسہے دینے
کا تقاضا نہ کرو۔ لوگوں31 کے ساتھ سلوکویسا کرو
جیسا تم ہتے چا ہو کہ تمہارےوہ ساتھ کریں۔

32 اگر تم صرف اُن ہی سے محبت کرو جو تم سے
کرتے ہیں تو اِس میں تمہاری خاصکیا مہربانی ہو گی؟
گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ 33 اور اگر تم صرف
اُن ہی سے بھلائی کرو جو تم سے بھلائی کرتے ہیں تو
اِس میں تمہاری خاصکیا مہربانی ہو گی؟ گناہ گار بھی
ایسا ہی کرتے ہیں۔ اِسی34 طرح اگر تم صرف اُن ہی
کو اُدھار دو جن بارےکے میں تمہیں اندازہ ہے کہ وہ
واپس دیںکر توگے اِس تمہاریمیں مہربانیخاصکیا ہو
گی؟ گناہ گار بھی گناہ گاروں کو اُدھار دیتے ہیں جب
واپسکچھسباُنہیں ملنے یقینکا ہے۔ہوتا نہیں،35 اپنے
دشمنوں محبتسے کرو اور اُن ہی سے بھلائی کرو۔ اُنہیں
اُدھار دو جن بارےکے میں تمہیں واپس ملنے کی اُمید
نہیں ہے۔ پھر تم کو بڑا اجر ملے گا اور تم الله تعالیٰ کے
فرزند ثابت ہو گے، کیونکہ وہ بھی ناشکروں اور بُرے
لوگوں پر نیکی کا اظہار کرتا ہے۔ 36 لازم ہے کہ تم
رحم دل ہو کیونکہ باپتمہارا بھی رحم دل ہے۔

منصف نہ بننا
دوسروں37 عدالتکی نہ کرنا تو تمہاری بھی عدالت

نہیں کی جائے گی۔ دوسروں کو مجرم قرار نہ دینا تو تم
کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جائے گا۔ معاف کرو تو تم
کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ 38 دو تو تم کو بھی
دیا جائے گا۔ ہاں، حسابجس سے تم نے دیا اُسی
حساب سے تم کو دیا جائے گا، بلـکہ پیمانہ دبا دبا اور
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ہلا ہلا کر اور یز لبر کر تمہاریکے جھولی میں ڈال دیا
جائے گا۔ پیمانےجسکیونکہ سے تم ناپتے اُسیہو سے
تمہارے لئے ناپا جائے “گا۔

39 پھر عیسٰی نے یہ مثال پیش کی۔ کیا” ایک اندھا
دوسرے اندھے کی راہنمائی کر سکتا ہے؟ ہرگز !نہیں
اگر وہ ایسا کرے تو دونوں گڑھے میں گر جائیں گے۔
40 شاگرد اپنے اُستاد سے بڑا نہیں ہوتا بلـکہ جب اُسے
پوری ٹریننگ ملی ہو تو وہ اپنے اُستاد ہی کی مانند ہو
گا۔

41 تُو کیوں غور سے اپنے بھائی کی آنکھ میں پڑے
تنکے پر نظر کرتا ہے جبکہ تجھے وہ شہتیر نظر نہیں آتا جو
تیری اپنی آنکھ میں 42ہے؟ تُو کیونکر اپنے بھائی کہہسے
سکتا ہے، بھائی،’ ٹھہرو، مجھے تمہاری آنکھ میں پڑا تنکا
لنے نکا ‘دو جبکہ تجھے اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا؟
یاکار !ر پہلے اپنی آنکھ شہتیرکے تجھےہیتبنکال۔کو
بھائی کا تنکا صاف نظر آئے گا اور تُو اُسے اچھی طرح
سے دیکھ کر نکال سکے گا۔

درخت اُس پھلکے سے پہچانا جاتا ہے
43 نہ اچھا درخت خراب پھل لاتا ہے، نہ خراب

درخت اچھا پھل۔ 44 ہر قسم کا درخت اُس کے پھل
سے پہچانا جاتا ہے۔ خاردار یوں جھاڑ سے انجـیر یا انگور
توڑےنہیں جاتے۔ شخصنیک45 کا پھلاچھا اُس کے
دل اچھےکے خزانے سے نکلتا شخصبُرےجبکہہے کا
خراب پھل اُس کے دل کی بُرائی سے نکلتا ہے۔ کیونکہ
جس چیز دلسے بھرا ہوتا چھلـکوہیہے کر منہ سے
نکلتی ہے۔

دو قسم مکانکے
46 تم مجھےکیوں ‘خداوندخداوند،’ کہہ کر پکارتے

ہو؟ باتمیری پر تو تم عمل نہیں کرتے۔ لیکن47 مَیں تم
کو بتاتا ہوں کہ کیکسشخصوہ مانند ہے میرےجو
پاس آ کر میری بات سن لیتا اور اُس پر عمل کرتا ہے۔
48 وہ اُس آدمی کی مانند جسہے نے اپنا مکان بنانے
کے لئے گہری بنیاد کی کھدائی کروائی۔ کھود کھود
کر وہ پہنچتکچٹان اُسیگیا۔ پر اُس مکاننے کی بنیاد
رکھی۔ مکان مکمل ہوا ایکتو سیلابدن آیا۔ زور سے
بہتا ہوا پانی مکان سے ٹکرایا، لیکن وہ اُسے ہلا نہ سکا
کیونکہ وہ مضبوطی سے بنایا گیا تھا۔ لیکن49 جو میری

بات سنتا اور اُس پر عمل نہیں کرتا وہ مانندکیشخصاُس
جسہے نے اپنا مکان بنیاد کے بغیر زمین پر ہی تعمیر
کیا۔ ہیجوں زور سے بہتا ہوا پانی اُس سے ٹکرایا تو وہ گر
گیا اور سراسر تباہ ہو “گیا۔

7
رومی افسر کے غلام کی شفا

1 یہ سب کچھ لوگوں کو سنانے کے بعد عیسٰی
کفرنحوم چلا گیا۔ وہاں2 َسو فوجیوں پر ایکمقرر افسر
رہتا تھا۔ اُن دنوں میں اُس ایککا غلام جو اُسے بہت
عزیز تھا بیمار پڑ گیا۔ اب وہ مرنے کو تھا۔ 3 چونکہ
افسر نے عیسٰی بارےکے میں سنا تھا اِس لئے اُس نے
یہودیوں کے کچھ بزرگ یہ درخواست کرنے کے لئے
اُس پاسکے بھیج دیئے کہ وہ آ کر غلام کو شفا دے۔
4 وہ عیسٰی پاسکے پہنچ بڑےکر زور سے التجا کرنے
لائقاِسآدمییہ”لـگے، درخواستکیاُسآپکہہے
پوری کریں، 5 کیونکہ وہ ہماری قوم سے پیار کرتا ہے،
اُسکہتکیہاں ہمارےنے لئے بھیخانہعبادت تعمیر
کروایا “ہے۔

6 چنانچہ عیسٰی اُن کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن جب وہ
گھر قریبکے پہنچ گیا تو افسر نے اپنے دوستکچھ یہ
کہہ کر اُس پاسکے بھیج دیئے کہ میرےخداوند،”
گھر میں آنے تکلیفکی نہ کریں، کیونکہ مَیں اِس لائق
نہیں ہوں۔ 7 اِس لئے مَیں نے خود کو آپ کے پاس
آنے کے لائق بھی نہ سمجھا۔ بس وہیں سے کہہ دیں
تو میرا غلام شفا پا جائے گا۔ 8 کیونکہ مجھے خود اعلٰی
افسروں کے حکم پر چلنا پڑتا ہے میرےاور ماتحت بھی
فوجی ایکہیں۔ کو کہتا ہوں، ‘!جا’ تو وہ جاتا اورہے
دوسرے کو ‘!آ’ تو وہ آتا اِسیہے۔ طرح مَیں اپنے نوکر
کو حکم دیتا ہوں، یہ’ ‘!کر تو وہ کرتا “ہے۔

9 یہ سن کر عیسٰی نہایت حیران ہوا۔ اُس نے مُڑ کر
اپنے پیچھے آنے والے ہجوم سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا
ہوں، مَیں نے اسرائیل میں بھی اِس قسم کا ایمان نہیں
“پایا۔

افسرجب10 کا پیغام پہنچانے والے واپسگھر آئے
اُنہوںتو نے دیکھا بحالصحتکیغلامکہ ہے۔چکیہو

بیوہ کا بیٹا زندہ کیا جاتا ہے
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11 کچھ دیر کے بعد عیسٰی اپنے شاگردوں کے ساتھ

نائن شہر کے لئے روانہ ایکہوا۔ بڑا ہجوم بھی ساتھ چل
رہا تھا۔ جب12 وہ شہر دروازےکے قریبکے پہنچا
تو ایک جنازہ نکلا۔ جو نوجوان فوت ہوا تھا اُس کی
ماں بیوہ تھی اور وہ اُس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کے ساتھ
شہر بہتکے چللوگسے تھے۔رہے اُسے13 دیکھ کر
خداوند کو اُس پر بڑا ترس آیا۔ اُس نے اُس سے مت”کہا، “رو۔ 14 پھر وہ جنازے کے پاس گیا اور اُسے
چھوا۔ اُسے اُٹھانے والے رُک گئے تو عیسٰی نے اے”کہا، نوجوان، مَیں تجھے کہتا ہوں کہ “!اُٹھ 15 مُردہ
اُٹھ بیٹھا اور لنے بو لگا۔ عیسٰی نے اُسے اُس کی ماں کے
سپرد کر دیا۔

دیکھیہ16 لوگوںتمامکر ہوطاریخوفپر گیا اور وہ
الله کی تمجید کر کے کہنے لـگے، ہمارے” ایکدرمیان
بڑا نبی پا بر ہوا ہے۔ الله نے اپنی قوم پر نظر کی “ہے۔

17 اور عیسٰی بارےکے میں یہ پورےخبر یہودیہ اور
ارد گرد کے علاقے میں پھیل گئی۔

یحیٰی کا عیسٰی سوالسے
18 یحیٰی کو بھی اپنے شاگردوں کی معرفت اِن تمام

واقعات کے بارے میں پتا چلا۔ اِس پر اُس نے دو
شاگردوں کو بُلا کر اُنہیں19 یہ پوچھنے کے لئے خداوند
کے پاس بھیجا، کیا” آپ وہی ہیں جسے آنا ہے یا ہم
کسی اَور کے انتظار میں “رہیں؟

20 چنانچہ یہ شاگرد عیسٰی کے پاس پہنچ کر کہنے
لـگے، یحیٰی” بپتسمہ دینے والے نے ہمیں یہ پوچھنے کے
لئے بھیجا ہے کہ کیا آپ وہی ہیں جسے آنا ہے یا ہم
کسی اَور کا انتظار “کریں؟

21 عیسٰی اُسینے بہتوقت سے لوگوں کو دیشفا
تھی مختلفجو قسم کی یوں، بیمار مصیبتوں اور بدروحوں
میںگرفتکی تھے۔ اندھوں آنکھیںکی بحالبھی ہو گئی
تھیں۔ اِس22 لئے اُس میںجوابنے یحیٰی قاصدوںکے
سے کہا، یحیٰی” کے پاس واپس جا کر اُسے سب کچھ
بتا دینا جو تم نے دیکھا اور سنا ہے۔ اندھے’ دیکھتے،
لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑھیوں پاککو صاف کیا
جاتا بہرےہے، سنتے ہیں، مُردوں کو زندہ کیا جاتا ہے
اور غریبوں کو الله خبریخوشکی سنائی جاتی ‘ہے۔

23 یحیٰی کو بتاؤ، مبارک’ ہے وہ میرےجو سبب سے
ٹھوکر کھا کر برگشتہ نہیں “۔‘ہوتا

24 یحیٰی کے یہ قاصد چلے گئے تو عیسٰی ہجوم سے یحیٰی
کے بارے میں بات کرنے لگا، تم” یگستان ر میں کیا
دیکھنے گئے ایکتھے؟ سرکنڈا جو ہَوا کے ہر جھونکے
سے ہلتا بےشکہے؟ نہیں۔ 25 یا کیا وہاں جا کر ایسے
آدمی کی توقع کر تھےرہے نفیسجو اور لباسملائم پہنے
ہوئے ہے؟ نہیں، جو شاندار کپڑے پہنتے اور عیش و
زندگیمیںعشرت ہیںگزارتے میںمحلوںشاہیوہ پائے
جاتے ہیں۔ 26 تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ ایک نبی
کو؟ بالکل صحیح، بلـکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ نبی
سے بھی بڑا ہے۔ اُسی27 بارےکے میں کلاِم مُقّدس
میں لـکھا ہے، دیکھ’ مَیں اپنے پیغمبر کو تیرے آگے
آگے بھیج دیتا ہوں تیرےجو منے سا راستہ تیار کرے
‘گا۔ مَیں28 تم کو بتاتا ہوں کہ اِس دنیا میں پیدا ہونے
والا کوئی بھی شخص یحیٰی سے بڑا نہیں ہے۔ توبھی الله
داخلمیںبادشاہیکی شخصچھوٹاسےسبوالاہونے
اُس سے بڑا “ہے۔

بات29 یہ تھی کہ تمام قوم بشمول ٹیکس لینے والوں
نے یحیٰی کا پیغام سن کر الله انصافکا مان لیا اور یحیٰی
سے بپتسمہ لیا تھا۔ فریسیصرف30 شریعتاور کے علما
نے بارےاپنے میں الله مرضیکی ردکو کر کے یحیٰی کا
بپتسمہ لینے سے انکار کیا تھا۔

31 عیسٰی نے بات جاری رکھی، چنانچہ” مَیں اِس
نسل کے لوگوں کسکو سے تشبیہ دوں؟ کسوہ سے
مطابقت رکھتے ہیں؟ 32 وہ اُن بچوں کی مانند ہیں جو
بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ اُن میں سے کچھ اونچی
آواز دوسرےسے بچوں شکایتسے کر رہے ہیں، ہم’
نے بانسری بجائی تو تم نہ ناچے۔ پھر ہم نے نوحہ کے
لیکنگائے،گیت تم دیکھو،33‘روئے۔نہ بپتسمہیحیٰی
دینے والا آیا اور نہ روٹی کھائی، نہ َمے پی۔ یہ دیکھ کر
تم کہتے ہو اُسکہ بدروحمیں ہے۔ 34 پھر ابِن آدم کھاتا
اور پیتا ہوا ابآیا۔ تم کہتے ہو، دیکھو’ یہ کیسا پیٹو اور
شرابی ہے۔ اور ٹیکسوہ لینے والوں اور گناہ گاروں کا
دوست بھی ‘ہے۔ لیکن35 حکمت اپنے تمام بچوں سے
ثابتصحیحہی ہوئی “ہے۔
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عیسٰی فریسیشمعون کے گھر میں
36 ایک فریسی نے عیسٰی کو کھانا کھانے کی

دعوت دی۔ عیسٰی اُس کے گھر جا کر کھانا کھانے
کے لئے بیٹھ گیا۔ 37 اُس شہر میں ایک بدچلن عورت
رہتی تھی۔ جب اُسے پتا چلا کہ عیسٰی اُس فریسی کے
گھر میں کھانا کھا رہا ہے تو وہ عطردان میں بیش
قیمت عطر لا کر 38 پیچھے سے اُس کے پاؤں کے پاس
کھڑی ہو گئی۔ وہ پڑیرو اور اُس کے ٹپکٹپکآنسو
کر عیسٰی کے پاؤں کو تر کرنے لـگے۔ پھر اُس نے اُس
پاؤںکے کو اپنے بالوں پونچھسے کر اُنہیں چوما اور اُن پر
ڈالا۔عطر عیسٰیجب39 میزبانفریسیکے یہنے دیکھا
تو اُس نے دل میں کہا، اگر” یہ آدمی نبی ہوتا تو اُسے
معلوم ہوتا کہ قسمکسیہ عورتکی ہے جو اُسے چھو
رہی ہے، کہ یہ گناہ گار “ہے۔

40 عیسٰی نے اِن خیالات کے جواب میں اُس سے
کہا، شمعون،” مَیں تجھے کچھ بتانا چاہتا “ہوں۔
اُس نے کہا، جی” اُستاد، “بتائیں۔
عیسٰی41 ایک”کہا،نے کارساہو دارقرضدوکے

ایکتھے۔ اُسکو ِسکے500کےچاندینے تھےدیئے
دوسرےاور کو 50 ِسکے۔ لیکن42 دونوں قرضاپنا
ادا نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اُس نے دونوں قرضکا
معاف مجھےابدیا۔کر بتا، میںداروںقرضدونوں سے
کون اُسے یادہ ز عزیز رکھے “گا؟

43 شمعون نے جواب دیا، میرے” خیال میں وہ
جسے یادہ معافز کیا “گیا۔
عیسٰی نے کہا، تُو” نے ٹھیک اندازہ لگایا “ہے۔

44 اور عورت کی طرف مُڑ کر اُس نے شمعون سے
بات جاری رکھی، کیا” تُو اِس عورت کو دیکھتا ہے؟
مَیںجب45 اِس میںگھر آیا تو تُو مجھےنے پاؤں دھونے
کے لئے پانی نہ دیا۔ لیکن اِس میرےنے پاؤں کو اپنے
آنسوؤں سے تر کر کے اپنے بالوں سے پونچھ کر خشک
کر دیا ہے۔ تُو مجھےنے بوسہ نہ دیا، لیکن میرےیہ اندر
آنے سے لے کر اب تک میرے پاؤں کو منے چو سے
باز نہیں رہی۔ 46 تُو میرےنے سر پر زیتون کا تیل نہ
لیکنڈالا، اِس پاؤںمیرےنے پر اِس47ڈالا۔عطر لئے
مَیں تجھے بتاتا ہوں کہ اِس کے گناہوں کو گو وہ بہت
ہیں معاف کر دیا گیا ہے، کیونکہ اِس نے بہت محبت

کا اظہار کیا لیکنہے۔ جسے معافکم کیا گیا ہو وہ کم
محبت رکھتا “ہے۔

پھر48 عیسٰی گناہوںتیرے”کہا،سےعورتنے کو
معاف کر دیا گیا “ہے۔

یہ49 سن کر بیٹھےساتھجو آپستھے میں کہنے یہ”لـگے، کس قسم شخصکا ہے جو گناہوں کو بھی معاف
کرتا “ہے؟

لیکن50 عیسٰی خاتوننے تیرے”کہا،سے ایمان نے
تجھے بچا لیا ہے۔ سلامتی سے چلی “جا۔

8
خدمت گزار خواتین عیسٰی کے ساتھ سفر کرتی ہیں

1 اِس کے کچھ دیر بعد عیسٰی مختلف شہروں اور
میںدیہاتوں گزرسے کر لگا۔کرنےسفر ہر اُسجگہ نے
الله بادشاہیکی اُسسنائی۔خبریخوشمیںبارےکے
کے بارہ شاگرد اُس ساتھکے تھے، 2 نیز کچھ خواتیں بھی
جنہیں اُس بدروحوںنے رِہائیسے اور یوں بیمار سے شفا
تھی۔دی اِن میں ایکسے تھیمریم کہلاتیمگدلینیجو
میںجستھی بدروحیںساتسے نکالی تھیں۔گئی 3 پھر
یُوأنّہ جو بیویکیخوزہ تھی ہیرودیسخوزہ) بادشاہ کا
ایک افسر ۔(تھا سوسناہ اور دیگر کئی خواتین بھی تھیں
جو اپنے مالی وسائل سے اُن خدمتکی کرتی تھیں۔

بیج بونے والے کی تمثیل
ایک4 دن عیسٰی بڑےایکنے ہجوم ایککو تمثیل

لوگسنائی۔ مختلف شہروں سے اُسے سننے کے لئے جمع
ہو گئے تھے۔

5 ایک” کسان بیج بونے کے لئے نکلا۔ جب بیج
اِدھر اُدھر بکھر گیا تو کچھ دانے راستے پر گرے۔ وہاں
اُنہیں پاؤں تلے کچلا گیا اور پرندوں نے اُنہیں چگ لیا۔
6 کچھ یلی پتھر زمین پر گرے۔ وہاں وہ اُگنے تو لـگے،
لیکن نمی کی کمی تھی، اِس لئے پودے کچھ دیر کے بعد
سوکھ گئے۔ 7 کچھ دانے خود رَو کانٹےدار پودوں کے
بھیدرمیان وہاںگرے۔ وہ اُگنے تو لیکنلـگے، خود رَو
پودوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اُنہیں پھلنے لنے پھو کی جگہ
نہ دی۔ چنانچہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن8 ایسے دانے
بھی تھے جو زرخیز زمین پر گرے۔ وہاں وہ اُگ سکے
پکفصلجباور گئی تو َسو گُنا یادہ ز پھل پیدا “ہوا۔
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یہ کہہ کر عیسٰی پکار اُٹھا، سنجو” سکتا ہے وہ سن
“!لے

تمثیلوں کا مقصد
اُس9 شاگردوںکے اُسنے سے پوچھا تمثیلاِسکہ

کا مطلبکیا ہے؟ جواب10 میں اُس نے کہا، تم” کو
تو الله کی بادشاہی کے بھید سمجھنے کی لیاقت دی گئی
ہے۔ لیکن مَیں دوسروں کو سمجھانے کے لئے تمثیلیں
استعمال ہوںکرتا پاکتاکہ کلام پورا ہو کہجائے وہ’
اپنی آنکھوں دیکھیںسے گے مگر نہیںکچھ جانیں وہگے،
اپنے کانوں سے سنیں گے مگر کچھ نہیں سمجھیں ‘گے۔

بیج بونے والے کی تمثیل مطلبکا
تمثیل11 مطلبکا یہ :ہے بیج سے مراد الله کا کلام

ہے۔ 12 راہ پر گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو
کلام سنتے تو لیکنہیں، ابلیسپھر آ کر اُسے اُن دلوںکے
سے چھین لیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لا کر نجات
پائیں۔ 13 یلی پتھر زمین پر گرے ہوئے دانے وہ لوگ
ہیں جو کلام سن کر اُسے خوشی سے قبول تو کر لیتے
لیکنہیں، نہیںجڑ پکڑتے۔ نتیجے میں اگرچہ وہ کچھ دیر
کے لئے ایمان رکھتے ہیں توبھی جب کسی آزمائش کا
سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ 14 خود
رَو کانٹےدار پودوں کے گرےدرمیان ہوئے دانے وہ
لوگ ہیں جو سنتے تو چلےوہجبلیکنہیں، ہیںجاتے
تو روزمرہ کی پریشانیاں، دولت اور زندگی کی عیش و
عشرت اُنہیں پھلنے لنے پھو نہیں دیتی۔ نتیجے میں وہ پھل
لانے تک نہیں پہنچتے۔ 15 اِس کے مقابلے میں زرخیز
زمین گرےمیں ہوئے دانے لوگوہ ہیں جن کا دل
دیانت دار اور اچھا جبہے۔ وہ کلام سنتے ہیں تو وہ
اُسے اپناتے اور ثابت قدمی سے ترقی کرتے کرتے پھل
لاتے ہیں۔

کوئی چراغ کو برتن نیچےکے نہیں چھپاتا
چراغکوئیجب16 جلاتا توہے وہ برتنکسیاُسے یا

چارپائی کے نیچے نہیں رکھتا، بلـکہ اُسے شمع دان پر رکھ
دیتا ہے تاکہ اُس کی روشنی اندر آنے والوں کو نظر
آئے۔

وقتاِسبھیکچھجو17 پوشیدہ وہہے میںآخر ظاہر
ہو جائے گا، اور جو بھیکچھ چھپا ہوا ہے وہ معلوم ہو
جائے گا اور روشنی میں لایا جائے گا۔

اِسچنانچہ18 دودھیانپر کہ ہو۔سنتےطرحکستم
جسکیونکہ پاسکے کچھ ہے اُسے اَور دیا جائے گا،
پاسکےجسجبکہ نہیںکچھ اُسہے بھیوہسے چھین
لیا جائے جسگا بارےکے میں وہ خیال کرتا ہے کہ
اُس کا “ہے۔

عیسٰی کی ماں اور بھائی
ایک19 دن عیسٰی کی ماں اور بھائی اُس کے پاس

لیکنآئے، وہ پہنچنہتکاُسسےوجہکیہجوم سکے۔
20 چنانچہ عیسٰی کو اطلاع دی گئی، آپ” کی ماں اور
بھائی کھڑےباہر ہیں آپاور سے ملنا ہتے چا “ہیں۔

اُس21 جوابنے دیا، میری” ماں اور بھائی سبوہ
ہیں جو الله کا کلام سن کر اُس پر عمل کرتے “ہیں۔

عیسٰی آندھی کو تھما دیتا ہے
دنایک22 عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے آؤ،”کہا،

ہم جھیل کو پار “کریں۔ چنانچہ وہ کشتی پر سوار ہو
کر روانہ ہوئے۔ جب23 کشتی چلی جا رہی تھی تو
عیسٰی سو گیا۔ اچانک جھیل پر آندھی آئی۔ کشتی پانی
سے بھرنے لـگی اور ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ 24 پھر اُنہوں
عیسٰینے پاسکے جا اُسےکر جگا دیا اور اُستاد،”کہا،
اُستاد، ہم تباہ ہو رہے “ہیں۔
جاگوہ اُٹھا اور آندھی اور موجوں کو ڈانٹا۔ آندھی

تھم گئی اور لہریں بالکل ساکت ہو گئیں۔ 25 پھر اُس
شاگردوںنے سے پوچھا، تمہارا” ایمان کہاں “ہے؟
اُن پر خوف طاری ہو گیا اور وہ سخت حیران ہو کر

آپس میں کہنے لـگے، آخر” یہ کون ہے؟ وہ ہَوا اور پانی
کو بھی حکم دیتا ہے، اور وہ اُس کی مانتے “ہیں۔

عیسٰی ایک گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال ہےدیتا
26 پھر وہ جاریسفر رکھتے ہوئے گراسا کے علاقے

کنارےکے پر پہنچے جو جھیل کے پار گلیل مقابلکے
ہے۔ جب27 عیسٰی کشتی سے اُترا تو شہر ایککا آدمی
عیسٰی کو ملا جو بدروحوں گرفتکی میں تھا۔ وہ کافی
دیر کپڑےسے پہنے بغیر چلتا پھرتا تھا اور اپنے گھر کے
بجائے قبروں میں رہتا تھا۔ 28 عیسٰی کو دیکھ کر وہ
چلّایا اور اُس کے منے سا گر گیا۔ اونچی آواز سے اُس
نے کہا، عیسٰی” الله تعالیٰ کے فرزند، آپمیرا ساتھکے
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کیا واسطہ ہے؟ مَیں منت کرتا ہوں، مجھے عذاب میں
نہ “ڈالیں۔ 29 کیونکہ عیسٰی نے ناپاک روح کو حکم
دیا تھا، آدمی” میں سے نکل “!جا اِس بدروح نے بڑی
دیر سے اُس پر قبضہ کیا ہوا تھا، اِس لئے لوگوں نے اُس
کے ہاتھ پاؤں زنجـیروں سے باندھ کر اُس کی پہرا داری
لیکنتھی،کیکوششکیکرنے زنجـیروںوہبےفائدہ۔
کو توڑ ڈالتا اور بدروح اُسے ویران علاقوں میں بھگائے
پھرتی تھی۔

30 عیسٰی نے اُس سے پوچھا، تیرا” نام کیا “ہے؟ اُس
نے جواب دیا، “لشکر۔” اِس نام کی وجہ یہ تھی کہ
اُس میں بہت سی بدروحیں گھسی ہوئی تھیں۔ اب31
یہ منت کرنے لـگیں، ہمیں” اتھاہ گڑھے میں جانے کو
نہ “کہیں۔

قریبوقتاُس32 پہاڑیکی پر سؤروں کا بڑا غول چر
رہا تھا۔ بدروحوں نے عیسٰی التماسسے کی، ہمیں” اُن
سؤروں میں داخل ہونے “دیں۔ اُس دےاجازتنے
دی۔ 33 چنانچہ وہ اُس آدمی میں سے نکل کر سؤروں
میں جا گھسیں۔ اِس پر پورے غول کے سؤر بھاگ
بھاگ پہاڑیکر کی ڈھلان پر اُترےسے اور جھیل میں
جھپٹ ڈوبکر مرے۔

یہ34 دیکھ سؤروںکر بھاگبانگلہکے اُنہوںگئے۔
نے شہر دیہاتاور میں باتاِس کا چرچا کیا 35 لوگتو
یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کیا ہوا اپنیہے جگہوں سے
نکل کر عیسٰی کے پاس آئے۔ اُس کے پاس پہنچے تو
وہ آدمی جسملا سے بدروحیں نکل گئی ابتھیں۔ وہ
کپڑے پہنے عیسٰی پاؤںکے میں بیٹھا تھا اور اُس کی ذہنی
حالت ٹھیک تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ 36 جنہوں
کچھسبنے دیکھا تھا اُنہوں لوگوںنے کو بتایا کہ اِس
بدروح آدمیگرفتہ رِہائیطرحکسکو ملی ہے۔ پھر37
اُس علاقے لوگوںتمامکے عیسٰینے کیدرخواستسے
کہ اُنہیںوہ چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ اُن پر خوفبڑا
چھا تھا۔گیا عیسٰیچنانچہ پرکشتی سوار ہو چلاواپسکر
گیا۔ آدمیجس38 بدروحیںسے نکل گئی تھیں اُس نے
اُس التماسسے کی، مجھے” بھی اپنے ساتھ جانے “دیں۔
لیکن عیسٰی نے اُسے اجازت نہ دی بلـکہ کہا،

39 اپنے” گھر واپس چلا جا اور دوسروں کو وہ سب
کچھ بتا جو الله تیرےنے لئے کیا “ہے۔

چنانچہ وہ واپس چلا گیا اور پورے شہر میں لوگوں
کو بتانے لگا کہ عیسٰی میرےنے لئے کیا کچھ کیا ہے۔

یائیر کی بیٹی اور بیمار خاتون
جب40 عیسٰی جھیل کنارےدوسرےکے پر واپس

پہنچا تو لوگوں نے اُس کا استقبال کیا، کیونکہ وہ اُس
کے انتظار میں تھے۔ 41 اِتنے میں ایک آدمی عیسٰی کے
پاس جسآیا کا نام یائیر تھا۔ وہ عبادتمقامی خانے کا
تھا۔راہنما وہ عیسٰی میںپاؤںکے گر منتکر میرے”لگا،کرنے “چلیں۔گھر 42 اُسکیونکہ اکلوتیکی بیٹی جو
ً تقریبا بارہ سال کی تھی مرنے کو تھی۔

عیسٰی چل پڑا۔ ہجوم نے اُسے یوں گھیرا ہوا تھا کہ
سانس لینا بھی مشکل تھا۔ 43 ہجوم ایکمیں خاتون تھی
جو بارہ سال سے خون بہنے مرضکے سے رِہائی نہ پا
سکی تھی۔ کوئی اُسے شفا نہ دے سکا تھا۔ اب44
اُس نے پیچھے سے آ کر عیسٰی کے لباس کے کنارے
کو چھوا۔ خون ًبہنا فورا بند ہو گیا۔ لیکن45 عیسٰی نے
پوچھا، مجھےنےکس” چھوا “ہے؟
انکارنےسب کیا پطرساور اُستاد،”کہا،نے یہ تمام

لوگ آپتو کو گھیر کر دبا رہے “ہیں۔
لیکن46 عیسٰی اصرارنے مجھےضرورنےکسی”کیا،

چھوا ہے، کیونکہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ مجھ میں
سے توانائی نکلی “ہے۔ جب47 اُس خاتون نے دیکھا
بھیدکہ کھل گیا تو وہ لرزتی ہوئی آئی اور اُس کے منے سا
گر پورےگئی۔ ہجوم کی موجودگی میں اُس بیاننے کیا
اُسکہ عیسٰینے کیوںکو چھوا تھا اور ہیچھوتےکہ
اُسے ملشفا تھی۔گئی عیسٰی48 تیرےبیٹی،”کہا،نے
ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ سلامتی سے چلی “جا۔

عیسٰی49 ابھیباتیہنے تھیکینہیںختم عبادتکہ
خانے کے راہنما یائیر کے شخصکوئیسےگھر آ پہنچا۔
اُس نے کہا، آپ” کی بیٹی فوت ہو چکی ہے، اب
اُستاد کو تکلیفمزید نہ “دیں۔

لیکن50 عیسٰی سنیہنے فقطگھبرا۔مت”کہا،کر
ایمان رکھ تو وہ بچ جائے “گی۔

51 وہ گھر پہنچ گئے تو عیسٰی نے کسی کو بھی
سوائے پطرس، یوحنا، یعقوب اور بیٹی کے والدین کے
اندر آنے اجازتکی نہ دی۔ 52 لوگتمام رو رہے اور
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پیٹپیٹچھاتی کر ماتم کر رہے تھے۔ عیسٰی نے !خاموش”کہا، وہ مر نہیں گئی بلـکہ سو رہی “ہے۔
ہنسلوگ53 کر اُس مذاقکا اُڑانے لـگے، کیونکہ

وہ جانتے تھے کہ لڑکی مر گئی ہے۔ لیکن54 عیسٰی نے
لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اونچی آواز سے کہا، جاگبیٹی،”
لڑکی55“!اُٹھ واپسجانکی آ اورگئی ًوہ کھڑیاُٹھفورا
ہوئی۔ پھر عیسٰی نے حکم دیا کوکھانےکچھاُسےکہ دیا
جائے۔ 56 سبیہ کچھ دیکھ کر اُس کے حیرتوالدین
زدہ لیکنہوئے۔ اُس اُنہیںنے کہا اِسکہ بارےکے
میں کسی بھیکو نہ بتانا۔

9
عیسٰی بارہ رسولوں کو تبلیغ بھیجکرنے دیتا ہے

اِس1 بعدکے عیسٰی اپنےنے بارہ شاگردوں کو اکٹھا
کر کے اُنہیں بدروحوں کو لنے نکا اور مریضوں کو شفا
دینے کی قوت اور اختیار دیا۔ 2 پھر اُس نے اُنہیں الله
کی بادشاہی کی منادی کرنے اور شفا دینے کے لئے
بھیج دیا۔ 3 اُس نے کہا، سفر” پر کچھ ساتھ نہ لینا۔ نہ
لاٹھی، نہ سامان کے لئے بیگ، نہ روٹی، نہ پیسے اور نہ
ایک سے یادہ ز سوٹ۔ جس4 گھر میں بھی تم جاتے
ہو اُس میں اُس مقام سے چلے تکجانے ٹھہرو۔ 5 اور
اگر لوگمقامی تم کو قبول نہ کریں تو پھر اُس شہر سے
نکلتے وقت اُس کی گرد اپنے پاؤں سے جھاڑ دو۔ یوں تم
اُن خلافکے گواہی دو “گے۔

چنانچہ6 وہ نکل کر گاؤں گاؤں جا کر الله خوشکی
خبری سنانے اور مریضوں کو شفا دینے لـگے۔

انتپاسہیرودیس پریشان ہو جاتا ہے
گلیلجب7 انتپاسہیرودیسحکمرانکے سبنے

کچھ سنا جو عیسٰی کر رہا تھا تو اُلجھنوہ میں پڑ بعضگیا۔
تو کہہ تھےرہے کہ یحیٰی بپتسمہ دینے والا جی اُٹھا ہے۔
اَوروں8 کا خیال تھا الیاسکہ نبی عیسٰی میں ظاہر ہوا
ہے یا کہ قدیم زمانے کا کوئی اَور نبی جی اُٹھا ہے۔
لیکن9 ہیرودیس نے کہا، مَیں” نے خود یحیٰی کا سر
قلم کروایا تھا۔ تو پھر یہ کون جسہے بارےکے میں
مَیں اِس قسم کی باتیں سنتا “ہوں؟ اور وہ اُس سے ملنے
کوششکی کرنے لگا۔

عیسٰی 5000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے
واپسرسول10 آئے تو اُنہوں نے عیسٰی کچھسبکو

سنایا جو اُنہوں نے کیا تھا۔ پھر وہ الـگاُنہیں لے جا کر
بیت صیدا نامی شہر میں آیا۔ لیکن11 جب لوگوں کو پتا
چلا تو وہ اُن کے پیچھے وہاں پہنچ گئے۔ عیسٰی نے اُنہیں
آنے دیا اور الله کی بادشاہی بارےکے میں تعلیم دی۔
ساتھ ساتھ اُس نے مریضوں کو شفا بھی دی۔ جب12
دن ڈھلنے لگا تو بارہ شاگردوں نے پاس آ کر اُس سے
کہا، لوگوں” رُخصتکو کر دیں تاکہ وہ ارد گرد کے
دیہاتوں اور بستیوں میں جا راتکر ٹھہرنے اور کھانے
بندوبستکا کر سکیں، کیونکہ اِس ویران جگہ میں کچھ
نہیں ملے “گا۔

13 لیکن عیسٰی نے اُنہیں کہا، تم” خود اِنہیں کچھ
کھانے کو “دو۔
اُنہوں نے جواب دیا، ہمارے” پاس صرف پانچ

روٹیاں اور مچھلیاںدو ہیں۔ یا کیا ہم جا کر اِن تمام لوگوں
کے لئے کھانا خرید “لائیں؟ 14 وہاں) ً تقریبا 5,000
مرد (تھے۔
عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمام” لوگوں کو

گروہوں میں تقسیم کر کے بٹھا دو۔ ہر پچاسگروہ افراد
پر مشتمل “ہو۔

15 شاگردوں نے ایسا ہی کیا اور سب کو بٹھا دیا۔
اِس16 پر عیسٰی اُننے روٹیوںپانچ اور مچھلیوںدو لےکو
کر آسمان طرفکی نظر اُٹھائی اور اُن کے لئے شکرگزاری
کی دعا کی۔ پھر اُس نے اُنہیں توڑ توڑ کر شاگردوں کو
دیا تاکہ وہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ 17 سباور جینے
بھر کر کھایا۔ اِس کے بعد جب بچے ٹکڑےہوئے جمع
کئے گئے تو ٹوکرےبارہ بھر گئے۔

پطرس کا اقرار
دنایک18 عیسٰی اکیلا دعا کر شاگردصرفتھا۔رہا

اُس کے ساتھ تھے۔ اُس نے اُن سے پوچھا، مَیں” عام
لوگوں نزدیککے کون “ہوں؟

اُنہوں19 جوابنے کچھ”دیا، ہیںکہتے یحیٰی بپتسمہ
دینے والا، کچھ یہ کہ آپ الیاس نبی ہیں۔ کچھ یہ بھی
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کا کوئی نبی جی اُٹھا “ہے۔

20 اُس نے پوچھا، لیکن” تم کیا کہتے تمہارےہو؟
نزدیک مَیں کون “ہوں؟
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پطرس جوابنے دیا، آپ” الله مسیحکے “ہیں۔
عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے

21 یہ سن کر عیسٰی نے اُنہیں یہ بات کسی کو بھی
بتانے سے منع کیا۔ اُس22 نے کہا، لازم” ہے کہ ابِن
دُکھبہتآدم اُٹھا کر بزرگوں، اماموںراہنما شریعتاور
کے علما سے رد کیا جائے۔ اُسے قتل بھی کیا جائے گا،
تیسرےلیکن دن وہ جی اُٹھے “گا۔

23 پھر اُس سبنے سے کہا، میرےجو” پیچھے آنا
چاہے وہ آپاپنے کا اورکرےانکار ہر روز صلیباپنی
اُٹھا کر میرے پیچھے ہو لے۔ 24 کیونکہ جو اپنی جان
کو بچائے رکھنا چاہے وہ اُسے کھو دے گا۔ لیکن
جو میری خاطر اپنی جان کھو دے وہی اُسے بچائے
گا۔ 25 کیا فائدہ ہے اگر کسی پوریکو دنیا حاصل ہو
جائے مگر وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے یا اُسے اِس
کا نقصان اُٹھانا پڑے؟ 26 جو میرےبھی اور میری باتوں
کے سبب سے شرمائے اُس سے ابِن آدم بھی اُس وقت
شرمائے گا جب وہ اپنے اور اپنے باپ کے اور مُقّدس
فرشتوں کے جلال میں آئے گا۔ 27 مَیں تم کو سچ بتاتا
ہوں، یہاں کچھ ایسے کھڑےلوگ ہیں جو مرنے سے
پہلے ہی الله کی بادشاہی کو دیکھیں “گے۔

عیسٰی بدلصورتکی جاتی ہے
28ً تقریبا آٹھ دن گزر گئے۔ پھر عیسٰی یعقوبپطرس،

اور یوحنا کو ساتھ لے کر دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر
چڑھ گیا۔ وہاں29 دعا کرتے کرتے اُس چہرےکے
کی صورت بدل گئی اور اُس کپڑےکے سفید ہو کر
بجلی کی طرح چمکنے لـگے۔ اچانک30 دو مرد ظاہر ہو
اُسکر ایکہوئے۔مخاطبسے موسٰی اور الیاسدوسرا
31تھا۔ اُن پُرجلالصورتوشکلکی تھی۔ وہ سےعیسٰی
اِس بارےکے باتمیں کرنے لـگے کہ طرحکسوہ
الله کا مقصد پورا کر کے یروشلم میں اِس دنیا سے کوچ
گا۔جائےکر پطرس32 اور اُس ساتھیوںکے گہریکو
نیند آ گئی تھی، لیکن جب جاگوہ اُٹھے تو عیسٰی کا
جلال دیکھا اور یہ کہ دو آدمی اُس کے کھڑےساتھ
ہیں۔ جب33 وہ مرد عیسٰی کو چھوڑ کر روانہ ہونے
لـگے تو پطرس نے کہا، اُستاد،” کتنی اچھی بات ہے
کہ ہم یہاں ہیں۔ آئیں، ہم تین یاں جھونپڑ بنائیں، ایک

آپ کے لئے، ایک موسٰی کے لئے اور ایک الیاس کے
لئے۔ لیکن“ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔

34 یہ کہتے ایکہی بادل آ کر اُن پر چھا گیا۔ جب
وہ اُس میں داخل ہوئے تو دہشت زدہ ہو گئے۔ 35 پھر
بادل ایکسے آواز سنائی دی، یہ” میرا چنا ہوا فرزند
اِسہے، کی “سنو۔

36 آواز ختم ہوئی تو عیسٰی اکیلا ہی تھا۔ اور اُن دنوں
میں شاگردوں نے کسی کو بھی اِس واقعے بارےکے
میں نہ بتایا خاموشبلـکہ رہے۔

عیسٰی لڑکے میں بدروحسے نکالتا ہے
37 اگلے دن وہ پہاڑ سے اُتر آئے تو ایک بڑا ہجوم

عیسٰی سے ملنے آیا۔ میںہجوم38 ایکسے آدمی اونچینے
آواز سے کہا، اُستاد،” مہربانی کر میرےکے بیٹے پر نظر
کریں۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک39 بدروح اُسے بار
بار اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ پھر اچانکوہ چیخیں
مارنے لگتا ہے۔ بدروح اُسے جھنجھوڑ کر اِتنا تنگ
کرتی ہے اُسکہ کے منہ جھاگسے نکلنے لگتا ہے۔ وہ
اُسے کچل کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ مَیں40 نے
آپ کے شاگردوں درخواستسے کی تھی کہ وہ اُسے
نکالیں، لیکن وہ ناکام “رہے۔

41 عیسٰی نے کہا، ایمان” سے خالی اور ٹیڑھی !نسل
مَیں کب تک تمہارے پاس رہوں، کب تک تمہیں
برداشت “کروں؟ پھر اُس نے آدمی سے کہا، اپنے” بیٹے
کو لے “آ۔

42 بیٹا عیسٰی پاسکے آ رہا تھا تو بدروح اُسے زمین پر
پٹخ کر جھنجھوڑنے لـگی۔ لیکن عیسٰی ناپاکنے روح
کو ڈانٹ کر بچے کو شفا دی۔ پھر اُس نے اُسے واپس
باپ کے سپرد کر دیا۔ لوگتمام43 الله کی قدرتعظیم
کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔

عیسٰی موتکی کا دوسرا اعلان
ابھی سب اُن تمام کاموں پر تعجب کر رہے تھے جو

عیسٰی نے حال ہی میں کئے تھے کہ اُس نے اپنے
شاگردوں سے کہا، میری”44 باتاِس خوبپر دھیان
دو، ابِن آدم کو آدمیوں کے حوالے کر دیا جائے “گا۔
لیکن45 اِسشاگرد مطلبکا نہ سمجھے۔ باتیہ اُن سے
پوشیدہ رہی اور وہ اِسے سمجھ نہ سکے۔ نیز، وہ عیسٰی
سے اِس بارےکے میں پوچھنے سے ڈرتے بھی تھے۔
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سبکون سے بڑا ہے؟
46 پھر بحثشاگرد لـگےکرنے کہ ہم میں کونسے

سےسب بڑا ہے۔ لیکن47 عیسٰی جانتا تھا کہ وہ سوچکیا
رہے ہیں۔ اُس ایکنے چھوٹے بچے کو لے کر اپنے
پاس کھڑا کیا 48 اور اُن سے کہا، میرےجو” نام میں
اِس بچے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے ہی قبول کرتا ہے۔
اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اُسے قبول کرتا جسہے
نے مجھے بھیجا ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو سب سے
چھوٹا وہیہے بڑا “ہے۔

خلافتمہارےجو نہیں تمہارےوہ حق میں ہے
49 یوحنا بول اُٹھا، اُستاد،” ہم نے کسی کو دیکھا

جو آپ کا نام لے کر بدروحیں نکال رہا تھا۔ ہم نے
اُسے منع کیا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر آپ کی
پیروی نہیں “کرتا۔

لیکن50 عیسٰی نے کہا، اُسے” منع نہ کرنا، کیونکہ
خلافتمہارےجو نہیں تمہارےوہ حق میں “ہے۔

سامریایک گاؤں عیسٰی کو ٹھہرنے نہیں دیتا
جب51 وقتوہ قریب آیا کہ عیسٰی کو آسمان پر اُٹھا

لیا جائے تو بڑےوہ عزم ساتھکے یروشلم طرفکی سفر
کرنے لگا۔ 52 اِس مقصد تحتکے اُس نے اپنے آگے
قاصد بھیج دیئے۔ چلتے چلتے وہ سامریوں ایککے گاؤں
میں پہنچے جہاں وہ اُس کے لئے ٹھہرنے کی جگہ تیار
کرنا ہتے چا تھے۔ 53 لیکن گاؤں کے لوگوں نے عیسٰی
کو ٹکنے نہ دیا، اُسکیونکہ کی منزِل مقصود یروشلم تھی۔
54 یہ دیکھ کر اُس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے
کہا، خداوند،” کیا الیاس] [طرحکی ہم کہیں کہ
آسمان پر نازلآگسے ہو کر اِن کو بھسم کر “دے؟

لیکن55 عیسٰی نے مُڑ کر اُنہیں ڈانٹا اور] کہا، تم”
نہیں جانتے کہ تم کس قسم کی روح کے ہو۔ ابِن آدم
اِس لئے نہیں آیا کہ لوگوں کرےہلاککو بلـکہ اِس
لئے کہ اُنہیں [“بچائے۔ 56 چنانچہ وہ کسی اَور گاؤں
میں چلے گئے۔

پیروی کی سنجیدگی
57 سفر کرتے کسیکرتے نے راستے میں عیسٰی سے

کہا، جہاں” بھی آپ جائیں مَیں آپ کے پیچھے چلتا
رہوں “گا۔

58 عیسٰی نے جواب دیا، لومڑیاں” اپنے بھٹوں میں
پرندےاور اپنے میںگھونسلوں آرام کر سکتے لیکنہیں،
ابِن آدم پاسکے سر رکھ کر آرام کرنے کی کوئی جگہ
“نہیں۔

کسی59 اَور سے اُس نے کہا، میرے” پیچھے ہو
“لے۔
لیکن اُس آدمی نے کہا، مجھےخداوند،” پہلے جا کر

باپاپنے کو دفن کرنے اجازتکی “دیں۔
60 لیکن عیسٰی نے جواب دیا، مُردوں” کو اپنے

مُردے دفنانے دے۔ تُو جا کر الله کی بادشاہی کی
منادی “کر۔

ایک61 اَور آدمی نے یہ معذرت چاہی، خداوند،”
مَیں پیچھےکےآپضرور لوںہو مجھےپہلےلیکنگا۔ اپنے
گھر والوں کو خیرباد کہنے “دیں۔

لیکن62 عیسٰی جوابنے دیا، بھیجو” ہل چلاتے
ہوئے پیچھے کی طرف دیکھے وہ الله کی بادشاہی لائقکے نہیں “ہے۔

10
عیسٰی شاگردوں72 منادیکو کے لئے بھیجتا ہے

1 اِس کے بعد خداوند نے مزید 72 شاگردوں کو
مقرر کیا اور اُنہیں دو دو کر کے اپنے آگے ہر اُس شہر اور
جگہ بھیج دیا جہاں وہ ابھی جانے کو تھا۔ 2 اُس نے
اُن سے کہا، فصل” بہت ہے، لیکن مزدور تھوڑے۔
اِس لئے فصل مالـککے سے درخواست کرو کہ وہ
فصل کاٹنے کے لئے مزید مزدور بھیج دے۔ اب3
روانہ ہو جاؤ، لیکن ذہن میں یہ بات رکھو کہ تم بھیڑ
کے بچوں کی مانند ہو جنہیں مَیں یوں بھیڑ کے درمیان
بھیج رہا ہوں۔ 4 اپنے ساتھ نہ بٹوا لے جانا، نہ سامان
کے لئے بیگ، نہ جوتے۔ اور راستے میں کسی کو بھی
سلام نہ کرنا۔ بھیجب5 تم کسی کے گھر میں داخل
ہو تو پہلے یہ کہنا، اِس’ ‘ہو۔سلامتیکیگھر 6 اگر اُس
میں سلامتی کا کوئی بندہ ہو گا تو تمہاری برکت اُس پر
ٹھہرے گی، ورنہ وہ تم پر لوٹ آئے گی۔ 7 سلامتی کے
ایسے گھر میں ٹھہرو اور وہ کچھ کھاؤ پیو جو تم کو دیا
جائے، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے۔
مختلف گھروں میں متے گھو نہ پھرو بلـکہ ایک ہی گھر
بھیجب8رہو۔میں داخلمیںشہرکسیتم لوگاورہو
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تم کو قبول کریں تو جو کچھ وہ تم کو کھانے کو دیں
اُسے کھاؤ۔ وہاں9 کے مریضوں کو دےشفا کر بتاؤ
کہ الله کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ لیکن10 اگر تم
میںشہرکسی لوگاورجاؤ تم قبولکو کریںنہ تو پھر شہر
کی سڑکوں کھڑےپر ہو کر کہو، 11 ہم’ اپنے جوتوں
تمہارےسے شہر کی گرد بھی جھاڑ دیتے ہیں۔ یوں ہم
خلافتمہارے گواہی دیتے ہیں۔ لیکن یہ جان لو کہ
الله کی بادشاہی قریب آ گئی ‘ہے۔ 12 مَیں تم کو بتاتا
ہوں اُسکہ دن اُس شہر نسبتکی سدوم حالکا یادہ ز
برداشتقابِل ہو گا۔

توبہ نہ کرنے والے شہروں افسوسپر
اے13 خرازین، تجھ پر !افسوس بیت صیدا، تجھ پر

!افسوس اگر صور اور صیدا میں وہ معجزے کئے گئے
ہوتے جو تم میں ہوئے تو وہاں کے لوگ کب کے
ٹاٹ اوڑھ کر اور سر پر راکھ ڈال کر توبہ کر چکے
ہوتے۔ جی14 عدالتہاں، نسبتتمہاریدنکے صور
اور صیدا کا حال یادہ ز قابِل برداشت ہو گا۔ 15 اور تُو
اے کفرنحوم، تکآسمانتجھےکیا سرفراز کیا گا؟جائے
ہرگز نہیں، بلـکہ تُو اُترتا اُترتا تکپاتال پہنچے گا۔

جس16 نے تمہاری سنی اُس نے میری بھی سنی۔
نےجساور تم کو رد کیا اُس بھیمجھےنے رد کیا۔ اور
ردمجھے والےکرنے بھیاُسےنے رد مجھےنےجسکیا
بھیجا “ہے۔

شاگردوں72 واپسیکی
17 72 شاگرد لوٹ آئے۔ وہ بہت خوش تھے اور

کہنے لـگے، خداوند،” جب ہم آپ کا نام لیتے ہیں تو
بدروحیں ہمارےبھی تابع ہو جاتی “ہیں۔

18 عیسٰی جوابنے دیا، ابلیس” مجھے نظر آیا اور وہ
بجلی کی طرح آسمان سے گر رہا تھا۔ 19 دیکھو، مَیں نے
تم سانپوںکو بچھوؤںاور پر چلنے کا اختیار دیا تمہے۔ کو
دشمن طاقتپوریکی پر اختیار حاصل بھیکچھہے۔ تم
کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن20 اِس وجہ سے
خوشی نہ مناؤ کہ تمہارےبدروحیں تابع ہیں، بلـکہ اِس
وجہ سے تمہارےکہ نام آسمان پر درج کئے گئے “ہیں۔

باپ کی تمجید
اُسی21 وقت عیسٰی روح القدس میں خوشی منانے

لگا۔ اُس نے کہا، اے” باپ، آسمان و زمین کے

!مالـک تیریمَیں تمجید ہوںکرتا کہ تُو داناؤںباتیہنے
اور عقل مندوں سے چھپا کر چھوٹے بچوں پر ظاہر کر
دی میرےہاںہے۔ باپ، کیونکہ یہی تجھے پسند آیا۔

باپمیرے22 سپردمیرےکچھسبنے کر ہے۔دیا
کوئی نہیں جانتا کہ فرزند کون ہے سوائے باپ کے۔
اور نہیںکوئی جانتا باپکہ کون سوائےہے فرزند کے
اور اُن لوگوں جنکے پر فرزند یہ ظاہر کرنا چاہتا “ہے۔

پھر23 طرفکیشاگردوںعیسٰی مُڑا اور میںعلیٰحدگی
اُن سے کہنے لگا، مبارک” ہیں وہ آنکھیں جو وہ کچھ
ہیںدیکھتی جو تم نے ہے۔دیکھا مَیں24 تم کو بتاتا ہوں
بہتکہ سے نبی اور بادشاہ یہ دیکھنا ہتے چا تھے جو تم
دیکھتے ہو، لیکن اُنہوں نے نہ دیکھا۔ اور وہ یہ سننے کے
آرزومند تھے جو تم سنتے ہو، لیکن اُنہوں نے نہ “سنا۔

سامرینیک تمثیلکی
25 ایک موقع پر شریعت کا ایک عالِم عیسٰی کو

پھنسانے کی خاطر کھڑا ہوا۔ اُس نے پوچھا، اُستاد،”
مَیں کیا کیا کرنے سے میراث میں ابدی زندگی پا سکتا
“ہوں؟

26 عیسٰی نے اُس سے کہا، شریعت” میں کیا لـکھا
ہے؟ تُو اُس میں کیا پڑھتا “ہے؟

27 آدمی جوابنے دیا، رب’ ” اپنے خدا سے اپنے
پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنے
پورے ذہن سے پیار ‘کرنا۔ اور اپنے’ پڑوسی سے ویسی
محبت جیسیرکھنا تُو آپاپنے سے رکھتا “۔‘ہے

28 عیسٰی نے کہا، تُو” ٹھیکنے جواب دیا۔ ایسا
ہی کر تو زندہ رہے “گا۔

لیکن29 عالِم نے آپاپنے ثابتدرستکو کیکرنے
غرض سے پوچھا، تو” میرا پڑوسی کون “ہے؟

عیسٰی30 میںجوابنے آدمیایک”کہا، یروشلم سے
یریحو جاطرفکی رہا تھا میںہاتھوںکےڈاکوؤںوہکہ
پڑ گیا۔ اُنہوں اُسنے کپڑےکے اُتار کر خوباُسے مارا
اور اَدھ مُوا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاق31 ایکسے امام
اُسیبھی راستے پر یریحو چلطرفکی جبلیکنتھا۔رہا
اُس زخمینے آدمی کو دیکھا تو راستے کی طرفپرلی ہو
کر نکلآگے گیا۔ قبیلےلاوی32 ایککا وہاںبھیخادم
سے گزرا۔ لیکن وہ بھی راستے کی پرلی طرف سے آگے
نکل گیا۔ 33 پھر سامریہ ایککا مسافر وہاں سے گزرا۔
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جب اُس نے زخمی آدمی کو دیکھا تو اُسے اُس پر ترس
آیا۔ 34 وہ اُس پاسکے گیا اور اُس زخموںکے پر تیل اور
َمے لگا کر اُن پر باندھپٹیاں دیں۔ پھر اُس کو اپنے گدھے
پر بٹھا کر سرائے تک لے گیا۔ وہاں اُس نے اُس کی
مزید دیکھ بھال کی۔ اگلے35 دن اُس چاندینے کے
دو ِسکے نکال کر سرائے مالـککے کو دیئے اور اِس’کہا، کی بھالدیکھ کرنا۔ اگر خرچہ اِس بڑھسے کر ہوا
تو مَیں واپسی پر ادا کر دوں “۔‘گا

36 پھر عیسٰی نے پوچھا، اب” تیرا کیا خیال ہے،
ڈاکوؤں کی زد میں آنے والے آدمی پڑوسیکا کون تھا؟
امام، لاوی یا “سامری؟

37 عالِم نے جواب دیا، وہ” جس نے اُس پر رحم
“کیا۔
عیسٰی نے بالکل”کہا، ابٹھیک۔ تُو بھی جا کر ایسا

ہی “کر۔
عیسٰی مریم اور مرتھا کے گھر جاتا ہے

38 پھر شاگردوںعیسٰی ساتھکے آگے نکلا۔ چلتے چلتے
وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں کی ایک عورت بنام
مرتھا اُسےنے اپنے آمدیدخوشمیںگھر کہا۔ 39 مرتھا
ایککی بہن جستھی کا نام مریم تھا۔ وہ خداوند کے
پاؤں میں بیٹھ کر اُس کی باتیں سننے لـگی 40 جبکہ مرتھا
مہمانوں خدمتکی کرتے تھککرتے گئی۔ آخرکار وہ
عیسٰی پاسکے آ کر کہنے خداوند،”لـگی، آپکیا کو پروا
نہیں میریکہ بہن مہمانوںنے خدمتکی کا پورا انتظام
مجھ پر چھوڑ دیا ہے؟ اُس سے کہیں کہ وہ میری مدد
“کرے۔

لیکن41 خداوند عیسٰی میںجوابنے مرتھا،”کہا،
مرتھا، تُو بہت سی فکروں اور پریشانیوں میں پڑ گئی ہے۔
42 لیکن ایک بات ضروری ہے۔ مریم نے بہتر حصہ
چن لیا ہے اور یہ اُس سے چھینا نہیں جائے “گا۔

11
طرحکسدعا کرنی ہے

ایک1 دن عیسٰی کہیں دعا کر رہا تھا۔ جب وہ
فارغ ہوا تو اُس کے کسی شاگرد نے کہا، خداوند،”
ہمیں دعا کرنا جسسکھائیں، طرح یحیٰی نے بھی اپنے
شاگردوں کو دعا کرنے کی تعلیم “دی۔

2 عیسٰی نے کہا، دعا” وقتکرتے یوں کہنا،
اے باپ،
تیرا مُقّدسنام مانا جائے۔
تیری بادشاہی آئے۔
3 ہر روز ہماریہمیں روز کی روٹی دے۔
ہمارے4 گناہوں معافکو کر۔
کیونکہ ہم بھی ایکہر معافکو کرتے ہیں
جو ہمارا گناہ کرتا *ہے۔
اور آزمائشہمیں میں نہ پڑنے “دے۔
مانگتے رہو

5 پھر اُس نے اُن سے کہا، اگر” تم میں سے کوئی
راتآدھی وقتکے دوستاپنے کے گھر جا کر بھائی،’کہے، مجھے تین روٹیاں دے، بعد میں مَیں یہ واپس
کر دوں گا۔ 6 کیونکہ میرا دوست سفر کر میرےکے
پاس آیا ہے اور مَیں اُسے کھانے کے لئے کچھ دےنہیں
‘سکتا۔ فرضاب7 کرو کہ یہ دوست اندر جوابسے
دے، مہربانی’ کر تنگمجھےکے نہ دروازےکر۔ پر تالا
لگا میرےاورہے میرےبچے ساتھ بستر پر ہیں، اِس لئے
مَیں تجھے دینے کے لئے اُٹھ نہیں ‘سکتا۔ لیکن8 مَیں تم
کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ دوستی کی خاطر نہ بھی اُٹھے،
توبھی وہ دوستاپنے کے اصراربےجا اُسسےوجہکی
کی کرےپوریضرورتتمام گا۔

چنانچہ9 مانگتے رہو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈتے
رہو تو تم ملکو گا۔جائے کھٹکھٹاتے رہو تمہارےتو
لئے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ 10 کیونکہ جو بھی
مانگتا ہے وہ پاتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے اُسے ملتا ہے اور
جو کھٹکھٹاتا ہے اُس کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا
ہے۔ 11 تم باپوں میں سے کون اپنے بیٹے دےسانپکو
گا اگر وہ مچھلی مانگے؟ 12 یا اُسےکون دےبچھو گا اگر
وہ انڈا مانگے؟ کوئی !نہیں جب13 بُرےتم ہونے کے
باوجود اِتنے سمجھ دار ہو بچوںاپنےکہ چیزیںاچھیکو
سکتےدے ہو تو پھر کتنی یادہ ز باتیقینی آسمانیکہہے
باپ اپنے مانگنے والوں دےالقدسروحکو “گا۔

عیسٰی اور بدروحوں کا سردار
ایک14 دن عیسٰی ایکنے ایسی بدروح نکال دی

جو گونگی تھی۔ جب وہ گونگے آدمی میں سے نکلی تو
وہ لنے بو لگا۔ وہاں پر لوگجمع ہکا بکا رہ گئے۔ لیکن15

* 11:4 جو ہمارا گناہ کرتا :ہے لفظی :ترجمہ جو قرضہمارا دار ہے۔
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یہ”کہا،نےبعض بدروحوںتو کیزبولبعلسردارکے
مدد بدروحوںسے کو نکالتا “ہے۔

اَوروں16 نے اُسے آزمانے کے لئے کسی الٰہی نشان
کا مطالبہ کیا۔ لیکن17 عیسٰی نے اُن خیالاتکے جان
کر بادشاہیجس”کہا، میں پھوٹبھی پڑ جائے وہ تباہ
ہو جائے گی، جساور گھرانے ایسیکی حالت ہو وہ
بھی خاک میں مل جائے گا۔ 18 تم کہتے ہو کہ مَیں
بعل زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ لیکن
ابلیساگر پھوٹمیں پڑ گئی ہے تو پھر اُس کی بادشاہی
کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ 19 دوسرا سوال یہ ہے،
زبولبعلمَیںاگر بدروحوںسےمددکی کو ہوںنکالتا تو
تمہارے بیٹے کساُنہیں یعےکے ذر لتے نکا ہیں؟ چنانچہ
وہی باتاِس منصفتمہارےمیں ہوں گے۔ لیکن20
اگر مَیں الله قدرتکی بدروحوںسے کو نکالتا ہوں تو پھر
الله کی پاستمہارےبادشاہی پہنچ چکی ہے۔

تکجب21 کوئی زورآور آدمی ہتھیاروں لیسسے
اپنے ڈیرے کی پہرا داری کرے اُس وقت تک اُس
ملـکیتکی محفوظ رہتی ہے۔ لیکن22 اگر کوئی یادہ ز
طاقت شخصور حملہ کر کے اُس پر غالب آئے تو وہ اُس
کے اسلحہ پر کرےقبضہ جسگا پر اُس کا بھروسا تھا،
اور لُوٹا ہوا مال اپنے لوگوں میں تقسیم دےکر گا۔

نہیںساتھمیرےجو23 خلافمیرےوہ اورہے جو
میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔

بدروح واپسیکی
میںشخصکسیبدروحکوئیجب24 سے نکلتی ہے

تو وہ ویران علاقوں میں سے گزرتی ہوئی آرام کی جگہ
تلاش کرتی ہے۔ لیکن جب اُسے کوئی ایسا مقام نہیں
ملتا تو وہ کہتی ہے، مَیں’ اپنے اُس گھر واپسمیں چلی
جاؤں گی جس میں سے نکلی ‘تھی۔ 25 وہ واپس آ کر
دیکھتی ہے کہ کسی نے جھاڑو دے کر سب کچھ
سلیقے سے رکھ دیا ہے۔ 26 پھر وہ جا کر سات اَور
بدروحیں ڈھونڈ لاتی ہے جو اُس سے بدتر ہوتی ہیں،
اور وہ سب شخصاُس گھسمیں کر ہنے ر لـگتی ہیں۔
اُسابچنانچہ آدمی پہلےحالتکی نسبتکی یادہ بُریز
ہو جاتی “ہے۔

مبارککون ہے؟

27 عیسٰی ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا عورتایککہ
اونچینے آواز مبارکماںکیآپ”کہا،سے جسہے
آپنے کو جنم دیا آپاور دودھکو “پلایا۔

28 لیکن عیسٰی نے جواب دیا، بات” یہ نہیں ہے۔
میںحقیقت مبارکوہ ہیں جو الله کا سنکلام کر اُس
پر عمل کرتے “ہیں۔

الٰہی نشان کا تقاضا
29 سننے والوں کی بہتتعداد بڑھ گئی تو وہ کہنے نسلیہ”لگا، شریر نشانالٰہیسےمجھیہکیونکہہے، کا تقاضا

کرتی ہے۔ لیکن اِسے کوئی بھی الٰہی نشان پیش نہیں
کیا جائے گا سوائے یونس کے نشان کے۔ 30 کیونکہ
یونسطرحجس نینوہ شہر باشندوںکے کے لئے نشان تھا
بالکل اُسی طرح ابِن آدم اِس نسل کے لئے نشان ہو گا۔
قیامت31 کے دن ملـکجنوبی سبا کی ملـکہ اِس نسل
کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو کر اُنہیں مجرم دےقرار
گی۔ کیونکہ وہ ملـکدُوردراز سے سلیمان حکمتکی
سننے کے لئے آئی تھی جبکہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے
بھی بڑا ہے۔ اُس32 دن نینوہ باشندےکے بھی اِس نسل
کے لوگوں کے کھڑےساتھ ہو کر اُنہیں مجرم ٹھہرائیں
گے۔ یونسکیونکہ کے اعلان پر اُنہوں نے توبہ کی تھی
جبکہ یہاں وہ ہے یونسجو بھیسے بڑا ہے۔

بدن کی روشنی
جب33 کوئی شخص چراغ جلاتا ہے تو نہ وہ اُسے

چھپاتا، نہ برتن نیچےکے رکھتا بلـکہ اُسے شمع دان پر رکھ
دیتا ہے تاکہ اُس کی روشنی اندر آنے والوں کو نظر
آئے۔ تیری34 تیرےآنکھ بدن کا چراغ ہے۔ اگر تیری
ٹھیکآنکھ ہو تو تیرا پورا جسم روشن ہو گا۔ لیکن اگر
آنکھ خراب ہو تو پورا جسم اندھیرا ہی اندھیرا ہو گا۔
35 !خبردار ایسا نہ ہو کہ جو روشنی تیرے اندر ہے
حقیقتوہ میں یکی تار ہو۔ 36 چنانچہ اگر تیرا پورا جسم
روشن ہو اور کوئی بھی حصہ تاریک نہ ہو تو پھر وہ
بالکل روشن ہو گا، ایسا جیسا اُس وقت ہوتا جبہے
چراغ تجھے اپنے چمکنے دمکنے روشنسے کر دیتا “ہے۔

فریسیوں افسوسپر
37 عیسٰی ابھی بات کر رہا تھا کہ کسی فریسی نے

اُسے کھانے دعوتکی دی۔ چنانچہ وہ اُس کے گھر
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میں جا کر کھانے کے لئے بیٹھ گیا۔ میزبان38 بڑا حیران
ہوا، کیونکہ اُس نے دیکھا کہ عیسٰی ہاتھ دھوئے بغیر
کھانے کے لئے بیٹھ گیا ہے۔ لیکن39 خداوند نے اُس
سے کہا، دیکھو،” تم فریسی باہر سے ہر پیالے اور برتن
کی صفائی کرتے ہو، لیکن اندر سے تم لُوٹ مار اور
شرارت بھرےسے ہوتے ہو۔ 40 !نادانو الله نے باہر
کیا،خلقکوحصےوالے تو اُسکیا اندرنے حصےوالے
کو نہیں بنایا؟ 41 چنانچہ جو کچھ برتن کے اندر ہے اُسے
غریبوں دےکو دو۔ تمہارےپھر لئے سب پاککچھ
صاف ہو گا۔

42 فریسیو، تم پر !افسوس کیونکہ ایک طرف تم
سدابپودینہ، اور باغ کی ہر قسم ترکاریکی کا دسواں
حصہ الله کے لئے مخصوص کرتے ہو، لیکن دوسری
طرف تم انصاف اور الله کی محبت کو نظرانداز کرتے
ہو۔ لازم ہے کہ تم یہ کام بھی کرو اور پہلا بھی نہ
چھوڑو۔

43 فریسیو، تم پر !افسوس کیونکہ تم عبادت خانوں
کی عزت کی کرسیوں پر بیٹھنے کے لئے بےچین ہتے ر
اور بازار میں لوگوں کا سلام سننے کے لئے تڑپتے ہو۔
44 ہاں، تم !افسوسپر کیونکہ تم پوشیدہ قبروں کی مانند
ہو جن پر لوگسے نادانستہ طور پر گزرتے “ہیں۔

شریعت45 ایککے عالِم اعتراضنے کیا، اُستاد،”
آپ یہ کہہ ہماریکر بھی بےعزتی کرتے “ہیں۔

46 عیسٰی نے جواب دیا، تم” شریعت کے ِموں عال پر
!افسوسبھی کیونکہ تم لوگوں پر بھاری بوجھ ڈال دیتے
ہو جو مشکل سے اُٹھایا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلـکہ
تم خود اِس بوجھ کو ایکاپنی اُنگلی بھی نہیں لگاتے۔
47 تم پر !افسوس کیونکہ تم نبیوں کے مزار بنا دیتے ہو،
اُن کے تمہارےجنہیں باپ دادا نے مار ڈالا۔ 48 اِس
سے تم گواہی دیتے ہو کہ تم وہ کچھ پسند کرتے ہو جو
تمہارے باپ دادا نے کیا۔ اُنہوں نے نبیوں کو قتل کیا
جبکہ تم اُن مزارکے تعمیر ہو۔کرتے اِس49 لئے الله کی
حکمت نے کہا، مَیں’ اُن میں نبی اور رسول بھیج دوں
گی۔ اُن میں بعضسے کو وہ قتل کریں گے اور بعض
ستائیںکو ‘گے۔ نتیجے50 میں یہ نسل تمام نبیوں قتلکے
کی ذمہ ٹھہرےدار —گی دنیا تخلیقکی سے لے آجکر
تک، 51 یعنی ہابیل کے قتل سے لے کر یاہ زکر کے قتل

المُقّدسبیتجسےتک، میںصحنکے قربانموجود گاہ
اور المُقّدسبیت دروازےکے کے درمیان قتل کیا گیا۔
ہاں، مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ نسل ضرور اُن کی ذمہ
ٹھہرےدار گی۔

شریعت52 کے ِمو، عال تم پر !افسوس کیونکہ تم نے
علم کی کنجی چھینکو لیا ہے۔ صرفنہ یہ کہ تم خود
داخل نہیں ہوئے، بلـکہ تم نے داخل ہونے والوں کو
روکبھی “لیا۔

جب53 عیسٰی وہاں سے نکلا تو عالِم اور فریسی اُس
مخالفسختکے ہو گئے بڑےاور غور اُسسے کی پوچھ
گچھ لـگے۔کرنے وہ54 تاکاِس میں رہے اُسےکہ منہ
سے نکلی باتکسی کی وجہ سے پکڑیں۔

12
یاکاری ر سے خبردار !رہو

جمعلوگہزارکئیمیںاِتنے1 ہو بڑیتھے۔گئے تعداد
کی وجہ سے دوسرےایکوہ گرےپر پڑتے تھے۔ پھر
عیسٰی اپنے شاگردوں سے یہ بات کرنے لگا، فریسیوں”
کے خمیر یعنی یاکاری ر سے !خبردار 2 جو کچھ بھی ابھی
چھپا ہوا ہے اُسے آخر میں ظاہر کیا جائے گا اور جو
کچھ بھی وقتاِس پوشیدہ اُسہے کا راز آخر میں کھل
جائے گا۔ اِس3 لئے جو کچھ تم اندھیرےنے میں کہا
وہہے روزِ روشن میں سنایا جائے گا اور کچھجو تم نے
اندرونی کمروں کا دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ کان
میں بیان کیا اُسہے کا چھتوں اعلانسے کیا جائے گا۔

سےکس ڈرنا ہئے؟ چا
میرے4 عزیزو، اُن متسے ڈرنا جسمصرفجو کو

قتل کرتے ہیں اور مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مَیں5
تم کو بتاتا ہوں سےکسکہ ڈرنا اللهہے۔ سے ڈرو، جو
ہلاکتمہیں کرنے کے بعد جہنم میں پھینکنے کا اختیار
بھی رکھتا جیہے۔ اُسیہاں، خوفسے کھاؤ۔

6 کیا پانچ یاں چڑ دو پیسوں میں نہیں بِکتیں؟ توبھی الله
ایکہر کی فکر کر ایککے کو بھی نہیں بھولتا۔ 7 ہاں،
بلـکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں۔
متلہٰذا تمہاریڈرو۔ قدر یوںسیبہتقیمتو چڑ سے
کہیں یادہ ز ہے۔

مسیح کا اقرار یا انکار کرنے نتیجےکے
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مَیں8 تم کو بتاتا ہوں، جو بھی لوگوں کے منے سا میرا

کرےاقرار اُس کا اقرار ابِن آدم بھی فرشتوں کے منے سا
گا۔کرے لیکن9 لوگوںجو منےکے سا میرا کرےانکار
اُس کا بھی الله کے فرشتوں کے منے سا انکار کیا جائے
گا۔

10 اور جو بھی ابِن آدم کرےباتخلافکے اُسے
معاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو روح القدس کے
خلاف کفر بکے معافاُسے نہیں کیا جائے گا۔

لوگجب11 تم عبادتکو خانوں میں اور حاکموں
اور اختیار والوں کے منے سا گھسیٹ کر لے جائیں گے
تو یہ سوچتے سوچتے پریشان نہ ہو جانا کہ طرحکسمَیں
اپنا دفاع کروں یا کیا کہوں، 12 کیونکہ روح القدس تم
وقتاُسیکو دےسکھا گا کہ تم کو کیا کہنا “ہے۔

نادان امیر کی تمثیل
نےکسی13 بھیڑ میں سے میرےاُستاد،”کہا، بھائی

سے کہیں میراثکہ کا میرا مجھےحصہ “دے۔
14 عیسٰی جوابنے دیا، بھئی،” کس نے مجھے تم

پر جج یا تقسیم کرنے والا مقرر کیا “ہے؟ 15 پھر اُس نے
اُن سے مزید کہا، !خبردار” ہر قسم کے لالچ سے بچے
رہنا، کیونکہ انسان کی زندگی اُس کے مال و دولت کثرتکی پر منحصر “نہیں۔

اُس16 ایکاُنہیںنے تمثیل کسی”سنائی۔ امیر آدمی
فصلاچھیمیںزمینکی وہچنانچہ17ہوئی۔پیدا سوچنے
لگا، اب’ مَیں کیا کروں؟ میرے پاس تو اِتنی جگہ نہیں
جہاں مَیں سب کچھ جمع کر کے ‘رکھوں۔ 18 پھر اُس
کہا،نے مَیں’ یہ کروں گا کہ اپنے گوداموں کو ڈھا کر
اِن بڑےسے تعمیر گا۔کروں اُن میں اپنا تمام اناج اور باقی
پیداوار جمع لوںکر مَیںپھر19گا۔ کہوںسےآپاپنے گا
کہ لو، اِن اچھی چیزوں یاتتیریسے بہتضرور سالوں
تک پوری ہوتی رہیں گی۔ اب آرام کر۔ کھا، پی اور
‘منا۔خوشی لیکن20 الله اُسنے سے کہا، اِسی!احمق’
رات تُو مر گا۔جائے تو پھر چیزیںجو تُو ہیںکیجمعنے
کیکسوہ ہوں ‘گی؟

21 یہی شخصاُس کا انجام ہے صرفجو اپنے لئے
چیزیں جمع کرتا ہے جبکہ وہ الله کے منے سا غریب
“ہے۔

الله پر بھروسا
22 پھر عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، اِس” لئے

اپنی زندگی کی یات ضرور پوری کرنے کے لئے پریشان
نہ رہو کہ ہائے، مَیں کیا کھاؤں۔ اور جسم کے لئے
فکرمند نہ رہو کہ ہائے، مَیں کیا پہنوں۔ 23 زندگی تو
یادہسےکھانے اہمز پوشاکجسماورہے یادہ۔سے ز
کوّوں24 پر غور کرو۔ نہ وہ بیج بوتے، نہ فصلیں کاٹتے
ہیں۔ اُن پاسکے نہ سٹور ہوتا نہہے، توبھیگودام۔ الله
خود اُنہیں کھانا کھلاتا ہے۔ اور تمہاری قدر و قیمت
تو پرندوں سے کہیں یادہ ز ہے۔ 25 کیا تم میں سے کوئی
فکر کرتے کرتے اپنی زندگی ایکمیں لمحے کا بھی اضافہ
کر سکتا ہے؟ 26 اگر تم فکر کرنے سے اِتنی چھوٹی سی
تبدیلی بھی نہیں لا سکتے تو پھر تم باقی باتوں بارےکے میں
فکرمندکیوں ہو؟ غور27 کرو سوسنکہ کسپھولکے
طرح اُگتے ہیں۔ نہ محنتوہ نہکرتے، لیکنہیں۔کاتتے
مَیں تمہیں بتاتا ہوں کہ سلیمان بادشاہ اپنی پوری شان و
شوکت کے باوجود ایسے شاندار کپڑوں سے ملبّس نہیں
تھا جیسے اُن میں سے ایک۔ 28 اگر الله اُس گھاس کو
جو آج میدان میں ہے اور آگکل میں جھونکی جائے
گی ایسا لباسشاندار پہناتا ہے اےتو کم اعتقادو، وہ تم
کو پہنانے کے لئے کیا کچھ کرےنہیں گا؟

اِس29 تلاشکی میں نہ رہنا کہ کیا کھاؤ گے یا کیا پیو
ایسیگے۔ باتوں کی نہبےچینسےوجہ رہو۔ کیونکہ30
دنیا میں جو ایمان نہیں رکھتے وہی اِن تمام چیزوں کے
پیچھے بھاگتے ہتے ر ہیں، باپتمہارےجبکہ پہلےکو سے
معلوم تمکہہے اُسیچنانچہ31ہے۔ضرورتکیاِنکو
کی بادشاہی تلاشکی میں رہو۔ پھر یہ تمام بھیچیزیں تم
ملکو جائیں گی۔

آسمان دولتپر جمع کرنا
اے32 چھوٹے گلے، مت ڈرنا، کیونکہ تمہارے

باپ نے تم کو بادشاہی دینا پسند کیا۔ 33 اپنی ملـکیت
بیچ غریبوںکر دینا۔دےکو اپنے لئے بٹوےایسے بنواؤ
نہیںجو اپنےگھستے۔ لئے آسمان پر ایسا جمعخزانہ کرو جو
کبھی ختم نہیں ہو گا اور جہاں نہ کوئی چور آئے گا،
نہ کوئی کیڑا اُسے کرےخراب گا۔ 34 کیونکہ جہاں
تمہارا خزانہ وہیںہے تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔
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وقتہر تیار نوکر
لئےکےخدمت35 رہوکھڑےتیار اور اِس پر دھیان

دو تمہارےکہ چراغ جلتے رہیں۔ 36 یعنی ایسے نوکروں
کی مانند جن کا مالـک کسی شادی سے واپس آنے
والا اورہے وہ اُس کے لئے ہیں۔کھڑےتیار ہیجوں
وہ آ دےدستککر دروازےوہ کو کھول دیں گے۔
37 وہ مبارکنوکر ہیں مالـکجنہیں آ کر جاگتے ہوئے
پائےچوکساور مَیںگا۔ تم کو سچ بتاتا ہوں یہکہ دیکھ
مالـککر بدلکپڑےاپنے کر اُنہیں بٹھائے گا اور میز پر
اُن کی کرےخدمت گا۔ 38 ہو سکتا مالـکہے آدھی
رات یا اِس کے بعد آئے۔ اگر وہ اِس صورت میں بھی
اُنہیں مستعد پائے تو مبارکوہ ہیں۔ یقین39 جانو، اگر
کسی گھر مالـککے کو پتا ہوتا کہ کبچور آئے گا
تو وہ ضرور اُسے گھر نقبمیں لگانے نہ دیتا۔ 40 تم بھی
تیار رہو، کیونکہ ابِن آدم وقتایسے آئے جبگا تم اِس
کی توقع نہیں کرو “گے۔

وفادار نوکر
پطرس41 نے پوچھا، خداوند،” کیا یہ تمثیل صرف

ہمارے لئے ہے سبیا کے لئے؟ “
خداوند42 جوابنے دیا، کون” سا نوکر وفادار اور

سمجھ دار ہے؟ فرض کرو کہ گھر کے مالـک نے
کسی نوکر کو باقی نوکروں پر مقرر کیا ہو۔ اُس ایککی
ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اُنہیں وقت پر مناسب کھانا
کھلائے۔ وہ43 مبارکنوکر ہو گا مالـکجو واپسیکی
پر یہ سب کچھ کر رہا ہو گا۔ مَیں44 تم کو سچ بتاتا ہوں
کہ یہ دیکھ مالـککر اُسے اپنی پوری جائیداد پر مقرر
کرے گا۔ 45 لیکن فرض کرو کہ نوکر اپنے دل میں
سوچے، مالـک’ واپسیکی میں ابھی دیر ‘ہے۔ وہ نوکروں
اور نوکرانیوں کو پیٹنے لـگے اور کھاتے پیتے وہ نشے میں
رہے۔ 46 اگر وہ کرےایسا مالـکتو ایسے دن وقتاور
آئے جسگا کی توقع نوکر کو نہیں ہو گی۔ اِن حالات
کو دیکھ کر وہ نوکر ٹکڑےٹکڑےکو کر ڈالے گا اور
اُسے غیرایمان داروں میں کرےشامل گا۔

جو47 نوکر مالـکاپنے مرضیکی کو جانتا لیکنہے،
اُس کے لئے یاں تیار نہیں کرتا، نہ اُسے پوری کرنے کی
کوشش کرتا ہے، اُس کی خوب پٹائی کی جائے گی۔
اِس48 مقابلےکے میں وہ مالـکجو مرضیکی کو نہیں

جانتا اور اِس بنا پر کوئی قابِل سزا کرےکام اُس کی کم
پٹائی کی جائے گی۔ کیونکہ جسے بہت دیا گیا ہو اُس
سے بہت طلب کیا جائے گا۔ اور جس کے سپرد بہت
کچھ کیا گیا ہو اُس سے کہیں یادہ ز مانگا جائے گا۔

عیسٰی کی وجہ اختلافسے پیدا ہو گا
مَیں49 زمین آگپر لگانے آیا ہوں، کاشاور وہ پہلے

بھڑکہی رہی !ہوتی لیکن50 میرےتکاب منے سا
ایک بپتسمہ جسےہے لینا ضروری اورہے۔ مجھ پر کتنا
دباؤ ہے تکجب اُس کی تکمیل نہ ہو جائے۔ 51 کیا
تم سمجھتے ہو کہ مَیں دنیا میں صلح سلامتی قائم کرنے
آیا ہوں؟ نہیں، مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اِس کی بجائے
مَیں اختلاف پیدا کروں گا۔ 52 کیونکہ اب ایکسے
گھرانے کے پانچ افراد اختلافمیں ہو گا۔ تین دو کے
خلاف اور دو تین کے خلاف ہوں گے۔ باپ53 بیٹے
خلافکے ہو گا اور باپبیٹا کے ماںخلاف، بیٹی کے
خلاف اور بیٹی ماں کے ساسخلاف، بہو خلافکے
اور ساسبہو کے “خلاف۔

حالاتموجودہ کا صحیح نتیجہ نکالنا ہئے چا
54 عیسٰی نے ہجوم سے یہ بھی کہا، جوں” ہی کوئی

بادل مغربی اُفق سے چڑھتا ہوا نظر آئے تو تم کہتے ہو کہ
بارش ہو گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ 55 جنوبیجباور
لُو چلتی ہے تو تم کہتے ہو کہ سخت گرمی ہو گی۔ اور
ایسا ہی ہوتا ہے۔ یاکارواے56 !ر تم آسمان و زمین کے
حالات پر غور کر صحیحکے نتیجہ نکال لیتے ہو۔ تو پھر تم
موجودہ زمانے حالاتکے پر غور کر کے صحیح نتیجہ
کیوں نہیں نکال سکتے؟

مخالفاپنے سے سمجھوتا کرنا
57 تم نہیںکیوںفیصلہصحیحخود فرض58سکتے؟کر

کرو کہ کسی نے تجھ پر مقدمہ چلایا ہے۔ اگر ایسا
ہو تو کوششپوری کر کہ کچہری میں پہنچنے سے پہلے
پہلے معاملہ حل کر مخالفکے سے فارغ ہو جائے۔ ایسا
نہ ہو کہ وہ تجھ کو جج کے منے سا گھسیٹ کر لے
جائے، جج تجھے پولیس افسر کے حوالے کرے اور
پولیس افسر میںجیلتجھے ڈال دے۔ مَیں59 تجھے بتاتا
وہاںہوں، سے تُو نہیںتکوقتاُس نکل پائے جبگا
تک جرمانے پوریکی پوری رقم ادا نہ کر “دے۔
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13
توبہ کرو ہلاکورنہ ہو جاؤ گے

1 اُس وقت لوگکچھ عیسٰی پاسکے پہنچے۔ اُنہوں
نے اُسے گلیل لوگوںکچھکے بارےکے میں بتایا جنہیں
پیلاطس نے اُس وقت قتل کروایا تھا جب وہ بیت
المُقّدس میں پیشقربانیاں کر تھے۔رہے یوں اُن خونکا
قربانیوں کے خون کے ساتھ ملایا گیا تھا۔ 2 عیسٰی نے یہ
سن میںخیالتمہارےکیا”پوچھا،کر گلیللوگیہ کے
باقی لوگوں یادہسے ز گناہ تھےگار اِنہیںکہ اِتنا دُکھ اُٹھانا
پڑا؟ 3 ہرگز !نہیں بلـکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر تم توبہ
نہ کرو تو تم بھی اِسی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔ 4 یا اُن 18
افراد بارےکے میں تمہارا کیا خیال مرجوہے جبگئے
ِشلوخ کا بُرج اُن پر گرا؟ کیا وہ یروشلم کے باقی باشندوں
نسبتکی یادہ ز گناہ گار تھے؟ 5 !نہیںہرگز مَیں تم کو بتاتا
ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو تم بھی تباہ ہو جاؤ “گے۔

بےپھل انجـیر درختکا
6 پھر عیسٰی نے اُنہیں یہ تمثیل سنائی، کسی” نے

اپنے باغ میں انجـیر کا درخت لگایا۔ جب وہ اُس کا
پھل توڑنے کے لئے آیا تو کوئی پھل نہیں تھا۔ 7 یہ دیکھ
کر اُس نے مالی سے کہا، مَیں’ تین سال سے اِس کا
پھل توڑنے آتا ہوں، لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ملا۔
کاٹاِسے ڈال۔ یہ زمین طاقتکی کیوں ختم ‘کرے؟
لیکن8 مالی نے کہا، جناب،’ ایکاِسے سال اَور ہنے ر
دیں۔ مَیں اِس کے ارد گرد گوڈی کر کے کھاد ڈالوں
گا۔ 9 پھر اگر یہ اگلے سال پھل لایا تو ٹھیک، ورنہ اِسے
کٹوا “۔‘ڈالنا

سبت عورتکبڑیدنکے کی شفا
سبت10 دنکے عبادتکسیعیسٰی میںخانے تعلیم

دے تھیعورتایکوہاں11تھا۔رہا سےسال18جو
بدروح کے باعث بیمار تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور
سیدھی کھڑی ہونے کے بالکل قابل نہ تھی۔ جب12
عیسٰی نے اُسے دیکھا تو پکار کر کہا، اے” عورت، تُو
بیماریاپنی گئیچھوٹسے “!ہے اُس13 نے اپنے ہاتھ
اُس پر رکھے تو ًوہ فورا کھڑیسیدھی ہو کر الله کی تمجید
کرنے لـگی۔

عبادتلیکن14 خانے کا ناراضراہنما ہوا کیونکہ
عیسٰی سبتنے کے دن شفا دی تھی۔ اُس نے لوگوں
سے کہا، ہفتے” کے چھ دن کام کرنے کے لئے ہوتے
ہیں۔ اِس لئے اتوار سے لے کر تکجمعہ شفا پانے کے
لئے آؤ، نہ سبتکہ کے “دن۔

15 خداوند نے جواب میں اُس سے کہا، تم” کتنے
یاکار ر !ہو کیا تم میں سے ہر کوئی سبت کے دن اپنے
بَیل یا گدھے کو کھول کر اُسے تھان سے باہر نہیں لے
جاتا تاکہ اُسے پانی پلائے؟ عورتاِساب16 کو دیکھو
جو ابراہیم کی بیٹی ہے اور جو 18 سال ابلیسسے کے
بندھن میں جبتھی۔ سبتتم دنکے اپنے جانوروں کی
مدد کرتے ہو تو کیا یہ ٹھیک نہیں کہ عورت کو اِس
بندھن سے رِہائی دلائی جاتی، چاہے یہ کام سبت کے
دن ہی کیوں نہ کیا “جائے؟ 17 عیسٰی کے اِس جواب
اُسسے مخالفکے شرمندہ ہو لیکنگئے۔ لوگعام اُس
کے اِن تمام شاندار کاموں خوشسے ہوئے۔

رائی کے دانے تمثیلکی
18 عیسٰی نے کہا، الله” کی بادشاہی کس چیز کی

مانند ہے؟ مَیں اِس کا موازنہ کس سے کروں؟ 19 وہ
رائی ایککے دانے مانندکی اپنےنےکسیجوہے باغ
میں بو دیا۔ ھتے بڑ ھتے بڑ وہ درخت سا بن گیا اور پرندوں
نے اُس کی شاخوں میں اپنے گھونسلے بنا لئے۔ “

خمیر کی مثال
اُس20 دوبارہنے الله”پوچھا، بادشاہیکی کسکا

چیز سے موازنہ کروں؟ 21 وہ اُس خمیر کی مانند ہے جو
کسی عورت نے لے ًکر تقریبا 27 کلو گرام آٹے میں
ملا دیا۔ گو وہ اُس میں چھپ گیا توبھی ہوتے ہوتے
پورے ُگندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر “گیا۔

تنگ دروازہ
22 عیسٰی تعلیم دیتے دیتے مختلف شہروں اور دیہاتوں

میں سے ابگزرا۔ اُس کا رُخ یروشلم ہی طرفکی تھا۔
23 اِتنے میں کسی نے اُس سے پوچھا، خداوند،” کیا کم
لوگوں نجاتکو ملے “گی؟
اُس نے جواب دیا، 24 تنگ” دروازے میں سے

داخل ہونے کی سرتوڑ کوشش کرو۔ کیونکہ مَیں تم
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کو بتاتا ہوں بہتکہ لوگسے اندر جانے کوششکی
کریں گے، لیکن بےفائدہ۔ ایک25 وقت آئے گا کہ
گھر مالـککا اُٹھ کر دروازہ بند گا۔دےکر پھر تم باہر
کھڑے رہو گے اور کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے التماس
کرو گے، ہمارےخداوند،’ لئے دروازہ کھول ‘دیں۔
لیکن وہ دےجواب گا، نہ’ مَیں تم کو جانتا ہوں، نہ
یہ کہ تم کہاں کے ‘ہو۔ 26 پھر تم کہو گے، ہم’ نے
تو آپ کے منے سا ہی کھایا اور پیا اور آپ ہی ہماری
سڑکوں پر تعلیم دیتے ‘رہے۔ 27 لیکن وہ جواب دے
گا، نہ’ مَیں تم کو جانتا ہوں، نہ یہ کہ تم کہاں کے
اےہو۔ تمام بدکارو، مجھ سے دُور ہو ‘!جاؤ وہاں28 تم
دانتاورروتے پیستے کیونکہگے۔رہو تم دیکھو کہگے
ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور تمام نبی الله کی بادشاہی میں
ہیں جبکہ تم کو نکال دیا گیا ہے۔ 29 لوگاور مشرق،
مغرب، شمال اور جنوب سے آ کر الله کی بادشاہی کی
ضیافت میں شریک ہوں گے۔ 30 اُس وقت کچھ ایسے
ہوں گے پہلےجو آخر تھے، ابلیکن اّول ہوں گے۔ اور
کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پہلے اّول تھے، ابلیکن آخر
ہوں “گے۔

یروشلم افسوسپر
31 اُس وقت کچھ فریسی عیسٰی کے پاس آ کر اُس

سے کہنے لـگے، اِس” مقام کو چھوڑ کر کہیں اَور چلے
جائیں، کیونکہ ہیرودیس آپ کو قتل کرنے کا ارادہ
رکھتا “ہے۔

32 عیسٰی نے جواب دیا، جاؤ،” اُس لومڑی کو بتا
دو، بدروحیںمَیںکلاورآج’ نکالتا مریضوںاور کو شفا
گا۔رہوںدیتا مَیںدنتیسرےپھر تکمیلپایہ پہنچوںکو
‘گا۔ 33 اِس لئے لازم ہے کہ مَیں آج، کل اور پرسوں
آگے چلتا رہوں۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی نبی یروشلم
سے ہلاکباہر ہو۔

34 ہائے یروشلم، !یروشلم تُو جو نبیوں کو قتل کرتی
اور پاساپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو سنگسار کرتی
مَیںہے۔ تیریبارہیکتنینے اولاد جمعکو کرنا چاہا،
بالکل اُسی طرح جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے
پَروں تلے جمع کر کے محفوظ کر لیتی ہے۔ لیکن تُو نے

نہ چاہا۔ تیرےاب35 گھر کو ویران و سنسان چھوڑا
جائے گا۔ اور مَیں تم کو بتاتا ہوں، تم مجھے اُس وقت
تک دوبارہ نہیں دیکھو گے جب تک تم نہ کہو کہ
مبارک ہے وہ ربجو کے نام سے آتا “ہے۔

14
سبت مریضدنکے کی شفا

سبت1 ایککے دن عیسٰی کھانے کے لئے فریسیوں
کے کسی راہنما کے گھر آیا۔ لوگ اُسے پکڑنے کے
لئے اُس کی حرکتہر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہاں2
ایک آدمی عیسٰی کے منے سا بازوکےجستھا اور ٹانگیں
پھولے دیکھیہ3تھے۔ہوئے فریسیوںوہکر شریعتاور
کے ِموں عال سے پوچھنے لگا، کیا” شریعت سبت کے دن
شفا دینے اجازتکی دیتی “ہے؟

4 لیکن وہ خاموش رہے۔ پھر اُس نے اُس آدمی
پر ہاتھ رکھا اور اُسے شفا دے کر رُخصت کر دیا۔
5 حاضرین سے وہ کہنے لگا، اگر” تم میں سے کسی کا
بیٹا یا بَیل سبت کے دن کنوئیں میں گر جائے تو کیا تم
ًاُسے فورا نہیں نکالو “گے؟

اِس6 پر وہ جوابکوئی دےنہ سکے۔
عزت اور اجر حاصل کرنے کا یقہ طر

جب7 عیسٰی نے دیکھا کہ مہمان میز پر عزت کی
کرسیاں چن رہے ہیں تو اُس نے اُنہیں یہ تمثیل سنائی،
8 جب” تجھے کسی شادی کی ضیافت میں شریک
ہونے کی دعوت دی جائے تو وہاں جا کر عزت کی
کرسی پر نہ بیٹھنا۔ ایسا نہ ہو اَورکسیکہ دعوتبھیکو
دی گئی ہو تجھجو سے یادہ عزتز دار ہے۔ 9 کیونکہ
جب وہ پہنچے گا تو میزبان تیرے پاس آ کر کہے ذرا’گا، اِس آدمی یہاںکو بیٹھنے تیرییوں‘دے۔ بےعزتی
ہو جائے گی اور تجھے وہاں سے اُٹھ کر آخری کرسی پر
پڑےبیٹھنا گا۔ اِس10 لئے متایسا کرنا تجھےجببلـکہ
دیدعوت جائے تو جا آخریکر کرسی پر بیٹھ جا۔ پھر
جب میزبان تجھے وہاں بیٹھا ہوا دیکھے گا تو وہ کہے
گا، دوست،’ منے سا والی کرسی پر ‘بیٹھ۔ اِس طرح تمام
مہمانوں کے منے عزتتیریسا ہو گی۔جائے کیونکہ11
جو بھی آپاپنے کو کرےسرفراز پستاُسے کیا جائے
گا اور جو اپنے آپ کو پست کرے اُسے سرفراز کیا
جائے “گا۔
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پھر12 عیسٰی میزباننے باتسے لوگوںتُوجب”کی،
کو دوپہر یا شام کا کھانا کھانے دعوتکی دینا چاہتا
ہے تو اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتے داروں یا امیر ہم
سایوں کو نہ بُلا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اِس کے عوض
تجھے بھی دعوت دیں۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کریں تو یہی
تیرا معاوضہ ہو گا۔ 13 اِس کے بجائے ضیافت کرتے
وقت غریبوں، لنگڑوں، مفلوجوں اور اندھوں دعوتکو
دے۔ 14 ایسا کرنے سے تجھے برکت ملے گی۔ کیونکہ
وہ تجھے اِس کچھعوضکے سکیںدےنہیں گے، بلـکہ
تجھے اِس کا معاوضہ اُس وقت ملے گا راستجب باز
جی اُٹھیں “گے۔

ضیافتبڑی تمثیلکی
15 یہ سن کر مہمانوں میں سے ایک نے اُس سے

کہا، مبارک” ہے وہ جو الله کی بادشاہی میں کھانا
“کھائے۔

عیسٰی16 میںجوابنے آدمیکسی”کہا، ایکنے
بڑی ضیافت کا انتظام کیا۔ اِس کے لئے اُس نے بہت
لوگوںسے دعوتکو دی۔ ضیافتجب17 وقتکا آیا
تو اُس نے اپنے نوکر مہمانوںکو اطلاعکو دینے کے لئے
بھیجا کہ آئیں،’ سب کچھ تیار ‘ہے۔ لیکن18 وہ سب
معذرتسبکے ہنے چا لـگے۔ پہلے نے کہا، مَیں’ نے
کھیت خریدا ہے اباور ضروری ہے کہ نکل کر اُس
کا معائنہ معذرتمَیںکروں۔ ‘ہوں۔چاہتا دوسرے19
کہا،نے مَیں’ بَیلوںنے کے ہیں۔خریدےجوڑےپانچ
اب مَیں اُنہیں آزمانے جا رہا ہوں۔ مَیں معذرت چاہتا
‘ہوں۔ تیسرے20 نے کہا، مَیں’ شادینے کی ہے،
اِس لئے نہیں آ ‘سکتا۔

21 نوکر نے واپس آ کر مالـک کو سب کچھ بتایا۔
وہ غصے ہو کر نوکر سے کہنے لگا، جا،’ سیدھے شہر
کی سڑکوں اور گلیوں میں جا کر وہاں کے غریبوں،
لنگڑوں، اندھوں اور مفلوجوں کو لے ‘آ۔ نوکر نے ایسا
ہی کیا۔ 22 پھر واپس آ کر اُس نے مالـک کو اطلاع
دی، جناب،’ جو کچھ آپ نے کہا تھا پورا ہو چکا
بھیابلیکنہے۔ لوگوںمزید لئےکے ‘ہے۔گنجائش
مالـک23 اُسنے کہا،سے پھر’ شہر نکلسے دیہاتکر
سڑکوںکی پر اور باڑوں پاسکے جا۔ بھیجو مل جائے
اُسے ہماری خوشی شریکمیں ہونے پر مجبور کر تاکہ
میرا گھر بھر جائے۔ 24 کیونکہ مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ

جن دیدعوتپہلےکو تھیگئی اُن میں سے بھیکوئی
ضیافتمیری شریکمیں نہ ہو “۔‘گا

شاگرد ہونے قیمتکی
ایک25 بڑا ہجوم عیسٰی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اُن کی

طرف مُڑ کر اُس نے کہا، 26 اگر” میرےکوئی پاس
آ کر اپنے باپ، ماں، بیوی، بچوں، بھائیوں، بہنوں بلـکہ
اپنے آپ سے بھی دشمنی نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں
ہو سکتا۔ 27 اور جو اپنی صلیب اُٹھا میرےکر پیچھے نہ
ہو لے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔

28 اگر تم میں بُرجکوئیسے تعمیر کرنا چاہے تو کیا وہ
پہلے بیٹھ پورےکر اخراجات کا اندازہ نہیں لگائے گا
تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اُسے تکتکمیل پہنچا سکے
گا یا نہیں؟ ورنہ29 خطرہ اُسکہہے بنیادکی لنے ڈا کے
بعد پیسے ختم ہو جائیں اور وہ آگے کچھ نہ بنا سکے۔ پھر
جو بھیکوئی دیکھے گا وہ اُس مذاقکا اُڑا کر کہے30
گا، اُس’ نے عمارت کو شروع تو کیا، لیکن اب اُسے
مکمل نہیں کر ‘پایا۔

31 یا اگر کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے
ساتھ جنگ کے لئے نکلے تو کیا وہ پہلے بیٹھ کر اندازہ
نہیں لگائے وہکہگا بیساُنسےفوجیوںہزاردساپنے
ہزار فوجیوں غالبپر آ سکتا اُسجوہے سے لڑنے آ رہے
ہیں؟ 32 اگر وہ اِس نتیجے پر پہنچے غالبکہ نہیں آ سکتا
تو وہ صلح کرنے کے لئے نمائندےاپنے دشمن پاسکے
بھیجے جبگا وہ ابھی دُور ہی ہو۔ اِسی33 طرح تم میں
سے بھیجو کچھسباپنا چھوڑےنہ وہ میرا نہیںشاگرد
ہو سکتا۔

نمکبےکار
نمک34 اچھی چیز لیکنہے۔ اگر اُس کا ذائقہ جاتا

رہے تو پھر اُسے کیونکر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟
35 نہ وہ زمین کے لئے مفید ہے، نہ کھاد کے لئے بلـکہ
اُسے نکال کر باہر پھینکا جائے گا۔ سنجو سکتا ہے وہ
سن “لے۔

15
کھوئی ہوئی بھیڑ

اب1 ایسا تھا کہ تمام ٹیکس لینے والے اور گناہ گار
عیسٰی کی باتیں سننے کے لئے اُس کے پاس آتے تھے۔
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2 یہ دیکھ کر فریسی اور شریعت کے عالِم بڑبڑانے یہ”لـگے، آدمی گناہ گاروں کو خوش آمدید کہہ کر اُن کے
ساتھ کھانا “ہے۔کھاتا اِس3 پر عیسٰی اُنہیںنے یہ تمثیل
سنائی،

4 فرض” کرو کہ تم میں سے کسی کی َسو بھیڑیں
ہیں۔ ایکلیکن گم ہو جاتی مالـکابہے۔ کرےکیا
گا؟ کیا وہ باقی 99 بھیڑیں کھلے میدان میں چھوڑ کر گم
شدہ بھیڑ کو نہیںڈھونڈنے گا؟جائے ضرور جائے گا،
اُسےتکجببلـکہ وہ نہملبھیڑ تلاشکیاُسوہجائے
میں رہے گا۔ 5 پھر خوشوہ ہو کر اُسے اپنے کندھوں
پر اُٹھا لے گا۔ یوں6 چلتے چلتے وہ اپنے گھر پہنچ جائے
گا اور وہاں اپنے دوستوں اور ہم سایوں کو بُلا کر اُن
سے کہے گا، میرے’ ساتھ خوشی !مناؤ کیونکہ مجھے
اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ‘ہے۔ 7 مَیں تم کو بتاتا
ہوں آسمانکہ پر بالکل اِسی خوشیطرح منائی جائے گی
ایکجب ہی گناہ گار گا۔کرےتوبہ اور اُسخوشییہ
نسبتکیخوشی یادہ ز ہو گی جو 99اُن افراد باعثکے
منائی جائے گی جنہیں توبہ کرنے ضرورتکی ہی تھی۔نہیں

گم شدہ ِسکہ
8 فرضیا کرو عورتکسیکہ دسپاسکے ِسکے

ایکلیکنہوں ِسکہ گم عورتابجائے۔ہو کرےکیا
گی؟ کیا وہ چراغ جلا کر اور گھر میں دےدےجھاڑو
کر بڑی احتیاط سے ِسکے کو تلاش نہیں کرے گی؟
کرےضرور گی، بلـکہ وہ اُس تکوقت ڈھونڈتی رہے
تکجبگی اُسے ِسکہ مل نہ جائے۔ اُسےجب9 ِسکہ
مل جائے گا تو وہ اپنی سہیلیوں اور ہم سایوں کو بُلا
کر اُن سے کہے گی، میرے’ ساتھ خوشی !مناؤ کیونکہ
مجھے اپنا ملِسکہشدہگم مَیں10‘ہے۔گیا تم کو ہوںبتاتا
کہ بالکل اِسی طرح الله کے فرشتوں کے منے سا خوشی
منائی جاتی ایکجبہے بھی گناہ گار توبہ کرتا “ہے۔

گم شدہ بیٹا
11 عیسٰی نے اپنی بات جاری رکھی۔ کسی” آدمی

کے دو بیٹے تھے۔ 12 اِن میں سے چھوٹے نے باپ سے
کہا، اے’ باپ، میراث کا میرا حصہ دے ‘دیں۔
اِس پر باپ نے دونوں میں اپنی ملـکیت تقسیم کر دی۔

تھوڑے13 دنوں بعدکے چھوٹا بیٹا اپنا سمیٹسامانسارا
کر اپنے ساتھ کسی ملـکدُوردراز میں لے گیا۔ وہاں
اُس عیاشینے میں اپنا پورا مال و متاع اُڑا دیا۔ سب14
کچھ ضائع ہو گیا تو ملـکاُس سختمیں کال ابپڑا۔ وہ
مندضرورت نتیجے15لگا۔ہونے میں ملـکاُسوہ کے
باشندےکسی ہاںکے جا کوسؤروںاُسےنےجسپڑا
چَرانے کے لئے اپنے کھیتوں میں بھیج دیا۔ وہاں16 وہ
اپنا پیٹ اُن پھلیوں سے بھرنے کی خواہششدید رکھتا
تھا جو سؤر کھاتے تھے، لیکن اُسے اِس اجازتبھیکی
نہ ملی۔ 17 پھر وہ ہوش میں آیا۔ وہ کہنے لگا، میرے’
باپ کے کتنے مزدوروں کو کثرت سے کھانا ملتا ہے
جبکہ مَیں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ 18 مَیں اُٹھ کر اپنے
باپ جاؤںچلاواپسپاسکے اُساورگا اے”گا،کہوںسے باپ، مَیں نے آسمان کا اور آپ کا گناہ کیا ہے۔
اب19 مَیں اِس لائق نہیں رہا آپکہ کا بیٹا کہلاؤں۔
مہربانی کر کے مجھے اپنے مزدوروں میں رکھ ‘۔“لیں
20 پھر وہ اُٹھ کر باپاپنے واپسپاسکے چلا گیا۔
لیکن وہ گھر سے ابھی دُور ہی تھا کہ اُس باپکے

لیا۔دیکھاُسےنے ترساُسے آیا اور بھاگوہ کر بیٹے کے
پاس آیا اور گلے لگا کر اُسے بوسہ دیا۔ 21 بیٹے نے اے’کہا، باپ، مَیں نے آسمان کا اور آپ کا گناہ کیا ہے۔
اب مَیں اِس لائق نہیں رہا کہ آپ کا بیٹا ‘کہلاؤں۔
باپلیکن22 نے اپنے نوکروں کو بُلایا اور کہا، جلدی’
کرو، بہترین سوٹ لا کر اِسے پہناؤ۔ اِس کے ہاتھ میں
انگوٹھی اور پاؤں میں جوتے پہنا دو۔ 23 پھر موٹا تازہ
بچھڑا لا کر اُسے ذبح کرو تاکہ ہم کھائیں اور خوشی
منائیں، 24 کیونکہ یہ میرا بیٹا مُردہ تھا اب زندہ ہو گیا
ہے، گم ہو گیا تھا اب مل گیا ‘ہے۔ اِس پر وہ خوشی
منانے لـگے۔

25 اِس دوران باپ کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ اب
وہ گھر لوٹا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اندر سے
موسیقی اور ناچنے کی آوازیں سنائی دیں۔ 26 اُس نے
کسی نوکر کو بُلا کر پوچھا، یہ’ کیا ہو رہا ‘ہے؟ 27 نوکر
جوابنے دیا، آپ’ کا بھائی آ گیا ہے آپاور باپکے
نے موٹا تازہ بچھڑا ذبح کروایا ہے، کیونکہ اُسے اپنا بیٹا
واپسسلامتصحیح مل گیا ‘ہے۔
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28 یہ سن کر بڑا بیٹا غصے ہوا اور اندر جانے سے

انکار کر دیا۔ پھر باپ گھر سے نکل کر اُسے سمجھانے
لگا۔ لیکن29 اُس نے جواب میں اپنے باپ سے دیکھیں،’کہا، مَیں نے اِتنے سال آپ کی خدمت میں سخت
مشقتمحنت کی ہے ایکاور دفعہ آپبھی مرضیکی
کی خلاف ورزی نہیں کی۔ توبھی آپ نے مجھے اِس
پورے عرصے میں ایک چھوٹا بکرا بھی نہیں دیا کہ
اُسے ذبح کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضیافت کرتا۔
30 لیکن جوں ہی آپ کا یہ بیٹا آیا جس نے آپ کی
دولت کسبیوں میں اُڑا دی، آپ نے اُس کے لئے موٹا
تازہ بچھڑا ذبح ‘کروایا۔ باپ31 نے جواب دیا، بیٹا،’
آپ تو ہر پاسمیرےوقت رہے ہیں، اور جو کچھ میرا
آپوہہے ہی کا ہے۔ ضروریابلیکن32 تھا ہمکہ
منائیںجشن ہوں۔خوشاور آپکیونکہ کا یہ بھائی جو
مُردہ ابتھا زندہ ہو گیا جوہے، گم ہو گیا ملابتھا گیا
“۔‘ہے

16
چالاک ملازم

عیسٰی1 امیرکسی”کہا،سےشاگردوںنے آدمی نے
ایک ملازم رکھا تھا جو اُس کی جائیداد کی دیکھ بھال
کرتا تھا۔ ایسا ہوا ایککہ دن اُس پر الزام لگایا گیا کہ
وہ اپنے مالـک کی دولت ضائع کر رہا ہے۔ مالـک2
نے اُسے بُلا کر کہا، یہ’ کیا ہے جو مَیں تیرے بارے
میں سنتا ہوں؟ اپنی تمام ذمہ یوں دار کا حساب دے،
کیونکہ مَیں تجھے برخاست کر دوں ‘گا۔ 3 ملازم نے
دل میں کہا، اب’ مَیں کیا کروں جبکہ میرا مالـک یہ
ذمہ داری مجھ سے چھین لے گا؟ کھدائی جیسا سخت
کام مجھ سے نہیں ہوتا اور بھیک مانگنے سے شرم آتی
ہے۔ مَیںہاں،4 ہوںجانتا کہ کروںکیا مجھےلوگتاکہ
برخاست کئے جانے کے بعد اپنے گھروں میں خوش
آمدید ‘کہیں۔

5 یہ کہہ کر اُس نے اپنے مالـک کے تمام قرض
داروں کو بُلایا۔ پہلے سے اُس نے پوچھا، تمہارا’ قرضہ
کتنا ‘ہے؟ 6 اُس نے جواب دیا، مجھے’ مالـک کو
زیتون تیلکے کے َسو واپسکنستر ‘ہیں۔کرنے ملازم
نے کہا، اپنا’ بِل لے لو اور بیٹھ کر جلدی سے َسو
کنستر پچاس میں بدل ‘لو۔ دوسرے7 سے اُس نے

پوچھا، تمہارا’ کتنا قرضہ ‘ہے؟ اُس نے جواب مجھے’دیا، گندم کی ہزار یاں بور واپس کرنی ‘ہیں۔ ملازم
نے کہا، اپنا’ بِل لے لو اور ہزار کے بدلے آٹھ َسو لـکھ
‘لو۔

8 یہ دیکھ مالـککر نے بےایمان ملازم یفکی تعر
کی کہ اُس نے عقل سے کام لیا ہے۔ کیونکہ اِس دنیا
کے فرزند اپنی نسل کے لوگوں سے نپٹنے میں نور کے
فرزندوں سے یادہ ز ہوشیار ہوتے ہیں۔

9 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی ناراست دولت
سے اپنے لئے دوست بنا لو تاکہ جب یہ ختم ہو جائے
تو لوگ تم کو ابدی رہائش گاہوں میں خوش آمدید
کہیں۔ 10 جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ یادہ ز میں
بھی وفادار ہو گا۔ اور تھوڑےجو میں بےایمان ہے وہ
یادہ ز میں بھی بےایمانی کرے گا۔ 11 اگر تم دنیا کی
ناراست دولت کو لنے سنبھا میں وفادار نہ رہے تو پھر
تمہارےدولتحقیقیکون کرےسپرد گا؟ اور12 اگر
تم دولتکیدوسروںنے لنے دکھائیبےایمانیمیںسنبھا
ہے تو پھر کون تم تمہارےکو ذاتی استعمال کے لئے
دےکچھ گا؟

13 کوئی بھی غلام دو مالـکوں کی خدمت نہیں کر
سکتا۔ یا تو ایکوہ نفرتسے کر محبتسےدوسرےکے
رکھے گا، ایکیا لپٹسے دوسرےکر کو حقیر جانے
گا۔ ایکتم وقتہی میں الله دولتاور نہیںخدمتکی
کر “سکتے۔

عیسٰی کی چند کہاوتیں
فریسیوں14 نے یہ سب کچھ سنا تو وہ اُس کا مذاق

اُڑانے لـگے، کیونکہ وہ لالچی تھے۔ اُس15 نے اُن سے
کہا، تم” ہی وہ ہو جو اپنے آپ کو لوگوں کے منے سا
راست باز قرار دیتے ہو، لیکن الله تمہارے دلوں سے
واقف ہے۔ جسلوگکیونکہ چیز بہتکی قدر کرتے
ہیں وہ الله نزدیککے مکروہ ہے۔

16 یحیٰی کے آنے تک تمہارے راہنما موسٰی کی
شریعت اور نبیوں کے پیغامات تھے۔ لیکن اب الله کی
بادشاہی کی خوش خبری کا اعلان کیا جا رہا ہے اور
داخلمیںاِسزبردستیلوگتمام ہو لیکن17ہیں۔رہے
اِس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے
بلـکہ آسمان و زمین جاتے رہیں گے، لیکن شریعت کی
زیر تکزبر کوئی باتبھی نہیں بدلے گی۔
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18 چنانچہ جو آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے کر

کسی اَور سے کرےشادی وہ زنا کرتا اِسیہے۔ طرح
جو کسی طلاق شدہ عورت سے کرےشادی وہ بھی
زنا کرتا ہے۔

امیر آدمی اور لعزر
ایک19 امیر آدمی کا ذکر ہے جو رنگارغوانی کپڑےکے نفیساور کتان پہنتا اور ہر عیشروز عشرتو

میں گزارتا تھا۔ 20 امیر گیٹکے غریبایکپر آدمی پڑا
جستھا پورےکے جسم پر ناسور تھے۔ اُس کا نام لعزر
تھا 21 اور اُس ایکبسکی تھیخواہشہی کہ وہ امیر
کی میز گرےسے ٹکڑےہوئے کھا کر سیر ہو جائے۔
ُکتے اُس پاسکے آ کر اُس کے ناسور چاٹتے تھے۔

22 پھر ایسا ہوا کہ غریب آدمی مر گیا۔ فرشتوں نے
اُسے اُٹھا کر ابراہیم کی گود میں بٹھا دیا۔ امیر آدمی بھی
فوت ہوا اور دفنایا گیا۔ 23 وہ جہنم میں پہنچا۔ عذاب
حالتکی میں اُس نے اپنی نظر اُٹھائی تو دُور سے ابراہیم
اور اُس کی گود میں لعزر کو دیکھا۔ 24 وہ پکار باپمیرےاے’اُٹھا، ابراہیم، مجھ پر رحم کریں۔ مہربانی کر
کے لعزر پاسمیرےکو بھیج دیں تاکہ وہ اپنی اُنگلی کو
پانی میں ڈبو میریکر زبان کو ٹھنڈا کرے، کیونکہ مَیں
آگاِس میں تڑپتا ‘ہوں۔

25 لیکن ابراہیم نے جواب دیا، بیٹا،’ یاد رکھ کہ
تجھے اپنی زندگی میں بہترین چیزیں مل چکی ہیں جبکہ
لعزر کو بدترین چیزیں۔ ابلیکن اُسے آرام اور تسلی مل
گئی اذیت۔تجھےجبکہہے ہمارےنیز،26 تمہارےاور
ایکدرمیان خلیجوسیع قائم ہے۔ اگر کوئی بھیچاہے
تو اُسے پار کر یہاںکے نہیںپاستمہارےسے جا نہسکتا،
وہاں یہاںکوئیسے آ سکتا ‘ہے۔ 27 امیر آدمی نے باپ،میرے’کہا، ایکمیریپھر مہربانیہے،گزارشاَور کر
کے لعزر میرےکو والد کے گھر بھیج دیں۔ میرے28
پانچ بھائی ہیں۔ وہ وہاں جا کر اُنہیں آگاہ کرے، ایسا نہ
ہو کہ اُن کا انجام بھی یہ ناکاذیت مقام ‘ہو۔

لیکن29 ابراہیم جوابنے دیا، اُن’ پاسکے موسٰی
توریتکی نبیوںاور ہیں۔توصحیفےکے وہ اُن ‘سنیں۔کی
30 امیر عرضنے کی، میرےنہیں،’ باپ ابراہیم، اگر
مُردوںکوئی میں سے اُن پاسکے جائے تو پھر وہ ضرور

توبہ یں کر ‘گے۔ 31 ابراہیم نے کہا، اگر’ وہ موسٰی اور
نبیوں نہیںکی سنتے تو وہ قائلبھیوقتاُس نہیں ہوں گے
اُٹھجیسےمیںمُردوںکوئیجب کر اُن پاسکے جائے
“۔‘گا

17
گناہ

1 عیسٰی نے اپنے شاگردوں سے کہا، آزمائشوں” کو
تو آنا ہی آنا لیکنہے، اُس معرفتکیجسافسوسپر وہ
آئیں۔ 2 اگر وہ اِن چھوٹوں میں کسیسے کو گناہ کرنے
پر اُکسائے تو اُس کے لئے بہتر ہے کہ اُس کے گلے
میں بڑی چکّی کا پاٹ باندھا جائے اور اُسے سمندر میں
پھینک دیا جائے۔ 3 خبردار !رہو
اگر تمہارا بھائی گناہ کرے تو اُسے سمجھاؤ۔ اگر وہ

اِس پر کرےتوبہ تو معافاُسے کر دو۔ فرضاب4 کرو
کہ وہ ایک دن کے اندر سات بار تمہارا گناہ کرے،
لیکن ہر دفعہ واپس آ کر توبہ کا اظہار کرے، توبھی
اُسے ہر معافدفعہ کر “دو۔

ایمان
5 رسولوں نے خداوند سے کہا، ہمارے” ایمان بڑھاکو “دیں۔
6 خداوند جوابنے دیا، اگر” تمہارا ایمان رائی کے

دانے جیسا چھوٹا بھی ہو تو تم شہتوت کے درختاِس
کو کہہ سکتے ہو، اُکھڑ’ کر سمندر میں ‘لـگجا تو وہ
باتتمہاری پر کرےعمل گا۔

غلام فرضکا
فرض7 کرو کہ تم میں سے کسی نے ہل چلانے

یا جانور چَرانے کے لئے ایک غلام رکھا جبہے۔ یہ
کھیتغلام سے گھر آئے گا تو کیا اُس مالـککا کہے
گا، اِدھر’ آؤ، کھانے کے لئے بیٹھ ؟‘جاؤ 8 ہرگز نہیں،
بلـکہ وہ یہ کہے گا، میرا’ کھانا تیار کرو، ڈیوٹی کے
پہنکپڑے خدمتمیریکر تکجبکرو مَیں کھا پی
نہ لوں۔ اِس کے بعد تم بھی کھا اور پی سکو ‘گے۔ 9 اور
کیا وہ اپنے غلام کی خدمتاِس کا یہ شکر کرےادا گا
جو اُس نے اُسے کرنے کو کہا تھا؟ ہرگز !نہیں اِسی10
جبطرح سبتم کچھ جو تمہیں کرنے کو کہا گیا ہے
کر تبچکو تم کو یہ کہنا ہئے، چا ہم’ نالائق نوکر ہیں۔
ہم صرفنے فرضاپنا ادا کیا “۔‘ہے
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کوڑھ مریضوںدسکے کی شفا
11 ایسا ہوا کہ یروشلم کی طرف سفر کرتے کرتے

عیسٰی سامریہ اور گلیل میں سے گزرا۔ ایک12 دن وہ
کسی گاؤں میں داخل ہو رہا تھا کہ کوڑھ کے دس
مریض اُس کو ملنے آئے۔ وہ کچھ فاصلے کھڑےپر ہو
کر اونچی13 آواز سے کہنے لـگے، اے” عیسٰی، اُستاد،
ہم پر رحم “کریں۔

14 اُس نے اُنہیں دیکھا تو کہا، جاؤ،” اپنے آپ کو
اماموں کو دکھاؤ تاکہ وہ تمہارا معائنہ “کریں۔
اور ایسا ہوا کہ وہ چلتے چلتے اپنی بیماری سے پاک

صاف ہو گئے۔ 15 اُن میں ایکسے جبنے دیکھا کہ
ملشفا گئی ہے تو وہ مُڑ کر اونچی آواز سے الله کی تمجید
کرنے لگا، 16 اور عیسٰی کے منے سا منہ کے بل گر کر
یہ شکر ادا کیا۔ یہ آدمی سامریہ کا باشندہ تھا۔ 17 عیسٰی
بیماریاپنیآدمیدسکےدسکیا”پوچھا،نے پاکسے
نہیںصاف باقیہوئے؟ 18ہیں؟کہاںنو غیرملـکیاِسکیا
کے علاوہ کوئی اَور واپس آ کر الله کی تمجید کرنے کے
لئے تیار نہیں “تھا؟ 19 پھر اُس اُسنے اُٹھ”کہا،سے کر
چلا تیرےجا۔ ایمان نے تجھے بچا لیا “ہے۔

الله کی کببادشاہی آئے گی
20 کچھ فریسیوں نے عیسٰی سے پوچھا، الله” کی

بادشاہی کب آئے “گی؟ اُس جوابنے دیا، الله” کی
بادشاہی یوں نہیں آ رہی کہ اُسے ظاہری نشانوں سے
پہچانا جائے۔ لوگ21 یہ بھی نہیں کہہ سکیں وہ’گے، یہاں ‘ہے یا وہ’ وہاں ‘ہے کیونکہ الله کی تمہارےبادشاہی درمیان “ہے۔

22 پھر اُس نے اپنے شاگردوں سے کہا، ایسے” دن
آئیں گے کہ تم ابِن آدم کا کم از ایککم دن دیکھنے کی
تمنا کرو لیکنگے، نہیں دیکھو گے۔ لوگ23 تم بتائیںکو
گے، وہ’ وہاں ‘ہے یا وہ’ یہاں ‘ہے۔ لیکن مت جانا
اور اُن کے پیچھے نہ لگنا۔ 24 جبکیونکہ ابِن آدم کا دن
آئے گا تو وہ بجلی کی مانند ہو جسگا چمککی آسمان
سرےایککو لےسے روشنتکسرےدوسرےکر
کر دیتی ہے۔ لیکن25 پہلے لازم ہے کہ وہ بہت دُکھ
اُٹھائے اور اِس نسل کے ہاتھوں رد کیا جائے۔ جب26
ابِن آدم وقتکا آئے گا حالاتتو نوح کے دنوں جیسے
ہوں گے۔ لوگ27 اُس تکدن کھانے پینے اور شادی

کرنے میںکروانے لـگے نوحتکجبرہے میںکشتی
داخل نہ ہو گیا۔ پھر سیلاب نے آ کر اُن سب کو تباہ
کر دیا۔ بالکل28 یہی کچھ لوط کے ایام میں لوگہوا۔
کھانے پینے، خرید و فروخت، کاشت کاری اور تعمیر
کے کام میں لـگے رہے۔ لیکن29 لوطجب سدوم کو
چھوڑ کر نکلا آگتو گندھکاور نے آسمان برسسے
کر اُن سب کو تباہ کر دیا۔ 30 ابِن آدم کے ظہور کے
وقت ایسے حالاتہی ہوں گے۔

31 شخصجو اُس دن چھت پر ہو وہ گھر کا سامان
ساتھ لے جانے کے لئے نیچے نہ اُترے۔ اِسی طرح جو
کھیت میں ہو وہ اپنے پیچھے پڑی چیزوں کو ساتھ لے
جانے کے لئے گھر نہ لوٹے۔ لوط32 کی بیوی کو یاد
رکھو۔ 33 جو اپنی جان بچانے کرےکوششکی گا وہ
اُسے دےکھو گا، اور جو اپنی جان دےکھو گا وہی
اُسے بچائے رکھے گا۔ 34 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ اُس
رات دو ایکافراد بستر میں سوئے ہوں ایکگے، کو
ساتھ لے لیا جائے گا دوسرےجبکہ پیچھےکو چھوڑ دیا
جائے گا۔ 35 دو خواتین چکّی پر پیسگندم رہی ہوں
ایکگی، کو ساتھ لے لیا جائے گا جبکہ دوسری کو
پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ 36 دو] میںکھیتافراد ہوں
ایکگے، کو ساتھ لے لیا جائے گا دوسرےجبکہ کو
پیچھے چھوڑ دیا جائے “[گا۔

اُنہوں37 نے پوچھا، خداوند،” یہ کہاں ہو “گا؟
اُس پڑیلاشجہاں”دیا،جوابنے گِدھوہاںہو

جمع ہو جائیں “گے۔
18

بیوہ اور جج تمثیلکی
پھر1 عیسٰی تمثیلایکاُنہیںنے سنائی مسلسلجو دعا

کرنے اور ہمت نہ ہارنے کی ضرورت کو ظاہر کرتی
ہے۔ 2 اُس نے کہا، کسی” شہر ایکمیں جج رہتا تھا
جو نہ خدا خوفکا مانتا، نہ کسی انسان کا لحاظ کرتا
تھا۔ اب3 اُس شہر ایکمیں بیوہ بھی تھی جو یہ کہہ کر
اُس آتیپاسکے رہی کہ مخالفمیرے’ دیںنہجیتنےکو
بلـکہ انصافمیرا ‘کریں۔ کچھ4 دیر کے لئے جج انکارنے
کیا۔ لیکن پھر وہ دل میں کہنے لگا، بےشک’ مَیں خدا
خوفکا نہیں مانتا، نہ لوگوں کی پروا کرتا ہوں، لیکن5
یہ بیوہ مجھے بار تنگبار کر رہی ہے۔ اِس لئے مَیں اُس
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گا۔کروںانصافکا ایسا نہ ہو آخرکارکہ وہ آ منہمیرےکر پر “۔‘مارےتھپڑ
6 خداوند نے بات جاری رکھی۔ اِس” پر دھیان

دو جو بےانصاف جج نے کہا۔ 7 اگر اُس نے آخرکار
انصاف کیا تو کیا الله اپنے چنے ہوئے لوگوں کا انصاف
نہیں کرے گا جو دن رات اُسے مدد کے لئے پکارتے
ہیں؟ کیا وہ اُن ملتویباتکی کرتا رہے گا؟ 8 !نہیںہرگز
مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ جلدی سے اُن کا انصاف
لیکنگا۔کرے کیا ابِن جبآدم میںدنیا آئے گا تو ایمان
دیکھ پائے “گا؟

فریسی ٹیکساور لینے والے کی تمثیل
بعض9 لوگ موجود تھے جو اپنی راست بازی پر

بھروسا رکھتے اور دوسروں کو حقیر جانتے تھے۔ اُنہیں
عیسٰی نے یہ تمثیل سنائی، دو”10 المُقّدسبیتآدمی میں
دعا کرنے ایکآئے۔ فریسی تھا اور ٹیکسدوسرا لینے
والا۔

فریسی11 کھڑا ہو کر یہ دعا کرنے لگا، اے’ خدا،
مَیں تیرا شکر کرتا ہوں کہ مَیں باقی لوگوں کی طرح نہیں
ہوں۔ نہ مَیں ڈاکو ہوں، نہ بےانصاف، نہ زناکار۔ مَیں
اِس ٹیکس لینے والے کی مانند بھی نہیں ہوں۔ 12 مَیں
ہفتے میں دو مرتبہ روزہ رکھتا ہوں اور تمام آمدنی کا
دسواں تیرےحصہ لئے مخصوص کرتا ‘ہوں۔

ٹیکسلیکن13 لینے والا دُور ہی کھڑا رہا۔ اُس نے
اپنی آسمانآنکھیں نہجرأتکیتکاُٹھانےطرفکی کی
بلـکہ اپنی پیٹپیٹچھاتی کر کہنے لگا، اے’ خدا، مجھ
گناہ گار پر رحم ‘!کر 14 مَیں تم کو بتاتا ہوں کہ جب
دونوں اپنے اپنے گھر لوٹے تو فریسی نہیں بلـکہ یہ آدمی
الله نزدیککے راست باز ٹھہرا۔ کیونکہ جو بھی اپنے
آپ کو سرفراز کرے اُسے پست کیا جائے گا اور جو
آپاپنے کرےپستکو اُسے سرفراز کیا جائے “گا۔

عیسٰی چھوٹے بچوں کو پیار کرتا ہے
ایک15 لوگدن اپنے چھوٹے بچوں کو بھی عیسٰی

کے پاس لائے تاکہ وہ اُنہیں چھوئے۔ یہ دیکھ کر
شاگردوں نے اُن کو ملامت کی۔ لیکن16 عیسٰی نے
اُنہیں پاساپنے بُلا کر کہا، بچوں” پاسمیرےکو آنے
دو اور اُنہیں نہ روکو، کیونکہ الله کی بادشاہی اِن جیسے
لوگوں کو حاصل ہے۔ 17 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جو

الله کی بادشاہی کو بچے طرحکی قبول کرےنہ وہ اُس
میں داخل نہیں ہو “گا۔

امیر مشکل اللهسے کی بادشاہی داخلمیں ہو ہیںسکتے
کسی18 راہنما نے اُس سے پوچھا، نیک” اُستاد،

مَیں کیا کروں میراثتاکہ ابدیمیں زندگی “پاؤں؟
19 عیسٰی جوابنے دیا، تُو” نیکمجھے کیوں کہتا

ہے؟ نیککوئی نہیں ایکسوائے کے اور وہ ہے الله۔
20 شریعتتُو احکامکے واقفتوسے کہہے زنا نہ کرنا،
قتل نہ چوریکرنا، نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اپنے
باپ اور اپنی ماں عزتکی “کرنا۔

آدمی21 مَیں”دیا،جوابنے تکآجسےجوانینے
اِن تمام احکام پیرویکی کی “ہے۔

22 یہ سن کر عیسٰی نے کہا، ایک” کام اب تک
رہ گیا ہے۔ اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے پیسے
میںغریبوں تقسیم تیرےپھردے۔کر لئے آسمان پر خزانہ
جمع ہو جائے گا۔ اِس کے بعد آ کر میرے پیچھے ہو
“لے۔ 23 یہ سن کر آدمی بہتکو دُکھ ہوا، کیونکہ وہ
دولتنہایت مند تھا۔

24 یہ دیکھ کر عیسٰی نے کہا، دولت” مندوں کے
لئے الله کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل !ہے
25 امیر کے الله کی بادشاہی میں داخل ہونے نسبتکی
یہ یادہ ز آسان ہے اونٹکہ سوئی کے ناکے میں سے گزر
“جائے۔

26 یہ بات سن کر سننے والوں نے پوچھا، کسپھر”
نجاتکو مل سکتی “ہے؟

27 عیسٰی جوابنے دیا، جو” انسان کے لئے ناممکن
ہے وہ الله کے لئے ممکن “ہے۔

پطرس28 نے اُس سے کہا، ہم” تو اپنا سب کچھ
چھوڑ آپکر پیچھےکے ہو لئے “ہیں۔

29 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں
جسکہ بھینے الله کی بادشاہی کی خاطر اپنے گھر،
بیوی، بھائیوں، والدین یا بچوں کو چھوڑ دیا ہے 30 اُسے
اِس میںزمانے کئی گُنا یادہ ز اور آنے والے میںزمانے
ابدی زندگی ملے “گی۔

عیسٰی موتکی پیشتیسریکی گوئی
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31 عیسٰی شاگردوں طرفایککو لے جا کر اُن سے

کہنے لگا، سنو،” ہم یروشلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
وہاں سب کچھ پورا ہو جائے گا جو نبیوں کی معرفت
ابِن آدم بارےکے میں لـکھا گیا ہے۔ غیریہودیوںاُسے32
کرحوالےکے دیا جائے اُسجوگا اُڑائیںمذاقکا گے،
اُس کی کریںبےعزتی گے، اُس پر تھوکیں گے، اُس33
کو کوڑے ماریں گے اور اُسے قتل کریں گے۔ لیکن
تیسرے دن وہ جی اُٹھے “گا۔

لیکن34 کچھمیںسمجھکیشاگردوں نہ آیا۔ باتاِس
کا مطلب اُن سے چھپا رہا اور وہ نہ سمجھے کہ وہ کیا
کہہ رہا ہے۔

اندھے کی شفا
35 عیسٰی یریحو کے قریب پہنچا۔ وہاں راستے کے

کنارے ایک اندھا بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ بہت36
لوگسے اُس کے منے سا سے لـگےگزرنے تو اُس نے یہ
سن کر پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے۔

اُنہوں37 نے کہا، عیسٰی” ناصری یہاں سے گزر “ہے۔رہا
38 اندھا چلّانے لگا، اے” عیسٰی ابِن داؤد، مجھ پر

رحم “کریں۔
39 آگے چلنے والوں نے اُسے ڈانٹ کر “!خاموش”کہا، لیکن وہ مزید اونچی آواز سے پکارتا اے”رہا، ابِن داؤد، مجھ پر رحم “کریں۔
40 عیسٰی رُک گیا اور حکم دیا، اُسے” میرے پاس

“لاؤ۔ جب وہ قریب آیا تو عیسٰی نے اُس سے پوچھا،
تُو”41 کیا چاہتا ہے تیرےمَیںکہ لئے “کروں؟
اُس نے جواب دیا، خداوند،” یہ کہ مَیں دیکھ

“سکوں۔
42 عیسٰی نے اُس سے کہا، تو” پھر !دیکھ تیرے

ایمان نے تجھے بچا لیا “ہے۔
جوں43 ہی اُس نے یہ کہا اندھے کی آنکھیں بحال

ہو گئیں اور وہ الله کی تمجید کرتے ہوئے اُس پیچھےکے
ہو لیا۔ یہ دیکھ پورےکر ہجوم نے الله کو جلال دیا۔

19
عیسٰی اور زکائی

1 پھر عیسٰی یریحو میں داخل ہوا اور اُس میں سے
اُس2لگا۔گزرنے ایکمیںشہر بنامآدمیامیر زکائی رہتا
تھا ٹیکسجو لینے والوں کا افسر تھا۔ 3 وہ جاننا چاہتا تھا
کہ یہ عیسٰی کون ہے، لیکن کوششپوری کرنے کے
باوجود اُسے دیکھ نہ سکا، کیونکہ عیسٰی کے ارد گرد
بڑا ہجوم تھا اور زکائی کا قد چھوٹا تھا۔ اِس4 لئے وہ دوڑ
کر آگے نکلا اور اُسے دیکھنے کے لئے انجـیر *توت کے
درخت پر چڑھ گیا جو راستے میں تھا۔ عیسٰیجب5 وہاں
پہنچا تو اُس نے نظر اُٹھا کر جلدیزکائی،”کہا، سے اُتر
آ، آجکیونکہ تیرےمجھے گھر میں ٹھہرنا “ہے۔

ًزکائی6 فورا اُتر آیا نوازیمہمانکیاُسسےخوشیاور
کی۔ 7 یہ دیکھ کر باقی تمام لوگ بڑبڑانے لـگے، اِس”
کے گھر میں جا کر ایکوہ گناہ گار کے مہمان بن “ہیں۔گئے

لیکن8 زکائی نے خداوند کے منے کھڑےسا ہو کر
کہا، مَیںخداوند،” اپنے مال کا آدھا غریبوںحصہ کو
دے دیتا ہوں۔ اور جس سے مَیں نے ناجائز طور سے
کچھ لیا ہے اُسے چار واپسگُنا کرتا “ہوں۔

9 عیسٰی نے اُس سے کہا، آج” اِس گھرانے کو
نجات مل گئی ہے، اِس لئے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا
ہے۔ 10 کیونکہ ابِن آدم گم شدہ کو ڈھونڈنے نجاتاور
دینے کے لئے آیا “ہے۔

پیسوں میں اضافہ
اب11 عیسٰی یروشلم کے قریب آ چکا تھا، اِس لئے

لوگ اندازہ لـگےلگانے کہ الله بادشاہیکی ظاہر ہونے
والی اِسہے۔ پیِشکے نظر عیسٰی نے اپنی یہ باتیں سننے
والوں کو ایک تمثیل سنائی۔ 12 اُس نے کہا، ایک”
کسینواب ملـکدُوردراز کو چلا گیا تاکہ اُسے بادشاہ
مقرر کیا جائے۔ پھر اُسے واپس آنا تھا۔ 13 روانہ ہونے
سے پہلے اُس نے اپنے نوکروں میں سے دس کو بُلا کر
اُنہیں سونے ایکایککا ِسکہ دیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے
کہا، یہ’ پیسے لے کر اُس تکوقت کاروبار میں لگاؤ
واپسمَیںتکجب نہ ‘آؤں۔ لیکن14 اُس کی رعایا اُس
نفرتسے رکھتی تھی، اِس لئے اُس نے اُس کے پیچھے

* 19:4 ایک:توتانجـیر سایہ میںجسدرختدار انجـیر طرحکی کا پھلخوردنی لگتا اِسہے۔ پھولکے زرد آرائشیاور ہوتے مصریہیں۔ توت۔
ficusجمیز۔ sycomorus۔
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وفد بھیج کر اطلاع دی، ہم’ نہیں ہتے چا کہ یہ آدمی
ہمارا بادشاہ ‘بنے۔

توبھی15 اُسے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اِس کے بعد جب
واپس آیا تو اُس نے اُن نوکروں کو بُلایا جنہیں اُس نے
پیسے تھےدیئے تاکہ کرےمعلوم اُنہوںکہ نے یہ پیسے
کاروبار میں لگا کر کتنا اضافہ کیا ہے۔ 16 پہلا نوکر آیا۔
اُس نے کہا، آپجناب،’ ایککے ِسکے دسسے ہو
گئے ‘ہیں۔ مالـک17 نے کہا، شاباش،’ اچھے نوکر۔ تُو
تھوڑے میں وفادار رہا، اِس لئے اب دستجھے شہروں
پر اختیار ملے ‘گا۔ 18 پھر دوسرا نوکر آیا۔ اُس نے جناب،’کہا، آپ کے ایک ِسکے سے پانچ ہو گئے ‘ہیں۔
مالـک19 نے اُس سے کہا، تجھے’ پانچ شہروں پر اختیار
ملے ‘گا۔

20 پھر ایک اَور نوکر آ کر کہنے لگا، جناب،’ یہ آپ
کا ِسکہ ہے۔ مَیں نے کپڑےاِسے لپیٹمیں کر محفوظ
رکھا، 21 کیونکہ آپمَیں سے ڈرتا تھا، اِس لئے آپکہ
سخت آدمی ہیں۔ آپپیسےجو نہیںنے لگائے اُنہیں لے
لیتے ہیں اور آپبیججو نہیںنے یا بو اُس فصلکی کاٹتے
‘ہیں۔ مالـک22 نے کہا، شریر’ !نوکر تیرےمَیں اپنے
الفاظ کے مطابق تیری عدالت کروں گا۔ جب تُو جانتا
تھا کہ مَیں سخت آدمی ہوں، کہ وہ پیسے لے لیتا ہوں
جو نہیںخود لگائے اور فصلوہ کاٹتا جسہوں بیجکا
نہیں یا، بو 23 تو پھر تُو میرےنے بینکپیسے میں کیوں
نہ جمع کرائے؟ اگر تُو ایسا کرتا تو واپسی پر مجھے کم از کم
وہ پیسے سمیتسود مل ‘جاتے۔

24 یہ کہہ کر وہ حاضرین مخاطبسے ہوا، یہ’ ِسکہ
اِس اُسکرلےسے نوکر دسپاسکےجسدودےکو
اُنہوں25‘ہیں۔ِسکے اعتراضنے کیا، اُسجناب،’ کے
پاس اُس26‘ہیں۔ِسکےدسہیپہلےتو تمہیںمَیں’دیا،جوابنے بتاتا ہوں کچھپاسکےجسشخصہرکہ ہے
اُسے اَور دیا جائے گا، لیکن جس پاسکے کچھ نہیں
اُسہے سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جو اُس پاسکے
ہے۔ اب27 اُن دشمنوں کو لے آؤ جو نہیں ہتے چا تھے
کہ مَیں اُن کا بادشاہ بنوں۔ اُنہیں میرے منے سا پھانسی
دے “۔‘دو

یروشلم میں عیسٰی پُرجوشکا استقبال

28 اِن باتوں کے بعد عیسٰی دوسروں کے آگے آگے
یروشلم کی طرف ھنے بڑ لگا۔ جب29 وہ بیت فگے اور
بیت عنیاہ قریبکے پہنچا زیتونجو پہاڑکے تھےپر تو اُس
شاگردوںدونے کو اپنے بھیجآگے کر منے”کہا،30 سا
والے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں ایکتم جوان گدھا دیکھو
گے۔ وہ بندھا ہوا ہو گا اور تکاب کوئی بھی اُس پر
سوار نہیں ہوا اُسےہے۔ کھول کر آؤ۔لے 31 اگر کوئی
پوچھے کہ گدھے کو کیوں کھول رہے ہو تو اُسے بتا
دینا کہ خداوند کو اِس ضرورتکی “ہے۔

دونوں32 شاگرد گئے تو دیکھا سبکہ کچھ ویسا ہی
ہے جیسا عیسٰی نے اُنہیں بتایا تھا۔ جب33 وہ جوان
گدھے کو لنے لـگےکھو تو اُس مالـکوںکے نے تم”پوچھا، گدھے کیوںکو کھول رہے “ہو؟

34 اُنہوں نے جواب دیا، خداوند” کو اِس کی
ضرورت “ہے۔ 35 وہ اُسے عیسٰی کے پاس لے آئے،
اور کپڑےاپنے گدھے پر رکھ کر اُس کو اُس پر سوار
کیا۔ جب36 وہ چل پڑا تو لوگوں نے اُس کے آگے آگے
راستے میں کپڑےاپنے بچھا دیئے۔

37 چلتے چلتے اُسوہ قریبکےجگہ راستہجہاںپہنچا
زیتون پہاڑکے پر اُترنےسے لگتا اِسہے۔ شاگردوںپر کا
پورا ہجوم خوشی مارےکے اونچی آواز سے اُن معجزوں
لئےکے الله تمجیدکی کرنے لگا اُنہوںجو دیکھےنے تھے،

مبارک”38 ہے وہ بادشاہ
ربجو کے نام سے آتا ہے۔
آسمان پر سلامتی ہو اور بلندیوں عزتپر و “جلال۔
39 کچھ فریسی بھیڑ میں تھے۔ اُنہوں نے عیسٰی سے

کہا، اُستاد،” اپنے شاگردوں کو “سمجھائیں۔
40 اُس جوابنے دیا، مَیں” تمہیں بتاتا ہوں، اگر یہ

چپ ہو جائیں تو پتھر پکار اُٹھیں “گے۔
عیسٰی شہر کو دیکھ کر رو پڑتا ہے

جب41 وہ یروشلم کے قریب پہنچا تو شہر کو دیکھ
کر رو پڑا 42 اور کہا، کاش” تُو بھی اِس دن جان لیتی
تیریکہ میںکسسلامتی ابلیکنہے۔ باتیہ تیری
آنکھوں سے ہوئیچھپی ہے۔ 43 کیونکہ تجھ پر وقتایسا
آئے گا تیرےکہ تیرےدشمن ارد گرد بند باندھ کر تیرا
محاصرہ کریں گے اور یوں تجھے طرفچاروں سے گھیر
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تنگکر کریں گے۔ 44 وہ تیرےتجھے سمیتبچوں زمین
پر پٹکیں گے اور تیرے اندر ایک بھی پتھر دوسرے پر
نہیں چھوڑیں گے۔ اور وجہ یہی ہو گی کہ تُو نے وہ
وقت نہیں پہچانا جب الله نے تیری نجات کے لئے تجھ
پر نظر “کی۔

المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
45 پھر المُقّدسبیتعیسٰی میں جا کر اُنہیں لنے نکا لگا

جو وہاں قربانیوں کے لئے درکار چیزیں بیچ رہے تھے۔
اُس نے کہا، 46 کلاِم” مُقّدس میں لـکھا ہے، میرا’
گھر دعا کا گھر ہو ‘گا جبکہ تم نے اُسے ڈاکوؤں کے
اڈّے میں بدل دیا “ہے۔

اور47 المُقّدسبیتروزانہوہ میں تعلیم لیکنرہا۔دیتا
المُقّدسبیت کے راہنما شریعتامام، کے عالِم اور عوامی
راہنما اُسے قتل کرنے کے لئے کوشاں رہے، 48 البتہ
اُنہیں کوئی موقع نہ ملا، کیونکہ لوگتمام عیسٰی کی ہر
بات سنسن کر اُس سے لپٹے ہتے ر تھے۔

20
عیسٰی کا اختیار

ایک1 جبدن المُقّدسبیتوہ میں لوگوں کو تعلیم
دے رہا اور الله خوشکی خبری سنا رہا تھا تو راہنما
امام، شریعت کے علما اور بزرگ اُس کے پاس آئے۔
اُنہوں2 نے کہا، ہمیں” بتائیں، آپ کسیہ اختیار سے
کر رہے کسہیں؟ آپنے کو یہ اختیار دیا “ہے؟

3 عیسٰی جوابنے دیا، میرا” بھی تم ایکسے سوال
ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ 4 کیا یحیٰی کا بپتسمہ آسمانی تھا یا
“انسانی؟

5 وہ آپس میں بحث کرنے لـگے، اگر” ہم کہیں
‘آسمانی’ تو وہ پوچھے گا، تو’ پھر تم اُس پر ایمان کیوں
نہ ‘لائے؟ 6 لیکن اگر ہم کہیں ‘انسانی’ تو تمام لوگ
ہمیں سنگسار کریں گے، کیونکہ وہ تو یقین رکھتے ہیں
کہ یحیٰی نبی “تھا۔ اِس7 لئے اُنہوں جوابنے دیا، ہم”
نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے “تھا۔

8 عیسٰی نے کہا، تو” پھر مَیں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ
مَیں سبیہ کسکچھ اختیار سے کر رہا “ہوں۔

انگور کے باغ مزارعوںکے بغاوتکی

9 پھر عیسٰی لوگوں کو یہ تمثیل سنانے لگا، کسی”
آدمی نے انگور ایککا باغ لگایا۔ پھر وہ اُسے مزارعوں
کے سپرد کر بہتکے دیر کے لئے ملـکبیروِن چلا گیا۔
جب10 پکانگور گئے تو اُس نے اپنے نوکر کو اُن کے
پاس بھیج دیا تاکہ وہ مالـک کا حصہ وصول کرے۔
لیکن مزارعوں نے اُس کی پٹائی کر کے اُسے خالی ہاتھ
لوٹا دیا۔ 11 اِس پر مالـک ایکنے اَور نوکر کو اُن کے
پاس بھیجا۔ لیکن مزارعوں نے اُسے بھی مار مار کر اُس
کی بےعزتی کی اور خالی ہاتھ نکال دیا۔ 12 مالـکپھر
تیسرےنے نوکر بھیجکو دیا۔ بھیاُسے اُنہوں مارنے کر
زخمی کر دیا اور نکال دیا۔ باغ13 مالـککے نے مَیںاب’کہا، کیا مَیںکروں؟ پیارےاپنے بیٹے بھیجوںکو گا،
شاید اُسوہ مالـکلیکن14‘کریں۔لحاظکا بیٹےکے کو
دیکھ کر آپسمزارع میں کہنے لـگے، یہ’ زمین وارثکا
ہے۔ آؤ، ہم اِسے مار ڈالیں۔ پھر اِس میراثکی ہماری
ہی ہو ‘گی۔ اُنہوں15 نے اُسے باغ سے باہر پھینک کر
قتل “کیا۔
عیسٰی نے پوچھا، اب” بتاؤ، باغ مالـککا کرےکیا

وہاںوہ16گا؟ جا مزارعوںکر کرےہلاککو اورگا
باغ کو دوسروں کے سپرد دےکر “گا۔
یہ سن کر لوگوں نے کہا، خدا” ایسا کبھی نہ

“کرے۔
17 عیسٰی نے اُن پر نظر ڈال کر پوچھا، تو” پھر کلاِم

مُقّدس کے اِس حوالے کا مطلبکیا ہے پتھرجس’کہ کو مکان بنانے والوں نے رد کیا،
وہ کونے بنیادیکا پتھر بن ؟‘گیا
اِسجو18 پتھر گرےپر ٹکڑےٹکڑےوہگا ہو جائے

گا، جبکہ جس پر وہ گرےخود گا اُسے پیس ڈالے
“گا۔

ٹیکسکیا دینا جائز ہے؟
شریعت19 کے علما اور راہنما اماموں اُسینے وقت

اُسے پکڑنے کوششکی کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے
کہ تمثیل میں بیان شدہ مزارع ہم ہی ہیں۔ لیکن وہ
عوام سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ20 وہ اُسے پکڑنے کا موقع
اِسرہے۔ڈھونڈتے مقصد اُنہوںتحتکے اُسنے کے
پاس جاسوس بھیج دیئے۔ لوگیہ اپنے آپ کو دیانت
دار ظاہر کر کے عیسٰی پاسکے آئے تاکہ اُس کی کوئی
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بات پکڑ کر اُسے رومی گورنر کے حوالے کر سکیں۔
21 اِن جاسوسوں اُسنے اُستاد،”پوچھا،سے ہم جانتے
ہیں آپکہ وہی کچھ بیان کرتے اور سکھاتے ہیں جو
صحیح جانبآپہے۔ دار نہیں ہوتے بلـکہ داریدیانت
اللهسے کی راہ کی تعلیم ہیں۔دیتے ہمیںاب22 بتائیں کہ
کیا رومی شہنشاہ ٹیکسکو دینا جائز ہے یا “ناجائز؟

لیکن23 عیسٰی نے اُن کی بھانپچالاکی لی اور کہا،
مجھے”24 چاندی ایککا رومی ِسکہ کسدکھاؤ۔ کی
صورت اور نام اِس پر کندہ “ہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، شہنشاہ” “کا۔
25 اُس نے کہا، تو” جو شہنشاہ کا ہے شہنشاہ کو

دو اور جو الله کا ہے الله “کو۔
یوں26 وہ عوام کے منے سا اُس کی باتکوئی پکڑنے

میں ناکام اُسرہے۔ سنجوابکا وہکر ہکا بکا رہ گئے
اور مزید باتکوئی نہ کر سکے۔

کیا ہم جی اُٹھیں گے؟
27 پھر کچھ صدوقی اُس پاسکے آئے۔ صدوقی نہیں

مانتے کہ روزِ مُردےقیامت جی اُٹھیں گے۔ اُنہوں نے
عیسٰی ایکسے سوال کیا، 28 اُستاد،” موسٰی نے ہمیں
حکم دیا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی بےاولاد مر
جائے اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی کا فرض ہے کہ
وہ بیوہ سے شادی کر کے اپنے بھائی کے لئے اولاد پیدا
کرے۔ فرضاب29 کریں کہ سات بھائی تھے۔ پہلے
نے شادی کی، لیکن بےاولاد فوت ہوا۔ 30 اِس پر
دوسرے اُسنے لیکنکی،شادیسے بھیوہ بےاولاد
تیسرےپھر31گیا۔مر اُسنے یہکی۔شادیسے سلسلہ
ساتویں جاریتکبھائی رہا۔ یکے دیگرےبعد ہر بھائی
بیوہ سے شادی کرنے کے بعد مر گیا۔ 32 آخر میں بیوہ
بھی فوت ہو گئی۔ اب33 بتائیں کہ قیامت کے دن وہ
کس کی بیوی ہو گی؟ ساتکیونکہ ساتکے بھائیوں
نے اُس شادیسے کی “تھی۔

34 عیسٰی جوابنے دیا، اِس” زمانے لوگمیں بیاہ
شادی کرتے اور کراتے ہیں۔ لیکن35 جنہیں الله آنے
والے شریکمیںزمانے ہونے اور مُردوں میں جیسے
اُٹھنے لائقکے سمجھتا ہے وہ شادیوقتاُس نہیں کریں
گے، نہ اُن کسیشادیکی کرائیسے جائے گی۔ 36 وہ
بھیمر نہیں سکیں کیونکہگے، فرشتوںوہ مانندکی ہوں

گے قیامتاور کے فرزند ہونے باعثکے الله کے فرزند
گے۔ہوں اور37 باتیہ مُردےکہ اُٹھیںجی موسٰیگے
سے بھی ظاہر کی گئی ہے۔ کیونکہ جب وہ کانٹےدار
پاسکےجھاڑی آیا تو اُس یہکوربنے نام دیا، ابراہیم’
کا اسحاقخدا، کا یعقوباورخدا کا ‘خدا، اُسحالانکہ
وقت تینوں بہت پہلے مر چکے تھے۔ اِس کا مطلب ہے
کہ یہ حقیقت میں زندہ ہیں۔ 38 کیونکہ الله مُردوں کا
نہیں بلـکہ زندوں کا خدا ہے۔ اُس نزدیککے یہ زندہسب “ہیں۔

یہ39 سن شریعتکر کچھکے علما نے شاباش”کہا،
اُستاد، آپ نے اچھا کہا “ہے۔ 40 اِس کے بعد اُنہوں
نے اُس سے کوئی بھی سوال کرنے جرأتکی نہ کی۔

مسیح بارےکے میں سوال
41 پھر عیسٰی نے اُن سے پوچھا، مسیح” بارےکے

میں کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ داؤد کا فرزند ہے؟
42 کیونکہ داؤد خود زبور کتابکی میں فرماتا رب’ہے، ربمیرےنے سے کہا،
میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تکجب43 مَیں تیرے دشمنوں تیرےکو پاؤں کی

چوکی نہ بنا ‘دوں۔
44 داؤد تو خود مسیح کو رب کہتا ہے۔ تو پھر وہ

طرحکس داؤد کا فرزند ہو سکتا “ہے؟
شریعت کے علما سے خبردار

سنلوگجب45 تھےرہے تو اُس شاگردوںاپنےنے
سے کہا، شریعت”46 کے علما سے خبردار !رہو کیونکہ
وہ شاندار چوغے پہن کر اِدھر اُدھر پھرنا پسند کرتے
لوگجبہیں۔ بازاروں میں سلام کر کے اُن عزتکی
کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اُن کی
ایکبس خواہشہی ہوتی ہے عبادتکہ خانوں اور
بیٹھپرکرسیوںکیعزتمیںضیافتوں لوگیہ47جائیں۔
بیواؤں ہڑپگھرکے اورجاتےکر دکھاوےساتھساتھ
کے لئے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو
سختنہایت سزا ملے “گی۔

21
بیوہ کا چندہ

1 عیسٰی نے نظر اُٹھا کر دیکھا کہ امیر لوگ اپنے
ہدیئے بیت المُقّدس کے چندے کے بکس میں ڈال
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رہے ہیں۔ ایک2 غریب بیوہ بھی وہاں سے گزری
جس نے اُس میں تانبے کے دو معمولی سے ِسکے ڈال
دیئے۔ عیسٰی3 مَیں”کہا،نے تم کو سچ بتاتا ہوں اِسکہ
غریب بیوہ نے تمام لوگوں کی نسبت یادہ ز ڈالا ہے۔
4 کیونکہ اِن سب نے تو اپنی دولت کثرتکی سے کچھ
ڈالا جبکہ اِس ضرورتنے مند ہونے کے باوجود بھی
گزارےاپنے سارےکے دےپیسے دیئے “ہیں۔

المُقّدسبیت پر آنے والی تباہی
5 اُس وقت لوگکچھ بیت المُقّدس کی یف تعر میں

کہنے لـگے کہ وہ کتنے خوب صورت پتھروں اور مَنت
تحفوںکے سنیہہے۔ہوئیسجیسے کر عیسٰی کہا،نے
جو”6 کچھ تم یہاںکو نظر آتا اُسہے کا پتھر پر پتھر نہیں
رہے گا۔ آنے والے دنوں میں سب کچھ ڈھا دیا جائے
“گا۔

مصیبتوں اور ایذا رسانی پیشکی گوئی
اُنہوں7 نے اُستاد،”پوچھا، ہوکبیہ گا؟ کیا کیا نظر

آئے سےجسگا معلوم ہو کہ ابیہ ہونے کو “ہے؟
8 عیسٰی جوابنے خبردار”دیا، رہو تمہیںکوئیکہ

گم راہ نہ کر دے۔ کیونکہ بہت لوگسے میرا نام لے
کر آئیں گے اور کہیں گے، مَیں’ مسیحہی ‘ہوں اور قریبوقت’کہ آ لیکن‘ہے۔چکا اُن پیچھےکے نہ اور9لگنا۔
جب جنگوں اور فتنوں کی خبریں تم تک پہنچیں گی تو
لازمکیونکہگھبرانا۔مت پیشپہلےکچھسبیہکہہے
آئے۔ توبھی آخرتابھی نہ ہو “گی۔

10 اُس نے اپنی بات جاری رکھی، ایک” قوم
دوسری کے خلاف اُٹھ کھڑی ہو گی، اور ایک
آئیںزلزلےشدید11خلاف۔کےدوسریبادشاہی گے،
جگہ جگہ کال پڑیں گے اور وبائی یاں بیمار پھیل جائیں
واقعاتناکہیبتگی۔ اور آسمان بڑےپر نشان دیکھنے
میں آئیں گے۔ لیکن12 اِن تمام واقعات سے لوگپہلے تم
کو پکڑ کر ستائیں گے۔ وہ تم کو یہودی عبادت خانوں
کے حوالے کریں گے، قیدخانوں میں ڈلوائیں گے اور
بادشاہوں اور حکمرانوں کے منے پیشسا کریں اورگے۔
یہ اِس لئے ہو گا کہ تم میرے پیروکار ہو۔ 13 نتیجے
میں تمہیں میری گواہی دینے کا موقع ملے گا۔ لیکن14
ٹھان لو کہ تم پہلے سے اپنا دفاع کرنے تیاریکی نہ کرو،

15 کیونکہ مَیں تم کو ایسے الفاظ اور حکمت عطا کروں
گا تمہارےکہ مخالفتمام نہ اُس کا مقابلہ اور نہ اُس کی
تردید کر سکیں گے۔ تمہارے16 والدین، بھائی، رشتے
دار بھیدوستاور تم دشمنکو حوالےکے دیںکر گے،
بلـکہ تم میں بعضسے کو قتل کیا جائے گا۔ سب17 تم
نفرتسے کریں گے، اِس لئے کہ میرےتم پیروکار ہو۔
18 توبھی تمہارا ایک بال بھی بیکا نہیں ہو گا۔ ثابت19
قدم ہنے ر سے ہی تم اپنی جان بچا لو گے۔

یروشلم کی تباہی
جب20 تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو

جان لو اُسکہ قریبتباہیکی آ ہے۔چکی وقتاُس21
یہودیہ کے باشندے بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ
لیں۔ شہر کے ہنے ر والے اُس نکلسے جائیں دیہاتاور
میں لوگآباد شہر میں داخل نہ ہوں۔ 22 کیونکہ یہ الٰہی
غضب کے دن ہوں گے جن میں وہ سب کچھ پورا ہو
جائے گا جو مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے۔ 23 اُن خواتین
پر افسوس جو اُن دنوں میں حاملہ ہوں یا اپنے بچوں کو
پلاتیدودھ ہوں، مصیبتبہتمیںملـککیونکہ گیہو
اور اِس قوم پر الله کا غضب نازل ہو گا۔ لوگ24 اُنہیں
تلوار سے قتل کریں گے اور قید کر کے تمام غیریہودی
ممالـک میں لے جائیں گے۔ غیریہودی یروشلم کو پاؤں
تلے کچل ڈالیں گے۔ یہ سلسلہ جاریتکوقتاُس رہے
تکجبگا غیریہودیوں کا دور پورا نہ ہو جائے۔

ابِن آدم کی آمد
25 سورج، چاند اور ستاروں عجیبمیں نشانغریبو

ہوںظاہر قومیںگے۔ سمندر شورکے اور ٹھاٹھیں مارنے
سے حیران و پریشان ہوں گی۔ لوگ26 اِس اندیشے سے
کہ کیا مصیبتکیا دنیا پر آئے گی اِس کھائیںخوفقدر
گے کہ اُن کی جان میں جان نہ رہے گی، کیونکہ آسمان
کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ 27 اور پھر وہ ابِن آدم کو
بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادل میں آتے ہوئے
دیکھیں گے۔ 28 چنانچہ جب یہ کچھ پیش آنے لـگے
تو کھڑےسیدھے ہو کر اپنی نظر اُٹھاؤ، تمہاریکیونکہ
نزدیکنجات ہو “گی۔
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انجـیر درختکے تمثیلکی
اِس29 میںسلسلے عیسٰی تمثیلایکاُنہیںنے انجـیر”سنائی۔ درختوںباقیاوردرختکے پر جوں30کرو۔غور

ہی کونپلیں نکلنے لـگتی ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمیوں
کا نزدیکموسم ہے۔ اِسی31 طرح جب تم یہ واقعات
دیکھو گے تو جان لو گے کہ الله کی بادشاہی قریب ہے۔ہی

مَیں32 تم کو سچ بتاتا ہوں نسلاِسکہ کے ختم ہونے
پہلےسے پہلے واقعکچھسبیہ ہو گا۔ آسمان33 و زمین تو
جاتے رہیں لیکنگے، میری باتیں تکہمیشہ قائم رہیں
گی۔

خبردار رہنا
34 خبردار رہو تاکہ تمہارے دل عیاشی، نشہ بازی

اور روزانہ کی فکروں تلے دب نہ جائیں۔ ورنہ یہ دن
اچانک تم پر پڑےآن گا، 35 پھندےاور کی طرح تمہیں
جکڑ گا۔لے کیونکہ وہ دنیا تمامکے باشندوں پر آئے گا۔
36 ہر چوکسوقت رہو اور دعا کرتے رہو کہ تم کو
آنے والی اِن سب باتوں سے بچ نکلنے کی توفیق مل جائے
اور تم ابِن آدم کے منے کھڑےسا ہو “سکو۔

37 ہر روز عیسٰی بیت المُقّدس میں تعلیم دیتا رہا اور
ہر شام نکلوہ کر اُس پہاڑ راتپر گزارتا جستھا کا نام
زیتون کا پہاڑ ہے۔ 38 اور تمام لوگ اُس کی باتیں سننے
کے لئے سویرےصبح بیت المُقّدس میں اُس پاسکے
آتے تھے۔

22
عیسٰی خلافکے منصوبہ بندیاں

بےخمیری1 روٹی کی عید یعنی فسح کی عید قریب
آ گئی تھی۔ 2 راہنما امام اور شریعت کے علما عیسٰی
کو قتل کرنے کا کوئی موزوں موقع ڈھونڈ رہے تھے،
کیونکہ وہ عوام کے ردِ عمل سے ڈرتے تھے۔

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ
ابلیسوقتاُس3 یہوداہ یوتی اسکر میں سما گیا جو بارہ

رسولوں میں سے تھا۔ اب4 وہ راہنما اماموں اور بیت
المُقّدس پہرےکے داروں کے افسروں سے ملا اور اُن
باتسے کرنے لگا کہ وہ عیسٰی طرحکسکو اُن کے
حوالے کر سکے گا۔ 5 خوشوہ ہوئے اور اُسے پیسے

دینے پر متفق ہوئے۔ 6 یہوداہ رضامند ابہوا۔ سے وہ
اِس تلاش میں رہا کہ عیسٰی کو ایسے موقع پر اُن کے
ہجومجبکرےحوالے اُس پاسکے نہ ہو۔

فسح کی عید کے لئے یاں تیار
بےخمیری7 روٹی کی عید فسحجبآئی لیلےکے کو

قربان کرنا تھا۔ 8 عیسٰی نے پطرس اور یوحنا کو آگے
بھیج کر ہدایت کی، ہمارےجاؤ،” لئے فسح کا کھانا
تیار کرو تاکہ ہم جا کر اُسے کھا “سکیں۔

اُنہوں9 نے پوچھا، ہم” اُسے کہاں تیار “کریں؟
10 اُس جوابنے دیا، جب” تم شہر میں داخل ہو

گے تو ایکملاقاتتمہاری آدمی سے ہو گی جو پانی کا
گھڑا اُٹھائے چل رہا ہو گا۔ اُس پیچھےکے چل کر اُس
داخلمیںگھر ہو میںجسجاؤ وہ گا۔جائے وہاں11
مالـککے سے کہنا، آپاُستاد’ سے پوچھتے ہیں کہ وہ
کمرا کہاں مَیںجہاںہے اپنے شاگردوں فسحساتھکے
کا کھانا ‘کھاؤں؟ 12 وہ تم دوسریکو منزل ایکپر بڑا
اور سجا ہوا کمرا دکھائے گا۔ فسح کا کھانا وہیں تیار
“کرنا۔

13 دونوں چلے گئے تو سب کچھ ویسا ہی پایا جیسا
عیسٰی اُنہیںنے بتایا تھا۔ پھر اُنہوں فسحنے کا کھانا تیار
کیا۔

فسح آخریکا کھانا
14 مقررہ وقت پر عیسٰی اپنے شاگردوں کے ساتھ

کھانے کے لئے بیٹھ گیا۔ 15 اُس نے اُن سے تھیآرزوشدیدمیری”کہا، اُٹھانےدُکھکہ تمہارےپہلےسے
ساتھ مل کر فسح کا یہ کھانا کھاؤں۔ 16 کیونکہ مَیں تم
کو بتاتا ہوں کہ تکوقتاُس اِس کھانے شریکمیں
ہوںنہیں اِستکجبگا مقصدکا الله میںبادشاہیکی
پورا نہ ہو گیا “ہو۔

17 پھر اُس نے َمے کا پیالہ لے شکرگزاریکر کی دعا
کی اور کہا، اِس” کو لے آپسکر بانٹمیں لو۔ مَیں18
تم کو بتاتا ہوں ابکہ سے مَیں انگور رسکا نہیں پیوں
گا، کیونکہ اگلی دفعہ اِسے الله کی بادشاہی کے آنے پر
پیوں “گا۔

19 پھر اُس نے روٹی لے کر شکرگزاری کی دعا کی
اور اُسے ٹکڑے کر کے اُنہیں دے دیا۔ اُس نے کہا،
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یہ” میرا بدن ہے، تمہارےجو لئے دیا جاتا ہے۔ مجھے
یاد کرنے کے لئے یہی کیا “کرو۔ اِسی20 طرح اُس نے
کھانے کے بعد پیالہ لے کر کہا، َمے” کا یہ پیالہ وہ نیا
عہد ہے میرےجو خون کے یعے ذر قائم کیا جاتا ہے،
وہ خون تمہارےجو لئے بہایا جاتا ہے۔

21 لیکن جس شخص کا ہاتھ میرے ساتھ کھانا
کھانے شریکمیں ہے وہ مجھے دشمن کے حوالے کر
22گا۔دے ابِن آدم تو الله کرکوچمطابقکےمرضیکی
جائے گا، لیکن شخصاُس جسافسوسپر کے وسیلے
سے اُسے دشمن کے حوالے کر دیا جائے “گا۔

23 یہ سن کر دوسرےایکشاگرد بحثسے کرنے
لـگے کہ ہم میں سے یہ کون ہو سکتا ہے جو اِس قسم
کرےحرکتکی گا۔

کون بڑا ہے؟
24 پھر ایک اَور بات بھی چھڑ گئی۔ وہ ایک

دوسرے سے بحث کرنے لـگے کہ ہم میں سے کون
سب سے بڑا سمجھا جائے۔ 25 لیکن عیسٰی نے اُن
سے کہا، غیریہودی” قوموں میں بادشاہ وہی ہیں جو
دوسروں پر حکومت کرتے ہیں، اور اختیار والے وہی
ہیں جنہیں ‘محسن’ لقبکا دیا جاتا ہے۔ لیکن26 تم کو
نہیںایسا ہئے۔ہونا اِسچا بجائےکے بڑاسےسبجو ہے
سبوہ سے چھوٹے لڑکے کی مانند ہو اور جو راہنمائی
کرتا ہے وہ نوکر جیسا ہو۔ 27 کیونکہ عام طور پر کون
یادہ ز بڑا ہوتا ہے، وہ جو کھانے کے لئے بیٹھا ہے یا
وہ جو لوگوں کی خدمت کے لئے حاضر ہوتا ہے؟ کیا
وہ نہیں جو کھانے کے لئے بیٹھا ہے؟ لیکنبےشک۔
مَیں خدمت کرنے والے کی حیثیت سے درمیانتمہارےہی ہوں۔

28 دیکھو، تم وہی ہو جو میری تمام آزمائشوں کے
دوران میرے ساتھ رہے ہو۔ 29 چنانچہ مَیں تم کو
بادشاہی عطا کرتا ہوں جس طرح باپ نے مجھے بھی
بادشاہی عطا کی ہے۔ 30 تم میری بادشاہی میں میری
میز پر بیٹھ میرےکر ساتھ کھاؤ اور پیو گے، اور تختوں پر
بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں انصافکا کرو گے۔

پطرس کے انکار پیشکی گوئی
31 شمعون، ابلیس!شمعون نے تم لوگوں کو گندم کی

طرح پھٹکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن32 مَیں تیرےنے
لئے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ جباور تُو

مُڑ کر واپس آئے تو اُس وقت اپنے بھائیوں کو مضبوط
“کرنا۔

پطرس33 جوابنے دیا، خداوند،” مَیں تو آپ کے
ساتھ جیل میں بھی جانے بلـکہ مرنے کو تیار “ہوں۔

34 عیسٰی نے کہا، پطرس،” مَیں تجھے بتاتا ہوں کہ
کل صبح مرغ بانگکے دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار
مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو “گا۔

اب بیگبٹوے، اور تلوار ضرورتکی ہے
35 پھر اُس نے اُن سے پوچھا، جب” مَیں نے تم کو

بٹوے، سامان کے لئے بیگ اور جوتوں کے بغیر بھیج دیا
تو کیا تم بھیکسی چیز سے محروم “رہے؟
اُنہوں جوابنے دیا، کسی” سے “نہیں۔
36 اُس نے کہا، لیکن” اب جس کے پاس بٹوا یا

بیگ ہو وہ اُسے ساتھ لے جائے، بلـکہ جس پاسکے
تلوار نہ ہو وہ اپنی بیچچادر کر تلوار خرید لے۔ 37 کلاِم
مُقّدس میں لـکھا ہے، اُسے’ مجرموں میں شمار کیا ‘گیا اور
مَیں تم کو بتاتا ہوں، لازم ہے کہ باتیہ مجھ میں پوری
ہو جائے۔ کیونکہ جو بارےمیرےکچھ میں لـکھا ہے
اُسے پورا ہی ہونا “ہے۔

اُنہوں38 نے کہا، خداوند،” یہاں دو تلواریں “ہیں۔
اُس نے کہا، !بس” کافی “!ہے

زیتون کے پہاڑ پر عیسٰی کی دعا
39 پھر وہ شہر سے نکل کر معمول کے مطابق زیتون

کے پہاڑ کی طرف چل دیا۔ اُس کے شاگرد اُس کے
پیچھے ہو لئے۔ 40 وہاں پہنچ کر اُس نے اُن سے دعا”کہا، کرو آزمائشتاکہ میں نہ “پڑو۔

41 پھر وہ اُنہیں چھوڑ کر کچھ آگے ًنکلا، تقریبا اِتنے
فاصلے پر تکدُورجتنی پتھر پھینکا جا وہاںہے۔سکتا وہ
جھک کر دعا کرنے لگا، 42 اے” باپ، اگر تُو چاہے
تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ لیکن میری نہیں بلـکہ تیری
پوریمرضی “ہو۔ ایکوقتاُس43 فرشتے آسماننے پر
سے اُس پر ظاہر ہو کر اُس تقویتکو دی۔ 44 سختوہ
پریشان ہو کر یادہ ز سوزیدل سے دعا کرنے لگا۔ ساتھ
اُسساتھ بوندوںکیخونپسینہکا زمینطرحکی پر ٹپکنے
لگا۔

45 جب وہ دعا سے فارغ ہو کر کھڑا ہوا اور
شاگردوں کے پاس واپس آیا تو دیکھا کہ وہ غم کے
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مارے سو گئے ہیں۔ اُس46 نے اُن سے تم”کہا، کیوں
سو رہے ہو؟ اُٹھ کر دعا کرتے رہو آزمائشتاکہ میں “پڑو۔نہ

عیسٰی گرفتاریکی
47 وہ ابھی باتیہ کر ہی رہا تھا ایککہ ہجوم آ پہنچا

جس کے آگے آگے یہوداہ چل رہا تھا۔ وہ عیسٰی کو
بوسہ دینے کے لئے اُس پاسکے آیا۔ لیکن48 اُس نے
یہوداہ،”کہا، کیا تُو ابِن آدم کو دےبوسہ دشمنکر کے
حوالے کر رہا “ہے؟

جب49 اُس کے ساتھیوں نے بھانپ لیا کہ اب کیا
ہونے والا ہے تو اُنہوں نے کہا، خداوند،” کیا ہم تلوار
“چلائیں؟ اور50 اُن میں ایکسے اپنینے تلوار سے اماِم
اعظم کے غلام کا دہنا کان اُڑا دیا۔

لیکن51 عیسٰی بس”کہا،نے اُس“!کر غلامنے کا
کان چھو کر اُسے شفا دی۔ 52 پھر وہ اُن راہنما اماموں،
المُقّدسبیت پہرےکے داروں کے افسروں اور بزرگوں
سے مخاطب ہوا جو اُس کے پاس آئے تھے، کیا” مَیں
ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لئے خلافمیرے
نکلے ہو؟ 53 مَیں تو روزانہ بیت المُقّدس میں تمہارے
پاس تھا، مگر تم نہیںہاتھمجھےوہاںنے ابلیکنلگایا۔
یہ وقتتمہارا ہے، یکیجبوقتوہ حکومتتار “ہے۔کرتی

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
54 پھر وہ اُسے گرفتار کر کے اماِم اعظم کے گھر لے

پطرسگئے۔ کچھ فاصلے پر اُن پیچھےکے پیچھے وہاں پہنچ
گیا۔ لوگ55 صحن میں آگ جلا کر اُس کے ارد گرد
بیٹھ پطرسگئے۔ بھی اُن کے درمیان بیٹھ گیا۔ کسی56
نوکرانی بیٹھےپاسکےآگوہاںاُسےنے دیکھا۔ہوئے
اُس اُسےنے گھور بھییہ”کہا،کر اُس “تھا۔ساتھکے

57 لیکن اُس نے انکار کیا، خاتون،” مَیں اُسے نہیں
“جانتا۔

تھوڑی58 دیر کے بعد کسی آدمی نے اُسے دیکھا اور
کہا، تم” بھی اُن میں سے “ہو۔
لیکن پطرس نے جواب دیا، نہیں” !بھئی مَیں نہیں

“ہوں۔

59ً تقریبا ایک گھنٹا گزر گیا تو کسی اَور نے اصرار
کر کے کہا، یہ” ًآدمی یقینا اُس کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ
بھی گلیل کا ہنے ر والا “ہے۔

پطرسلیکن60 جوابنے دیا، یار،” مَیں نہیں جانتا
کہ تم کیا کہہ رہے “!ہو
وہ باتابھی کر ہی رہا تھا اچانککہ مرغ بانگکی

سنائی دی۔ 61 خداوند نے مُڑ کر پطرس پر نظر ڈالی۔
پھر پطرس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اُس نے
اُس سے کہی تھی کہ کل” صبح مرغ بانگکے دینے
پہلےسے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو
“گا۔ پطرس62 وہاں سے نکل کر ٹوٹے دل خوبسے
یا۔ رو

لعن طعن اور پٹائی
پہرے63 دار عیسٰی مذاقکا اُڑانے اور اُس کی پٹائی

کرنے لـگے۔ اُنہوں64 نے اُس کی آنکھوں پر پٹی باندھ
کر پوچھا، نبوّت” کر تجھےنےکسکہ “مارا؟ اِس65
طرح کی اَور بہت سی باتوں سے وہ اُس کی بےعزتی
کرتے رہے۔

یہودی عدالِت عالیہ کے منے پیشیسا
جب66 دن چڑھا تو راہنما اماموں اور شریعت کے

علما پر مشتمل قوم مجلسکی نے جمع ہو کر اُسے یہودی
عدالِت عالیہ میں پیش کیا۔ 67 اُنہوں نے کہا، اگر” تُو
مسیح ہے تو ہمیں “!بتا
عیسٰی مَیںاگر”دیا،جوابنے تم بتاؤںکو تو میریتم

بات نہیں مانو گے، اور68 اگر تم پوچھوںسے تو جوابتم
نہیں ابِنسےابلیکن69گے۔دو آدم الله تعالیٰ ہنےکے د
ہاتھ بیٹھا ہو “گا۔

سب70 نے پوچھا، تو” پھر کیا تُو الله کا فرزند “ہے؟
اُس جوابنے دیا، جی،” تم خود کہتے “ہو۔
اِس71 پر اُنہوں اَورکسیہمیںاب”کہا،نے گواہی

کی کیا ضرورت رہی؟ کیونکہ ہم نے یہ بات اُس کے
اپنے منہ سنسے لی “ہے۔

23
پیلاطس کے منے سا

اُٹھیمجلسپوریپھر1 اور پیلاطساُسے پاسکے لے
آئی۔ وہاں2 وہ اُس پر الزام لگا کر کہنے لـگے، ہم” نے
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معلوم کیا ہے کہ یہ آدمی ہماری قوم کو گم راہ کر رہا
یہہے۔ شہنشاہ ٹیکسکو دینے منعسے کرتا اور دعوٰی
کرتا ہے مَیںکہ مسیح اور بادشاہ “ہوں۔

پیلاطس3 نے اُس سے پوچھا، اچھا،” تم یہودیوں
کے بادشاہ “ہو؟
عیسٰی جوابنے دیا، آپجی،” خود کہتے “ہیں۔
4 پیلاطسپھر نے راہنما اماموں اور ہجوم سے مجھے”کہا، اِس آدمی پر الزام لگانے کی کوئی وجہ نظر نہیں

“آتی۔
لیکن5 اَڑےوہ رہے۔ اُنہوں نے کہا، پورےوہ”

یہودیہ میں تعلیم دیتے ہوئے قوم کو اُکساتا ہے۔ وہ
گلیل سے شروع کر تکیہاںکے آ پہنچا “ہے۔

ہیرودیس کے منے سا
6 یہ سن پیلاطسکر نے پوچھا، کیا” گلیلشخصیہ

کا “ہے؟ اُسےجب7 معلوم ہوا کہ گلیلعیسٰی یعنی اُس
علاقے سے جسہے پر انتپاسہیرودیس کی حکومت
توہے اُس ہیرودیساُسےنے بھیجپاسکے دیا، کیونکہ
وہ بھی اُس وقت یروشلم میں تھا۔ ہیرودیس8 عیسٰی کو
دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ اُس نے اُس کے
بارے میں بہت کچھ سنا تھا اور اِس لئے کافی دیر سے
اُس سے ملنا اُسابتھا۔چاہتا تھیخواہشبڑیکی کہ
عیسٰی کوئیکو معجزہ کرتے دیکھہوئے سکے۔ اُس9
نے اُس سے بہت سارے سوال کئے، لیکن عیسٰی نے
ایک کا بھی جواب نہ دیا۔ 10 راہنما امام اور شریعت
کے علما ساتھ کھڑے بڑے جوش سے اُس پر الزام
لگاتے رہے۔ 11 ہیرودیسپھر اور اُس فوجیوںکے نے
اُس کی تحقیر کرتے ہوئے اُس کا مذاق اُڑایا اور اُسے
چمک دار لباس پہنا کر پیلاطس کے پاس واپس بھیج
دیا۔ اُسی12 ہیرودیسدن دوستپیلاطساور بن گئے،
کیونکہ اِس پہلےسے اُن کی دشمنی چل رہی تھی۔

موتسزائے کا فیصلہ
13 پھر پیلاطس نے راہنما اماموں، سرداروں اور

عوام کو جمع کر کے 14 اُن سے کہا، تم” شخصاِسنے
کو میرے پاس لا کر اِس پر الزام لگایا ہے کہ یہ قوم
کو اُکسا رہا ہے۔ مَیں نے تمہاری موجودگی میں اِس
کا جائزہ لے کر ایسا کچھ نہیں پایا تمہارےجو الزامات

کی تصدیق کرے۔ ہیرودیس15 بھی کچھ نہیں معلوم کر
سکا، اِس لئے اُس نے اِسے ہمارے پاس واپس بھیج
دیا ہے۔ اِس آدمی سے کوئی بھی ایسا قصور نہیں ہوا
کہ یہ موتسزائے لائقکے ہے۔ اِس16 لئے مَیں اِسے
کوڑوں کی دےسزا کر رِہا کر دیتا “ہوں۔

17 اصل] میں یہ اُس فرضکا تھا کہ وہ عید کے
موقع پر اُن کی ایکخاطر قیدی کو رِہا کر [دے۔

لیکن18 سب مل کر شور مچا کر کہنے لـگے، اِسے”
لے !جائیں اِسے نہیں بلـکہ برابا کو رِہا کر کے ہمیں
“دیں۔ 19 برابا) کو اِس لئے جیل میں ڈالا گیا تھا
کہ قاتلوہ تھا اور اُس خلافکےحکومتمیںشہرنے
بغاوت کی (تھی۔

پیلاطس20 عیسٰی کو رِہا کرنا چاہتا تھا، اِس لئے وہ
دوبارہ اُن مخاطبسے ہوا۔ لیکن21 وہ چلّاتے مصلوباِسے”رہے، کریں، مصلوباِسے “کریں۔

22 پھر پیلاطس نے تیسری دفعہ اُن سے کیوں؟”کہا، اِس نے کیا جرم کیا ہے؟ مجھے اِسے سزائے
موت دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اِس لئے مَیں
کوڑےاِسے لـگوا کر رِہا کر دیتا “ہوں۔

23 لیکن وہ بڑا شور مچا کر اُسے مصلوب کرنے کا
تقاضا کرتے رہے، اور آخرکار اُن کی آوازیں غالب آ
گئیں۔ 24 پھر پیلاطس نے فیصلہ کیا کہ اُن کا مطالبہ
پورا کیا جائے۔ اُس25 نے اُس آدمی کو رِہا کر دیا جو
اپنی باغیانہ حرکتوں اور قتل کی وجہ سے جیل میں ڈال
دیا گیا تھا جبکہ عیسٰی کو اُس نے اُن کی مرضی کے
مطابق اُن کے حوالے کر دیا۔

عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
جب26 فوجی عیسٰی کو لے جا رہے تھے تو اُنہوں

ایکنے آدمی کو پکڑ لیا جو لبیا کے شہر کرین کا ہنے ر
والا تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔ وقتاُس دیہاتوہ سے
شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ اُنہوں صلیبنے اُسکو کے
کندھوں پر رکھ کر اُسے عیسٰی کے پیچھے چلنے کا حکم
دیا۔

ایک27 بڑا ہجوم اُس کے پیچھے ہو لیا جس میں کچھ
ایسی عورتیں بھی شامل تھیں جو پیٹسینہ پیٹ کر اُس
کا ماتم کر رہی تھیں۔ 28 عیسٰی نے مُڑ کر اُن سے یروشلم”کہا، کی !بیٹیو میرے واسطے نہ روؤ بلـکہ اپنے اور
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بچوںاپنے واسطےکے روؤ۔ 29 ایسےکیونکہ آئیںدن گے
لوگجب کہیں گے، مبارک’ ہیں وہ جو بانجھ ہیں،
جنہوں نہنے تو بچوں کو جنم دیا، نہ ‘پلایا۔دودھ پھر30
لوگ پہاڑوں سے کہنے لـگیں گے، ہم’ پر گر ‘پڑو، اور
یوں پہاڑ سے کہ ہمیں’ چھپا ‘لو۔ 31 کیونکہ اگر ہری
لـکڑی سے سلوکایسا کیا جاتا ہے تو پھر سوکھی لـکڑی
کا کیا بنے “گا؟

32 دو اَور مردوں کو بھی پھانسی دینے کے لئے باہر
لے جایا جا رہا تھا۔ دونوں مجرم تھے۔ 33 چلتے چلتے وہ
اُس جگہ پہنچے جس کا نام کھوپڑی تھا۔ وہاں اُنہوں
نے عیسٰی کو دونوں مجرموں سمیت مصلوب کیا۔ ایک
مجرم کو اُس کے دائیں ہاتھ اور دوسرے کو اُس کے
بائیں ہاتھ لٹکا دیا گیا۔ 34 عیسٰی نے کہا، اے” باپ،
اِنہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر “ہیں۔رہے
اُنہوں ڈالقرعہنے اُسکر بانٹمیںآپسکپڑےکے

لئے۔ ہجوم35 وہاں کھڑا تماشا دیکھتا رہا جبکہ قوم کے
سرداروں نے اُس کا مذاق بھی اُڑایا۔ اُنہوں نے اُس”کہا، اَوروںنے کو بچایا ہے۔ اگر یہ الله کا چنا ہوا اور
مسیح ہے تو آپاپنے کو “بچائے۔

فوجیوں36 بھینے اُسے لعن اُسکی۔طعن پاسکے
آ کر اُنہوں نے اُسے َمے کا پیشسرکہ کیا 37 اور اگر”کہا، تُو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو آپاپنے کو بچا “لے۔

38 اُس کے سر کے اوپر ایک تختی لگائی گئی تھی
جس پر لـکھا تھا، یہ” یہودیوں کا بادشاہ “ہے۔

39 جو مجرم اُس مصلوبساتھکے ہوئے تھے اُن میں
ایکسے نے کفر بکتے ہوئے کہا، کیا” تُو مسیح نہیں
ہے؟ تو پھر آپاپنے کو اور ہمیں بھی بچا “لے۔

سنیہنےدوسرےلیکن40 اُسےکر کیا”ڈانٹا، تُو الله
سے بھی نہیں ڈرتا؟ جو سزا اُسے دی گئی ہے وہ تجھے
بھی ملی ہے۔ ہماری41 سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہمیں
اپنے کاموں کا بدلہ مل رہا لیکنہے، اِس نے کوئی بُرا
کام نہیں “کیا۔ 42 پھر اُس نے عیسٰی سے کہا، جب”
آپ اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد “کریں۔

43 عیسٰی نے اُس سے کہا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں
کہ تُو آج میرےہی فردوسساتھ میں ہو “گا۔

عیسٰی موتکی
44 بارہ بجے سے دوپہر تین بجے تک پورا ملـک

اندھیرے میں ڈوب گیا۔ 45 سورج تاریک ہو گیا اور
المُقّدسبیت کمرےترینمُقّدسکے کے منے سا لٹکا ہوا
پردہ دو حصوں میں پھٹ گیا۔ 46 عیسٰی اونچی آواز سے
پکار اُٹھا، اے” باپ، مَیں اپنی تیرےروح ہاتھوں میں
سونپتا “ہوں۔ یہ کہہ کر اُس نے دم چھوڑ دیا۔

یہ47 دیکھ *افسرفوجیکھڑےوہاںکر اللهنے کی
تمجید کر کے کہا، یہ” آدمی راستواقعی باز “تھا۔

اور48 ہجوم لوگتمامکے جو یہ تماشا دیکھنے کے لئے
جمع ہوئے تھے یہ سب کچھ دیکھ کر چھاتی پیٹنے لـگے
اور شہر واپسمیں چلے گئے۔ لیکن49 عیسٰی کے جاننے
والے کچھ فاصلے پر کھڑے دیکھتے رہے۔ اُن میں وہ
خواتین بھی شامل تھیں جو گلیل میں اُس کے پیچھے چل
کر تکیہاں اُس کے ساتھ آئی تھیں۔

عیسٰی کو دفن کیا جاتا ہے
50 وہاں ایک نیک اور راست باز آدمی بنام یوسف

تھا۔ یہودیوہ عدالِت عالیہ رُکنکا تھا لیکن51 دوسروں
کے فیصلے اور حرکتوں پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ یہ آدمی
یہودیہ کے شہر ارمتیہ کا ہنے ر والا تھا اور اِس انتظار میں
تھا کہ الله کی بادشاہی آئے۔ اب52 اُس پیلاطسنے
پاسکے جا کر اُس سے عیسٰی لاشکی لے جانے کی
اجازت مانگی۔ 53 پھر لاش کو اُتار کر اُس نے اُسے
کتان کے کفن لپیٹمیں کر چٹان میں تراشی ایکہوئی
قبر میں رکھ کسیتکابمیںجسدیا کو دفنایا نہیں
گیا تھا۔ 54 یہ تیاری کا دن یعنی جمعہ تھا، لیکن سبت کا
شروعدن ہونے †تھا۔کو 55 عورتیںجو عیسٰی ساتھکے
گلیل آئیسے تھیں یوسفوہ پیچھےکے ہو لیں۔ اُنہوں نے
قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ عیسٰی طرحکسلاشکی
اُس میں رکھی گئی ہے۔ 56 پھر وہ شہر میں واپس چلی
گئیں اور اُس لاشکی کے لئے خوشبودار مسالے تیار
لـگیں۔کرنے لیکن بیچ سبتمیں شروعدنکا ہوا، اِس
لئے اُنہوں شریعتنے مطابقکے آرام کیا۔

* 23:47 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔ † 23:54 شروع ہونے کو یہودی:تھا دن سورج غروبکے ہونے شروعسے ہوتا ہے۔
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24
عیسٰی جی اُٹھتا ہے

1 اتوار کے دن یہ عورتیں اپنے تیار شدہ مسالے لے
سویرےصبحکر قبر پر گئیں۔ پہنچوہاں2 کر اُنہوں نے
دیکھا قبرکہ پر کا طرفایکپتھر لُڑھکا لیکن3ہے۔ہوا
جب وہ قبر میں گئیں تو وہاں خداوند عیسٰی لاشکی نہ
پائی۔ 4 وہ ابھی اُلجھن میں تھیںکھڑیوہاں اچانککہ
دو مرد اُن پاسکے کھڑےآ جنہوئے لباسکے بجلی
چمکطرحکی رہے تھے۔ دہشتعورتیں5 کھا کر منہ
کے بل جھک گئیں، لیکن اُن مردوں نے کہا، تم”
زندہکیوں نہیںیہاںوہ6ہو؟رہیڈھونڈمیںمُردوںکو
ہے، وہ تو جی اُٹھا ہے۔ باتوہ یاد کرو جو اُس نے تم
سے وقتاُس جبکہی وہ گلیل میں تھا۔ 7 لازم’ ہے
کہ ابِن آدم کو گناہ گاروں کے حوالے کر دیا جائے،
مصلوب کیا جائے اور کہ تیسرےوہ دن جی “۔‘اُٹھے

8 پھر اُنہیں یہ بات یاد آئی۔ 9 اور قبر سے واپس آ کر
اُنہوں نے یہ سب کچھ گیارہ رسولوں اور باقی شاگردوں
کو 10دیا۔سنا مریم مگدلینی، یعقوبیُوأنّہ، ماںکی مریم
اور ایکچند اَور عورتیں یہنےجنہوںتھیںشاملمیںاُن
باتیں رسولوں کو بتائیں۔ لیکن11 اُن کو یہ باتیں بےتُکی
لـگسی رہی تھیں، اِس لئے اُنہیں یقین نہ آیا۔ توبھی12
پطرس اُٹھا بھاگاور کر قبر پاسکے آیا۔ جب پہنچا تو
جھک کر اندر *کفنصرفلیکنجھانکا، ہی نظر آیا۔
حالاتیہ دیکھ کر وہ حیران ہوا اور چلا گیا۔

اماؤس کے راستے میں عیسٰی ملاقاتسے
13 اُسی دن عیسٰی کے دو پیروکار ایک گاؤں بنام

اماؤس کی طرف چل رہے تھے۔ یہ گاؤں یروشلم سے
ً تقریبا دس کلو میٹر دُور تھا۔ 14 چلتے چلتے وہ آپس میں
اُن واقعات کا ذکر کر رہے تھے جو ہوئے تھے۔ 15 اور
ایسا ہوا کہ جب وہ باتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ
مباحثہبحث کر تھےرہے تو عیسٰی قریبخود آ کر اُن کے
ساتھ لگا۔چلنے لیکن16 اُن آنکھوںکی پر پردہ ڈالا گیا تھا،
اِس لئے وہ اُسے پہچان نہ سکے۔ 17 عیسٰی نے کہا، یہ”
کیسی باتیں ہیں جن بارےکے میں تم چلتے چلتے تبادلہ
خیال کر رہے “ہو؟

یہ سن کر وہ غمگین کھڑےسے ہو گئے۔ 18 اُن میں
سے ایک بنام کلیوپاس نے اُس سے پوچھا، کیا” آپ
یروشلم میں نہیںمعلومجسےہیںشخصواحد کہ دنوںاِن
میں کیا کچھ ہوا “ہے؟

اُس19 نے کہا، کیا” ہوا “ہے؟
اُنہوں وہ”دیا،جوابنے ناصریعیسٰیجو ساتھکے

ہوا ہے۔ وہ نبی تھا جسے کلام اور کام میں الله اور
تمام قوم کے منے تھی۔حاصلقوتزبردستسا لیکن20
ہمارے راہنما اماموں اور سرداروں نے اُسے حکمرانوں
کے حوالے کر دیا تاکہ اُسے موتسزائے دی جائے،
اُنہوںاور ہمیںلیکن21کیا۔مصلوباُسےنے تو تھیاُمید
کہ اسرائیلوہی گا۔دےنجاتکو واقعاتاِن کو تین
دن ہو گئے ہیں۔ لیکن22 ہم میں سے کچھ خواتین نے
بھی ہمیں حیران کر دیا ہے۔ وہ آج سویرےصبح قبر پر
گئیں 23 تو دیکھا کہ لاش وہاں نہیں ہے۔ اُنہوں نے
لوٹ ہمیںکر بتایا ہمکہ پر فرشتے ظاہر جنہوںہوئے نے
کہا کہ عیسٰی زندہ ہے۔ ہم24 میں سے کچھ قبر پر گئے
اور اُسے ویسا ہی طرحجسپایا اُن عورتوں نے تھا۔کہا
لیکن اُسے خود اُنہوں نے نہیں “دیکھا۔

25 پھر عیسٰی نے اُن سے کہا، ارے” !نادانو تم کتنے
ُکند ذہن ہو کہ تمہیں اُن تمام باتوں پر یقین نہیں آیا جو
نبیوں نے فرمائی ہیں۔ 26 کیا لازم نہیں تھا کہ مسیح یہ
سب کچھ جھیل کر اپنے جلال میں داخل ہو “جائے؟
27 پھر موسٰی اور تمام نبیوں سے شروع کر کے عیسٰی نے
مُقّدسکلاِم کی باتہر کی تشریح کی جہاںجہاں اُس
کا ذکر ہے۔

28 چلتے چلتے وہ اُس گاؤں کے قریب پہنچے جہاں
اُنہیں جانا تھا۔ عیسٰی نے ایسا کیا یا گو کہ وہ آگے بڑھنا
چاہتا ہے، لیکن29 اُنہوں نے اُسے مجبور کر کے ہمارے”کہا، پاس ٹھہریں، کیونکہ شام ہونے کو ہے اور
دن ڈھل گیا “ہے۔ چنانچہ وہ اُن کے ساتھ ٹھہرنے کے
لئے اندر گیا۔ اور30 ایسا ہوا وہجبکہ لئےکےکھانے
بیٹھ گئے تو اُس نے روٹی لے کر اُس کے لئے شکرگزاری
کی دعا کی۔ پھر اُس نے ٹکڑےاُسے کر کے اُنہیں دیا۔
اچانک31 اُن کی آنکھیں کھل گئیں اور اُنہوں نے اُسے

* 24:12 :کفن لفظی :ترجمہ کتان کی پٹیاں جو کفن کے لئے استعمال ہوتی تھیں۔
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پہچان لیا۔ لیکن اُسی لمحے وہ اوجھل ہو گیا۔ 32 پھر وہ
دوسرےایک سے کہنے لـگے، ہمارےکیا” جوشدل
نہسے بھر وہجبتھےگئے ہممیںراستے باتیںسے کرتے
کرتے ہمیں صحیفوں مطلبکا سمجھا رہا “تھا؟

33 اور وہ اُسی وقت اُٹھ کر یروشلم واپس چلے گئے۔
جب وہ وہاں پہنچے تو گیارہ رسول اپنے سمیتساتھیوں
پہلے سے جمع تھے 34 اور یہ کہہ رہے تھے، خداوند”
واقعی جی اُٹھا !ہے وہ شمعون پر ظاہر ہوا “ہے۔

35 پھر اماؤس کے دو شاگردوں نے اُنہیں بتایا کہ
گاؤں کی طرف جاتے ہوئے کیا ہوا تھا اور کہ عیسٰی
کے روٹی وقتتوڑتے اُنہوں نے اُسے کیسے پہچانا۔

عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
ابھیوہ36 یہ باتیں سنا تھےرہے عیسٰیکہ خود اُن کے

درمیان آ کھڑا ہوا اور کہا، تمہاری” سلامتی “ہو۔
37 وہ گھبرا بہتکر ڈر گئے، کیونکہ اُن کا خیال تھا

کہ بھوتکوئی پریت دیکھ رہے ہیں۔ 38 اُس نے اُن
سے کہا، تم” کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ
تمہارے دلوں شکمیں اُبھر آیا ہے؟ میرے39 ہاتھوں
اور پاؤں کو دیکھو کہ مَیں ہی ہوں۔ مجھے ٹٹول کر
دیکھو، بھوتکیونکہ گوشتکے اور ہڈیاں نہیں ہوتیں
جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرا جسم “ہے۔

40 یہ کہہ کر اُس نے اُنہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں
دکھائے۔ جب41 اُنہیں خوشی مارےکے یقین نہیں آ
رہا تھا تعجباور کر رہے تھے تو عیسٰی نے پوچھا، کیا”
اُنہوں42“ہے؟چیزکیکھانےکوئیپاستمہارےیہاں
نے اُسے بُھنی ہوئی مچھلی ایککا ٹکڑا دیا۔ 43 اُس نے
اُسے لے کر اُن کے منے سا ہی کھا لیا۔

44 پھر اُس نے اُن سے کہا، یہی” ہے جو مَیں نے
تم کو اُس وقت بتایا تھا تمہارےجب ساتھ تھا کہ جو
کچھ بھی موسٰی کی شریعت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور
کتابکی بارےمیرےمیں میں لـکھا ہے اُسے پورا ہونا
“ہے۔

45 پھر اُس نے اُن کے ذہن کو کھول دیا تاکہ وہ
الله کا کلام سمجھ سکیں۔ 46 اُس نے اُن سے کلاِم”کہا، مُقّدس میں یوں لـکھا ہے، مسیح دُکھ اُٹھا کر
تیسرے دن مُردوں میں سے جی اُٹھے گا۔ 47 پھر یروشلم
سے شروع کر کے اُس کے نام میں یہ پیغام تمام قوموں

کو سنایا جائے گا کہ وہ توبہ کر کے گناہوں کی معافی
پائیں۔ 48 تم اِن باتوں کے گواہ ہو۔ 49 اور تمہارےمَیں
پاس اُسے بھیج دوں جسگا کا میرےوعدہ باپ نے
کیا ہے۔ پھر تم کو آسمان قوتکی سے ملبّس کیا جائے
گا۔ تکوقتاُس شہر سے باہر نہ “نکلنا۔

عیسٰی کو آسمان پر اُٹھایا جاتا ہے
50 پھر وہ شہر سے نکل کر اُنہیں بیت تکعنیاہ لے

گیا۔ وہاں اُس نے اپنے ہاتھ اُٹھا کر اُنہیں برکت دی۔
51 اور ایسا ہوا برکتکہ دیتے ہوئے وہ اُن سے جدا ہو
کر آسمان پر اُٹھا لیا گیا۔ اُنہوں52 نے اُسے سجدہ کیا اور پھر
بڑی خوشی سے یروشلم واپس چلے گئے۔ وہاں53 وہ اپنا
پورا وقت بیت المُقّدس میں گزار کر الله کی تمجید رہے۔کرتے
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یوحنا
زندگی کا کلام

1 ابتدا میں کلام تھا۔ کلام الله ساتھکے تھا اور کلام
الله تھا۔ 2 یہی ابتدا میں الله کے ساتھ تھا۔ سب3 کچھ
سےوسیلےکےکلام پیدا بھیایککیمخلوقاتہوا۔ چیز
اُس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اُس4 میں زندگی تھی، اور یہ
زندگی انسانوں کا نور تھی۔ یہ5 نور یکی تار میں چمکتا ہے،
اور یکی تار نے اُس پر قابو نہ پایا۔

ایک6 دن الله نے اپنا پیغمبر بھیج دیا، ایک آدمی
جس کا نام یحیٰی تھا۔ 7 وہ نور کی گواہی دینے کے لئے
آیا۔ مقصد یہ تھا لوگکہ اُس کی گواہی کی بنا پر ایمان
لائیں۔ 8 وہ خود تو نور نہ تھا بلـکہ اُسے صرف نور کی
گواہی دینی تھی۔ حقیقی9 نور جو شخصہر کو روشن
کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔

10 گو کلام دنیا میں تھا اور دنیا اُس کے وسیلے سے
پیدا ہوئی توبھی دنیا نے اُسے نہ پہچانا۔ 11 وہ اُس میں آیا
جو اُس کا اپنا تھا، لیکن اُس کے اپنوں نے اُسے قبول نہ
کیا۔ توبھی12 کچھ اُسے قبول کر کے اُس کے نام پر ایمان
اُنہیںلائے۔ اُس اللهنے فرزندکے بننے دیا،بخشحقکا
ایسے13 فرزند جو نہ فطری طور پر، نہ کسی انسان کے
منصوبے تحتکے پیدا ہوئے بلـکہ الله سے۔

انسانکلام14 بن ہمارےکر رہائشدرمیان پذیر ہوا
اور ہم نے اُس جلالکے کا مشاہدہ کیا۔ وہ فضل اور
سچائی سے معمور تھا اور اُس کا باپجلال کے اکلوتے
فرزند کا سا تھا۔

15 اُسیحیٰی میںبارےکے پکارکردےگواہی یہ”اُٹھا، وہی جسہے بارےکے میں مَیں نے کہا، ایک’
میرے بعد آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ مجھوہ پہلےسے “۔‘تھا

فضلنےسبہمسےکثرتکیاُس16 پایا۔فضلپر
17 شریعتکیونکہ موسٰی دیمعرفتکی لیکنگئی، الله
اورفضلکا سچائی سےوسیلےکےمسیحعیسٰی ہوئی۔قائم
کسی18 بھیکبھینے الله کو نہیں دیکھا۔ لیکن اکلوتا

فرزند اللهجو میںگودکی اُسیہے اللهنے پرہمکو ظاہر
کیا ہے۔

یحیٰی بپتسمہ دینے والے کا پیغام
19 یہ یحیٰی کی گواہی ہے جب یروشلم کے یہودیوں

اماموںنے اور یوں لاو اُسکو بھیجپاسکے کر کونآپ”پوچھا، “ہیں؟
20 اُس نے انکار نہ کیا بلـکہ صاف تسلیم کیا، مَیں”

مسیح نہیں “ہوں۔
21 اُنہوں نے پوچھا، تو” پھر آپ کون ہیں؟ کیا آپ

الیاس “ہیں؟
اُس جوابنے دیا، نہیں،” مَیں وہ نہیں “ہوں۔
اُنہوں سوالنے کیا، آپکیا” آنے والا نبی “ہیں؟
اُس نے کہا، “نہیں۔”
22 تو” پھر ہمیں بتائیں آپکہ کون ہیں؟ جنہوں نے

ہمیں بھیجا اُنہیںہے نہکوئیہمیں جوابکوئی ہے۔دینا
آپ خود بارےاپنے میں کیا کہتے “ہیں؟

23 یحیٰی نے یسعیاہ نبی کا دےحوالہ جوابکر مَیں”دیا، یگستان ر میں وہ آواز ہوں جو پکار رہی ربہے،
کا راستہ سیدھا “بناؤ۔

24 بھیجے گئے لوگ فریسی فرقے سے تعلق رکھتے
تھے۔ 25 اُنہوں نے پوچھا، اگر” آپ نہ مسیح ہیں، نہ
الیاس یا آنے والا نبی تو آپپھر بپتسمہ دےکیوں رہے
“ہیں؟

26 یحیٰی جوابنے دیا، مَیں” تو پانی سے بپتسمہ دیتا
ہوں، لیکن تمہارے درمیان ایکہی کھڑا جسہے
کو تم نہیں جانتے۔ میرےوہی27 بعد آنے والا ہے اور
مَیں اُس کے جوتوں کے تسمے بھی لنے کھو کے “نہیں۔لائق

28 یہ یردن کے پار بیت عنیاہ میں ہوا جہاں یحیٰی
دےبپتسمہ رہا تھا۔

الله کا لیلا
دناگلے29 یحیٰی عیسٰینے پاساپنےکو دیکھا۔آتے

اُس نے دیکھو،”کہا، یہ الله کا لیلا ہے جو دنیا کا گناہ
اُٹھا لے جاتا ہے۔ 30 یہ وہی جسہے بارےکے میں
مَیں کہا،نے بعدمیرےایک’ آنے والا سےمجھجوہے
بڑا کیونکہہے، وہ مجھ پہلےسے ‘تھا۔ مَیں31 تو اُسے نہیں
جانتا تھا، لیکن مَیں اِس لئے آ کر پانی سے بپتسمہ دینے
لگا تاکہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو “جائے۔
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32 اور یحیٰی نے یہ گواہی دی، مَیں” نے دیکھا کہ

روح القدس کبوتر کی طرح آسمان پر سے اُتر کر اُس پر
ٹھہر گیا۔ 33 مَیں تو اُسے نہیں جانتا تھا، لیکن جب الله
نے مجھے بپتسمہ دینے کے لئے بھیجا تو اُس نے مجھے
بتایا، تُو’ دیکھے گا کہ القدسروح اُتر کر کسی پر ٹھہر
جائے گا۔ یہ وہی ہو گا جو روح القدس سے بپتسمہ
دے ‘گا۔ اب34 مَیں نے دیکھا ہے اور گواہی دیتا
ہوں کہ یہ الله کا فرزند “ہے۔

عیسٰی پہلےکے شاگرد
35 اگلے دن یحیٰی دوبارہ وہیں کھڑا تھا۔ اُس کے

دو شاگرد ساتھ تھے۔ 36 اُس نے عیسٰی کو وہاں سے
گزرتے ہوئے دیکھا تو کہا، دیکھو،” یہ الله کا “!ہےلیلا

37 اُس کی یہ بات سن کر اُس کے دو شاگرد عیسٰی
کے پیچھے ہو لئے۔ 38 عیسٰی نے مُڑ کر دیکھا کہ یہ
میرے پیچھے چل رہے ہیں تو اُس نے پوچھا، تم” کیا
ہتے چا “ہو؟
اُنہوں نے کہا، اُستاد،” آپ کہاں ٹھہرے “ہیں؟ہوئے
اُس39 جوابنے دیا، آؤ،” دیکھخود “لو۔ چنانچہ

وہ اُس کے ساتھ گئے۔ اُنہوں نے وہ جگہ دیکھی جہاں
وہ ٹھہرا ہوا تھا اُسوقتباقیکےدناور رہے۔پاسکے
شام ًکے تقریبا چار بج گئے تھے۔

پطرسشمعون40 کا بھائی یاس اندر اُن دو شاگردوں
میں سے ایک تھا جو یحیٰی کی بات سن کر عیسٰی کے
پیچھے ہو لئے تھے۔ اب41 اُس کی ملاقاتپہلی اُس کے
اپنے بھائی شمعون سے ہوئی۔ اُس نے اُسے بتایا، ہمیں”
ملمسیح گیا “ہے۔ مسیح) مطلبکا مسح’ کیا ہوا
‘شخص (ہے۔ 42 پھر وہ اُسے عیسٰی پاسکے لے گیا۔
اُسے دیکھ کر عیسٰی تُو”کہا،نے یوحنا کا بیٹا شمعون

تُوہے۔ “گا۔کہلائےکیفا اِس) یونانیکا پطرسترجمہ
یعنی پتھر (ہے۔

عیسٰی فلپّس اور نتن ایل کو بُلاتا ہے
43 اگلے دن عیسٰی نے گلیل جانے کا ارادہ کیا۔

فلپّس سے ملا تو اُس سے کہا، میرے” پیچھے ہو “لے۔
یاس44 اندر پطرساور فلپّسطرحکی کا وطنی بیتشہر

صیدا تھا۔ 45 فلپّس نتن ایل سے ملا، اور اُس نے اُس
سے کہا، ہمیں” شخصوہی مل گیا جس کا ذکر موسٰی
توریتنے اور نبیوں نے اپنے صحیفوں میں کیا ہے۔ اُس
کا نام عیسٰی یوسفبن ہے اور ناصرتوہ کا ہنے ر والا
“ہے۔

ایلنتن46 ناصرت؟”کہا،نے ناصرتکیا کوئیسے
اچھی چیز نکل سکتی “ہے؟
فلپّس جوابنے دیا، آ” اور خود دیکھ “لے۔
جب47 عیسٰی نے نتن ایل کو آتے دیکھا تو اُس نے

کہا، لو،” یہ سچا اسرائیلی میںجسہے مکر “نہیں۔
48 نتن ایل نے پوچھا، آپ” مجھے کہاں سے جانتے

“ہیں؟
عیسٰی جوابنے دیا، اِس” سے پہلے کہ فلپّس نے

تجھے بُلایا مَیں تجھےنے دیکھا۔ تُو انجـیر درختکے کے
سائے میں “تھا۔

نتن49 ایل نے کہا، آپاُستاد،” الله کے فرزند ہیں،
آپ اسرائیل کے بادشاہ “ہیں۔

50 عیسٰی نے اُس سے پوچھا، اچھا،” میری یہ بات
سن کر کہ مَیں نے تجھے انجـیر کے درخت کے سائے
میں دیکھا تُو ایمان لایا ہے؟ تُو اِس سے کہیں بڑی باتیں
دیکھے “گا۔ اُس51 جاریباتنے مَیں”رکھی، تم کو
سچ بتاتا ہوں کہ آسمانتم اورکھلاکو الله فرشتوںکے کو
اوپر ھتے چڑ اور ابِن آدم پر اُترتے دیکھو “گے۔

2
قانا میں شادی

تیسرے1 دن گلیل کے گاؤں قانا میں ایک شادی
ہوئی۔ عیسٰی کی ماں وہاں تھی 2 اور عیسٰی اور اُس کے
شاگردوں کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ 3 َمے ختم ہو
گئی تو عیسٰی کی ماں نے اُس سے کہا، اُن” پاسکے
َمے نہیں “رہی۔

4 عیسٰی جوابنے دیا، اے” خاتون، میرا آپ سے
کیا واسطہ؟ وقتمیرا ابھی نہیں “آیا۔

لیکن5 اُس کی ماں نوکروںنے کو بتایا، جو” کچھ وہ
تم کو بتائے وہ “کرو۔ وہاں6 پتھر کے پڑےمٹکےچھ
تھے جنہیں یہودی دینی غسل کے لئے استعمال کرتے
تھے۔ ہر ایک میں ً تقریبا 100 لٹر کی گنجائش تھی۔
7 عیسٰی نے نوکروں سے کہا، مٹکوں” کو پانی سے بھر
“دو۔ چنانچہ اُنہوں نے اُنہیں لبالب بھر دیا۔ 8 پھر اُس
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نے کہا، اب” کچھ نکال کر ضیافت کا انتظام چلانے
والے پاسکے اُنہوں“جاؤ۔لے نے ایسا جوں9کیا۔ہی
ضیافتہی انتظامکا پانیوہنےوالےچلانے جوچکھا
بدلمیںَمے گیا تھا تو اُس دُولھےنے بُلایا۔کو اُسے)
معلوم نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اگرچہ اُن نوکروں
کو پتا تھا نکالاُسےجو کر اُس10(تھے۔لائے ہر”کہا،نے میزبان پہلے اچھی قسم کی َمے پینے کے لئے پیش
کرتا لوگوںجبپھرہے۔ کو نشہ ھنے لـگےچڑ تو ًوہ نسبتا
گھٹیا قسم کی َمے پلانے لگتا آپلیکنہے۔ اچھینے
تکابَمے چھوڑیرکھ “ہے۔

یوں11 عیسٰی گلیلنے کے قانا میں یہ پہلا الٰہی نشان
دکھا کر اپنے جلال کا اظہار کیا۔ یہ دیکھ کر اُس کے
شاگرد اُس پر ایمان لائے۔

12 اِس کے بعد وہ اپنی ماں، اپنے بھائیوں اور اپنے
شاگردوں کے ساتھ کفرنحوم کو چلا گیا۔ وہاں وہ
تھوڑے دن رہے۔

المُقّدسبیتعیسٰی میں جاتا ہے
یہودیجب13 عیدِ قریبفسح آ گئی تو عیسٰی یروشلم

چلا گیا۔ المُقّدسبیت14 میں جا کر اُس نے دیکھا کہ
لوگکئی اُس میں بھیڑیںگائےبَیل، اور بیچکبوتر رہے
دوسرےہیں۔ میز پر بیٹھے غیرملـکی المُقّدسبیتِسکے
کے ِسکوں میں بدل رہے ہیں۔ 15 پھر عیسٰی رّسیوںنے
کا کوڑا بنا سبکر المُقّدسبیتکو سے نکال دیا۔ اُس
نے بھیڑوں اور گائےبَیلوں کو باہر ہانک دیا، پیسے
لنے بد والوں کے ِسکے بکھیر دیئے اور اُن کی ُلٹمیزیں ا
دیں۔ 16 کبوتر بیچنے والوں کو اُس نے کہا، اِسے” لے
میرےجاؤ۔ باپ کے گھر کو منڈی میں مت “بدلو۔
17 یہ دیکھ کر عیسٰی کے شاگردوں کو کلاِم مُقّدس
کا یہ حوالہ یاد آیا کہ تیرے” گھر غیرتکی مجھے کھا
جائے “گی۔

یہودیوں18 میںجوابنے ہمیںآپ”پوچھا، الٰہیکیا
نشان دکھا سکتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آئے آپکہ کو یہ
کرنے کا اختیار “ہے؟

19 عیسٰی جوابنے دیا، اِس” مقدِس کو ڈھا دو تو
مَیں اِسے تین دن کے اندر دوبارہ تعمیر کر دوں “گا۔

یہودیوں20 نے کہا، المُقّدسبیت” کو تعمیر کرنے
لـگسال46میں تھےگئے آپاور اِسے تین میںدن تعمیر
کرنا ہتے چا “ہیں؟

21 لیکن جب عیسٰی نے اِس” “مقدِس کے الفاظ
استعمال کئے تو اِس اُسمطلبکا کا اپنا بدن اُس22تھا۔
مُردوںکے میں سے جی اُٹھنے کے بعد اُس شاگردوںکے
کو اُس کی یہ بات یاد آئی۔ پھر وہ مُقّدسکلاِم اور اُن
باتوں پر ایمان لائے جو عیسٰی نے کی تھیں۔

عیسٰی فطرتانسانی واقفسے ہے
عیسٰیجب23 فسح کی عید کے لئے یروشلم میں تھا تو

بہت اُسلوگسے پیشکے الٰہیکردہ نشانوں دیکھکو
کر اُس کے نام پر ایمان لانے لـگے۔ لیکن24 اُس کو اُن
پر اعتماد نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کو جانتا تھا۔ 25 اور
انساناُسے ضرورتکیگواہیکیکسیمیںبارےکے
نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کے اندر کیا ہے۔کچھ

3
نیکدیمس کے ملاقاتساتھ

1 فریسی فرقے کا ایک آدمی بنام نیکدیمس تھا جو
یہودی عدالِت عالیہ کا رُکن تھا۔ 2 وہ رات کے وقت
عیسٰی پاسکے آیا اور کہا، اُستاد،” ہم جانتے ہیں کہ
آپ ایسے اُستاد ہیں جو الله کی طرف سے آئے ہیں،
کیونکہ جو الٰہی نشان آپ دکھاتے ہیں وہ صرف ایسا
شخص ہی دکھا سکتا ساتھکےجسہے الله “ہو۔

3 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں،
صرف شخصوہ الله کی بادشاہی کو دیکھ سکتا ہے سرےنئےجو سے پیدا ہوا “ہو۔

نیکدیمس4 اعتراضنے کیا، کیا” مطلب؟ بوڑھا آدمی
کس طرح نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ
دوبارہ اپنی ماں پیٹکے میں جا کر پیدا ہو سکتا “ہے؟

5 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تجھے سچ بتاتا ہوں،
صرف شخصوہ الله کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے
جو پانی اور روح سے پیدا ہوا ہو۔ 6 جو کچھ جسم سے
پیدا ہوتا لیکنہے،جسمانیوہہے پیداسےروحجو ہوتا
ہے وہ روحانی ہے۔ 7 اِس لئے تُو تعجب نہ کر کہ مَیں
کہتا ہوں، تمہیں’ سرےنئے سے پیدا ہونا ضرور ‘ہے۔
8 جہاںہَوا ہے۔چلتیچاہے تُو اُس آوازکی تو سنتا ہے،



یوحنا 3:9 1103 یوحنا 3:36

لیکن یہ نہیں جانتا کہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی
حالتیہیہے۔ ہر شخصاُس کی ہے روحجو سے پیدا
ہوا “ہے۔

نیکدیمس9 ہوطرحکسیہ”پوچھا،نے “ہے؟سکتا
10 عیسٰی نے جواب دیا، تُو” تو اسرائیل کا اُستاد

اِسکیاہے۔ بھیباوجودکے باتیںیہ نہیں مَیں11سمجھتا؟
تجھ کو سچ بتاتا ہوں، ہم وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو ہم
جانتے ہیں اور اُس کی گواہی دیتے ہیں جو ہم نے
خود دیکھا توبھیہے۔ ہماریلوگتم قبولگواہی نہیں
کرتے۔ مَیں12 نے تم دنیاویکو باتیں سنائی ہیں اور تم
اُن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر تم کیونکر ایمان لاؤ گے اگر
تمہیں باتوںآسمانی میںبارےکے آسمان13بتاؤں؟ پر کوئی
نہیں چڑھا سوائے ابِن آدم کے، آسمانجو سے اُترا ہے۔

14 اور جس طرح موسٰی نے یگستان ر میں سانپ
کو لـکڑی پر لٹکا کر اونچا کر دیا اُسی طرح ضرور ہے
کہ ابِن آدم کو بھی اونچے پر چڑھایا جائے، 15 تاکہ
ہر ایک کو جو اُس پر ایمان لائے گا ابدی زندگی مل
جائے۔ 16 کیونکہ الله نے دنیا سے محبتاِتنی رکھی کہ
اُس نے اپنے اکلوتے فرزند بخشکو دیا، تاکہ جو بھی
اُس پر ایمان ہلاکلائے نہ ہو بلـکہ ابدی زندگی پائے۔
17 کیونکہ الله نے اپنے فرزند کو اِس لئے دنیا میں نہیں
بھیجا کہ وہ دنیا کو مجرم ٹھہرائے بلـکہ اِس لئے کہ وہ
نجاتاُسے دے۔

18 بھیجو اُس پر ایمان لایا اُسےہے مجرم نہیں قرار دیا
جائے گا، لیکن جو ایمان نہیں رکھتا اُسے مجرم ٹھہرایا
جا چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ الله کے اکلوتے فرزند
نامکے پر ایمان نہیں لایا۔ اور19 لوگوں کو مجرم ٹھہرانے
سببکا یہ ہے کہ گو الله کا نور اِس دنیا میں آیا، لیکن
لوگوں نے نور کی نسبت اندھیرے کو یادہ ز پیار کیا،
کیونکہ اُن کے بُرےکام تھے۔ 20 جو بھی غلط کام کرتا
ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور اُس قریبکے نہیں
آتا تاکہ اُس بُرےکے کاموں کا پول نہ کھل جائے۔
21 لیکن جو سچا کام کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے
تاکہ ظاہر ہو جائے اُسکہ کامکے الله وسیلےکے سے
ہوئے “ہیں۔

عیسٰی اور یحیٰی

اِس22 بعدکے عیسٰی اپنے شاگردوں ساتھکے یہودیہ
کے علاقے میں گیا۔ وہاں وہ کچھ دیر کے لئے اُن کے
ساتھ ٹھہرا اور لوگوں کو بپتسمہ دینے لگا۔ وقتاُس23
یحیٰی بھی شالیم کے قریب واقع مقام عینون میں بپتسمہ
دے رہا تھا، کیونکہ وہاں پانی بہت تھا۔ اُس جگہ پر
لوگ بپتسمہ لینے کے لئے آتے رہے۔ 24 یحییٰ) کو
جیلتکاب میں نہیں ڈالا گیا (تھا۔

ایک25 دن یحیٰی کے شاگردوں یہودیکسیکا کے
ساتھ مباحثہ چھڑ گیا۔ زیرِ غور مضمون دینی غسل تھا۔
26 وہ یحیٰی پاسکے آئے اور کہنے لـگے، جساُستاد،”
آدمی کیآپسے یائے یردندر ملاقاتپارکے ہوئی اور
جس بارےکے آپمیں نے گواہی دی کہ وہ مسیح
ہے، وہ بھی لوگوں کو دےبپتسمہ رہا سبابہے۔
اُسیلوگ پاسکے جا رہے “ہیں۔

27 یحیٰی جوابنے دیا، ایکہر” صرفکو وہ کچھ
ملتا ہے جو اُسے آسمان سے دیا جاتا ہے۔ 28 تم خود اِس
گواہکے ہو مَیںکہ کہا،نے نہیںمسیحمَیں’ ہوں بلـکہ
مجھے اُس کے آگے آگے بھیجا گیا ‘ہے۔ 29 دُولھا ہی
دُلھن شادیسے کرتا ہے، اور دُلھن اُسی کی ہے۔ اُس
کا دوست صرف ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور دُولھے کی
آواز سن سن کر دوست کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔
مَیں بھی ایسا دوستہی جسہوں پوریخوشیکی ہو
گئی ہے۔ 30 لازم ہے کہ وہ بڑھتا جائے جبکہ مَیں
گھٹتا جاؤں۔

آسمان سے آنے والا
31 آسمانجو پر سے آیا اُسہے کا سباختیار پر ہے۔

جو دنیا سے ہے اُس کا تعلق دنیا سے ہی ہے اور وہ
دنیاوی باتیں کرتا لیکنہے۔ جو آسمان پر سے آیا اُسہے
کا اختیار سب پر ہے۔ 32 جو کچھ اُس نے خود دیکھا
اور سنا اُسیہے کی گواہی دیتا ہے۔ توبھی کوئی اُس
کی گواہی کو قبول نہیں کرتا۔ جسلیکن33 نے اُسے
قبول کیا اُس اِسنے تصدیقکی کی اللهکہہے سچا ہے۔
34 جسے الله نے بھیجا ہے وہ الله کی باتیں سناتا ہے،
کیونکہ الله اپنا ناپروح تول کر نہیں دیتا۔ باپ35 اپنے
فرزند کو پیار کرتا ہے، اور اُس سبنے کچھ اُس کے
سپرد کر دیا ہے۔ 36 چنانچہ جو الله کے فرزند پر ایمان
لاتا ہے ابدی زندگی اُس کی ہے۔ لیکن جو فرزند کو
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کرےرد وہ اِس زندگی کو نہیں دیکھے گا بلـکہ الله کا
غضب اُس پر ٹھہرا رہے “گا۔

4
عیسٰی اور عورتسامری

1 فریسیوں کو اطلاع ملی کہ عیسٰی یحیٰی کی نسبت
یادہ ز شاگرد بنا رہا اور لوگوں کو دےبپتسمہ رہا ہے،
2 حالانکہ وہ خود بپتسمہ نہیں دیتا تھا بلـکہ اُس کے
شاگرد۔ جب3 خداوند عیسٰی کو یہ بات معلوم ہوئی تو
وہ یہودیہ کو چھوڑ کر گلیل واپسکو چلا گیا۔ وہاں4
پہنچنے کے لئے اُسے سامریہ میں سے گزرنا تھا۔

5 چلتے چلتے ایکوہ شہر پہنچپاسکے جسگیا نامکا
سوخار تھا۔ یہ اُس زمین کے قریب تھا جو یعقوب نے
اپنے بیٹے یوسف کو دی تھی۔ یعقوبوہاں6 کا کنواں
تھا۔ عیسٰی سفر تھکسے گیا تھا، اِس لئے وہ کنوئیں پر
بیٹھ گیا۔ دوپہر ًکے تقریبا بارہ بج گئے تھے۔

پانیعورتسامریایک7 بھرنے آئی۔ عیسٰی اُسنے
سے مجھے”کہا، ذرا پانی “پلا۔ 8 اُس) شاگردکے کھانا
خریدنے کے لئے شہر گئے ہوئے (تھے۔

9 سامری عورت نے تعجب کیا، کیونکہ یہودی
سامریوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کرتے ہیں۔
اُس نے کہا، آپ” تو یہودی ہیں، اور مَیں سامری
عورت ہوں۔ آپ کس طرح مجھ سے پانی پلانے کی
درخواست کر سکتے “ہیں؟

10 عیسٰی نے جواب دیا، اگر” تُو اُس بخشش سے
واقف ہوتی جو الله تجھ کو دینا چاہتا ہے اور تُو اُسے
جانتی جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو تُو اُس سے
مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی “دیتا۔

خاتون11 نے کہا، خداوند،” آپ پاسکے تو بالٹی
نہیں اورہے کنواںیہ زندگیکوآپہے۔گہرا یہکا پانی
ملا؟سےکہاں 12 یعقوبباپہمارےآپکیا بڑےسے
جسہیں نے ہمیں یہ کنواں دیا اور جو خود بھی اپنے
بیٹوں اور یوڑوں ر سمیت اُس کے پانی سے لطف اندوز
“ہوا؟

13 عیسٰی جوابنے دیا، جو” بھی اِس پانی میں سے
پیئے اُسے پیاسدوبارہ لـگے گی۔ لیکن14 مَیںجسے پانی
پلا دوں اُسے بعد میں کبھی بھی پیاس نہیں لـگے گی۔
بلـکہ پانیجو مَیں اُسے دوں گا ایکمیںاُسوہ بنچشمہ

جائے پھوٹپانیسےجسگا ابدیکر زندگی کرےمہیا
“گا۔

عورت15 نے اُس سے کہا، خداوند،” مجھے یہ پانی
پلا دیں۔ پھر مجھے کبھی بھی پیاس نہیں لـگے گی اور
مجھے بار بار یہاں آ کر پانی بھرنا پڑےنہیں “گا۔

16 عیسٰی نے کہا، جا،” اپنے خاوند کو بُلا “لا۔
عورت17 نے جواب دیا، میرا” کوئی خاوند “ہے۔نہیں
عیسٰی تُو”کہا،نے صحیحنے کہکہا نہیںخاوندمیرا

شادیتیریکیونکہ18ہے، پانچ مردوں چکیہوسے ہے
آدمیجساور ساتھکے ابتُو رہ رہی ہے وہ تیرا شوہر
نہیں باتتیریہے۔ بالکل درست “ہے۔

عورت19 نے کہا، خداوند،” مَیں دیکھتی ہوں کہ
آپ نبی ہیں۔ باپہمارے20 دادا تو اِسی پہاڑ عبادتپر
کرتے تھے لوگیہودیآپجبکہ اصرار کرتے ہیں کہ
یروشلم وہ مرکز جہاںہے عبادتہمیں کرنی “ہے۔

عیسٰی21 جوابنے یقینخاتون،اے”دیا، جان کہ
وقتوہ آئے جبگا تم نہ تو اِس پہاڑ باپپر عبادتکی
کرو گے، نہ یروشلم میں۔ 22 تم سامری اُس پرستشکی
کرتے نہیںجسےہو اِسجانتے۔ اُسہممیںمقابلےکے
پرستشکی کرتے ہیں جسے جانتے ہیں، نجاتکیونکہ
یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن23 وہ وقت آ رہا ہے بلـکہ
پہنچ چکا باپسےسچائیاورروحپرستارحقیقیجبہے
ایسےباپکیونکہگے،کریںپرستشکی پرستارہی چاہتا
ہے۔ 24 الله روح ہے، اِس لئے لازم ہے کہ اُس کے
پرستار روح اور سچائی سے اُس پرستشکی “کریں۔

عورت25 نے اُس سے کہا، مجھے” معلوم ہے کہ
مسیح یعنی مسح کیا شخصہوا آ رہا جبہے۔ وہ آئے
گا تو سبہمیں کچھ دےبتا “گا۔

26 اِس پر عیسٰی نے اُسے بتایا، مَیں” ہی مسیح ہوں
تیرےجو باتساتھ کر رہا “ہوں۔

اُسی27 لمحے شاگرد پہنچ گئے۔ اُنہوں جبنے دیکھا
کہ عیسٰی ایک عورت سے بات کر رہا ہے تو تعجب
کیا۔ لیکن کسی نے پوچھنے کی جرأت نہ کی کہ آپ”
کیا ہتے چا “ہیں؟ یا آپ” عورتاِس سے کیوں باتیں رہےکر “ہیں؟

عورت28 اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور
وہاں لوگوں سے کہنے لـگی، 29 آؤ،” ایک آدمی کو
جسدیکھو نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے جو مَیں نے
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کیا ہے۔ وہ مسیح تو نہیں “ہے؟ 30 چنانچہ وہ شہر سے
نکل کر عیسٰی پاسکے آئے۔

31 اِتنے میں شاگرد زور دے کر عیسٰی سے کہنے
لـگے، اُستاد،” کچھ کھانا کھا “لیں۔

لیکن32 اُس جوابنے دیا، پاسمیرے” کھانے
ایسیکی چیز سےجسہے واقفتم نہیں “ہو۔

33 شاگرد آپس میں کہنے لـگے، کیا” کوئی اُس کے
پاس کھانا لے کر “آیا؟

لیکن34 عیسٰی نے اُن سے کہا، میرا” کھانا یہ ہے
کہ اُس کی مرضی پوری کروں جس نے مجھے بھیجا
ہے اور اُس کا کام تکمیل تک پہنچاؤں۔ 35 تم تو خود
کہتے ہو، مزید’ چار مہینے تک پکفصل جائے ‘گی۔
لیکن مَیں تم کو بتاتا ہوں، اپنی نظر اُٹھا کر کھیتوں پر غور
کرو۔ فصل پک گئی ہے اور کٹائی کے لئے تیار ہے۔
شروعکٹائیکیفصل36 کٹائیہے۔چکیہو والےکرنے
کو مزدوری مل رہی ہے اور وہ فصل کو ابدی زندگی
کے لئے جمع کر رہا ہے تاکہ بیج بونے والا اور کٹائی
کرنے والا دونوں مل کر خوشی منا سکیں۔ 37 یوں یہ
ثابتدرستکہاوت ہو جاتی ہے کہ بیجایک’ بوتا اور
فصلدوسرا کاٹتا ‘ہے۔ مَیں38 نے تم فصلاُسکو کی
کٹائی کرنے کے لئے بھیج دیا ہے جسے تیار کرنے کے
لئے تم محنتنے نہیں کی۔ اَوروں محنتخوبنے کی
اورہے تم اِس فائدہسے اُٹھا جمعفصلکر کر “ہو۔سکتے

39 اُس شہر کے بہت سے سامری عیسٰی پر ایمان
لائے۔ وجہ یہ تھی کہ اُس عورت نے اُس بارےکے
میں یہ دیگواہی تھی، اُس” نے سبمجھے کچھ بتا دیا
جو مَیں نے کیا “ہے۔ جب40 وہ اُس پاسکے آئے تو
اُنہوں منتنے پاسہمارے”کی، “ٹھہریں۔ چنانچہ وہ
دو دن وہاں رہا۔

41 اور اُس کی باتیں سن کر بہتمزید لوگسے ایمان
لائے۔ 42 اُنہوں نے عورت سے کہا، اب” ہم تیری
باتوں کی بنا پر ایمان نہیں رکھتے بلـکہ اِس لئے کہ ہم نے
خود سن اور جان لیا ہے کہ واقعی دنیا نجاتکا یہیدہندہ “ہے۔

افسر کے بیٹے کی شفا
وہاں43 دندو گزارنے بعدکے گلیلعیسٰی کو چلا

گیا۔ اُس44 کردےگواہیخودنے کہا تھا نبیکہ کی

اُس نہیںعزتمیںوطناپنےکے ہوتی۔ وہجباب45
گلیل پہنچا تو مقامی لوگوں نے اُسے خوش آمدید کہا،
کیونکہ وہ فسح کی عید منانے کے لئے یروشلم آئے تھے
اُنہوںاور کچھسبنے دیکھا عیسٰیجو وہاںنے تھا۔کیا

46 پھر وہ دوبارہ قانا میں آیا جہاں اُس نے پانی کو
َمے میں بدل دیا تھا۔ اُس علاقے ایکمیں شاہی افسر
تھا جس کا بیٹا کفرنحوم میں بیمار پڑا تھا۔ جب47 اُسے
اطلاع ملی کہ عیسٰی یہودیہ سے گلیل پہنچ گیا ہے تو وہ
اُس پاسکے گیا گزارشاور قانا”کی، پاسمیرےسے آ
میرےکر بیٹے کو شفا دیں، کیونکہ وہ مرنے کو “ہے۔
48 عیسٰی نے اُس سے کہا، تکجب” تم لوگ الٰہی
نشان معجزےاور نہیں دیکھتے ایمان نہیں “لاتے۔

شاہی49 افسر نے کہا، خداوند” آئیں، اِس پہلےسے
کہ میرا لڑکا مر “جائے۔

50 عیسٰی نے جواب دیا، جا،” تیرا بیٹا زندہ رہے
“گا۔
آدمی عیسٰی باتکی پر ایمان لایا اور اپنے گیا۔چلاگھر

51 وہ ابھی راستے میں تھا کہ اُس کے نوکر اُس سے ملے۔
اُنہوں نے اُسے اطلاع دی کہ بیٹا زندہ ہے۔

اُس52 نے اُن پوچھسے گچھ کی کہ اُس طبیعتکی
وقتکس سے بہتر ہونے لـگی تھی۔ اُنہوں جوابنے
دیا، بخار” کل ایکدوپہر بجے اُتر “گیا۔ 53 باپپھر نے
جان لیا وقتاُسیکہ عیسٰی نے اُسے بتایا تمہارا”تھا، بیٹا
زندہ رہے “گا۔ اور وہ پورےاپنے سمیتگھرانے اُس
پر ایمان لایا۔

54 یوں عیسٰی نے اپنا دوسرا الٰہی نشان اُس وقت
جبدکھایا وہ یہودیہ گلیلسے میں آیا تھا۔

5
المُقّدسبیت حوضکے پر شفا

1 کچھ دیر کے بعد عیسٰی کسی یہودی عید کے موقع
پر یروشلم گیا۔ 2 شہر میں ایک حوض تھا جس کا نام
اَرامی زبان میں بیت حسدا تھا۔ اُس کے پانچ بڑے
برآمدے تھے اور وہ شہر کے اُس دروازے کے قریب
تھا جس کا نام بھیڑوں’ کا ‘دروازہ ہے۔ 3 اِن برآمدوں
میں بےشمار معذور لوگ پڑے ہتے ر تھے۔ یہ اندھے،
لنگڑے پانیمفلوجاور ہلنےکے انتظارکے میں ہتے تھے۔ر
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4 کیونکہ] گاہے رببگاہے کا فرشتہ اُتر کر
پانی کو ہلا دیتا تھا۔ جو بھی اُس وقت اُس میں پہلے
داخل ہو اُسےجاتا تھیجاتیملشفا بیماریکیاُسخواہ
کوئی بھی کیوں نہ [ہوتی۔ 5 مریضوں میں سے ایک
آدمی 38 سال سے معذور تھا۔ جب6 عیسٰی نے اُسے
وہاں پڑا دیکھا اور اُسے معلوم ہوا کہ یہ اِتنی دیر اِسسے
حالت میں ہے تو اُس نے پوچھا، کیا” تُو تندرست ہونا
چاہتا “ہے؟

اُس7 جوابنے دیا، خداوند،” یہ مشکل ہے۔ میرا
کوئی ساتھی نہیں جو مجھے اُٹھا کر پانی میں جب اُسے
ہلایا جاتا ہے لے جائے۔ اِس لئے میرے وہاں پہنچنے
میں اِتنی دیر لـگ جاتی ہے کہ کوئی اَور مجھ سے پہلے
پانی میں اُتر جاتا “ہے۔

عیسٰی8 اُٹھ،”کہا،نے اپنا بستر اُٹھا وہ9“!پھرچلکر
آدمی ً فورا بحال ہو گیا۔ اُس نے اپنا بستر اُٹھایا اور چلنے
پھرنے لگا۔
یہ واقعہ سبت کے دن ہوا۔ اِس10 لئے یہودیوں نے

شفایاب آدمی کو بتایا، آج” سبت کا دن ہے۔ آج بستر
اُٹھانا منع “ہے۔

لیکن11 اُس جوابنے دیا، آدمیجس” نے مجھے
دیشفا اُس مجھےنے بتایا، اپنا’ بستر اُٹھا چلکر “۔‘پھر

اُنہوں12 سوالنے کونوہ”کیا، تجھےنےجسہے
یہ کچھ “بتایا؟ 13 لیکن شفایاب آدمی کو معلوم نہ تھا،
کیونکہ عیسٰی ہجوم سببکے سے چپکے سے وہاں سے
چلا گیا تھا۔

بعد14 میں عیسٰی المُقّدسبیتاُسے میں ملا۔ اُس نے
اب”کہا، تُو بحال ہو گیا پھرہے۔ گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو
کہ تیرا حال پہلے بھیسے بدتر ہو “جائے۔

15 اُس آدمی نے اُسے چھوڑ کر یہودیوں کو اطلاع
دی، عیسٰی” مجھےنے شفا “دی۔ اِس16 پر یہودی اُس
کو ستانے لـگے، کیونکہ اُس نے اُس آدمی کو سبت
بحالدنکے کیا لیکن17تھا۔ عیسٰی تکآجباپمیرا”دیا،جواباُنہیںنے کام کرتا آیا اورہے، مَیں بھی ایسا کرتا
“ہوں۔

18 یہ سن کر یہودی اُسے قتل کرنے کی مزید
کوشش کرنے لـگے، کیونکہ اُس نے نہ صرف سبت

دنکے منسوخکو قرار دیا تھا بلـکہ الله کو باپاپنا کہہ
کر آپاپنے کو الله کے برابر ٹھہرایا تھا۔

فرزند کا اختیار
عیسٰی19 مَیں”دیا،جواباُنہیںنے تم کو سچ ہوںبتاتا

کہ فرزند اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ صرفوہ
وہ کچھ کرتا ہے جو باپوہ کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو
کچھ باپ کرتا ہے وہی فرزند بھی کرتا ہے، 20 کیونکہ
باپ فرزند کو پیار کرتا اور کچھسباُسے دکھاتا ہے جو
وہ خود کرتا ہے۔ ہاں، وہ فرزند کو اِن سے بھی عظیم
کام دکھائے گا۔ پھر تم اَور بھی یادہ ز حیرت زدہ ہو
گے۔ 21 جسکیونکہ طرح باپ مُردوں کو زندہ کرتا
ہے اُسی طرح فرزند بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کر دیتا
ہے۔ 22 اور باپ کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا بلـکہ
اُس عدالتنے کا پورا انتظام فرزند کے سپرد کر دیا ہے
فرزندطرحاُسیسبتاکہ23 طرحجسکریںعزتکی
باپوہ عزتکی کرتے ہیں۔ جو فرزند عزتکی نہیں
کرتا باپوہ نہیںعزتبھیکی اُسےنےجسکرتا ہے۔بھیجا

24 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں، جو بھی میری بات سن
کر اُس پر ایمان لاتا جسہے نے مجھے بھیجا ہے ابدی
زندگی اُس کی اُسےہے۔ مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا بلـکہ
موتوہ گرفتکی سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا
ہے۔ مَیں25 تم کو سچ بتاتا ہوں وقتایککہ آنے والا
ہے بلـکہ آ چکا مُردےجبہے الله کے فرزند کی آواز
سنیں گے۔ اور جتنے سنیں گے وہ زندہ ہو جائیں گے۔
26 باپطرحجسکیونکہ زندگی کا منبع اُسیہے طرح
اُس فرزنداپنےنے زندگیکو منبعکا بنا ساتھ27ہے۔دیا
ساتھ اُس نے عدالتاُسے کرنے کا اختیار دےبھی دیا
کیونکہہے، وہ ابِن آدم ہے۔ یہ28 سن تعجبکر نہ کرو
ایککیونکہ وقت آ رہا جبہے تمام مُردے اُس کی
آواز سن کر قبروں29 میں نکلسے آئیں جنہوںگے۔ نے
نیک کام کیا وہ جی اُٹھ کر زندگی پائیں گے جبکہ جنہوں
نے بُرا کام کیا وہ جی تو اُٹھیں لیکنگے اُن عدالتکی کی
جائے گی۔

عیسٰی کے گواہ
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مَیں30 مرضیاپنی نہیںکچھسے کر سکتا بلـکہ کچھجو

باپ سے سنتا ہوں اُس عدالتمطابقکے کرتا ہوں۔ اور
میری عدالت راست ہے کیونکہ مَیں اپنی مرضی کرنے
نہیںکوششکی کرتا بلـکہ اُسی مجھےنےجسکی ہے۔بھیجا

31 اگر مَیں خود بارےاپنے میں گواہی دیتا تو میری
گواہی معتبر نہ ہوتی۔ ایکلیکن32 اَور ہے میرےجو
بارے میں دےگواہی رہا ہے اور مَیں جانتا ہوں کہ
میرے بارے میں اُس کی گواہی سچی اور معتبر ہے۔
33 تم نے پتا کرنے کے لئے اپنے لوگوں کو یحیٰی کے
پاس بھیجا اورہے اُس تصدیقکیحقیقتنے کی ہے۔
بےشک34 مجھے کسی انسانی گواہ کی ضرورت نہیں
لیکنہے، مَیں یہ اِس لئے بتا رہا ہوں تاکہ تم نجاتکو
مل جائے۔ 35 یحیٰی ایک جلتا ہوا چراغ تھا جو روشنی
دیتا تھا، اور کچھ دیر کے لئے تم نے اُس کی روشنی میں
خوشی ایکپاسمیرےلیکن36کیا۔پسندمنانا اَور گواہ
ہے جو یحیٰی کی نسبت یادہ ز اہم ہے یعنی وہ کام جو
باپ نے مجھے مکمل کرنے کے لئے دے دیا۔ یہی کام
جو مَیں کر رہا بارےمیرےہوں میں گواہی دیتا ہے
کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ 37 اِس کے علاوہ باپ
نے خود جس نے مجھے بھیجا میرےہے بارے میں
گواہی دی ہے۔ افسوس، تم نے کبھی اُس کی آواز
نہیں سنی، نہ اُس دیکھی،صورتوشکلکی اور38 اُس
کا تمہارےکلام اندر نہیں رہتا، کیونکہ تم اُس پر ایمان
نہیں رکھتے جسے اُس نے بھیجا ہے۔ 39 تم اپنے صحیفوں
میں ڈھونڈتے ہتے ر ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اُن سے
تمہیں ابدی زندگی حاصل لیکنہے۔ بارےمیرےیہی
میں گواہی دیتے !ہیں توبھی40 تم زندگی پانے کے لئے
پاسمیرے آنا نہیں ہتے۔ چا

41 مَیں انسانوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن42 مَیں
تم کو ہوںجانتا کہ تم میں الله محبتکی نہیں۔ اگرچہ43
مَیں باپاپنے نامکے میں آیا توبھیہوں قبولمجھےتم نہیں
کرتے۔ اِس کے مقابلے میں اگر کوئی اپنے نام میں آئے
گا تو تم اُسے قبول کرو گے۔ 44 کوئی عجب نہیں کہ تم
ایمان نہیں لا سکتے۔ کیونکہ دوسرےایکتم عزتسے
ہتے چا ہو جبکہ تم وہ عزت پانے کوششکی ہی نہیں
کرتے واحدجو خدا ملتیسے ہے۔ لیکن45 یہ نہ سمجھو

باپمَیںکہ منےکے سا تم پر ایکگا۔لگاؤںالزام اَور ہے
جو تم پر الزام لگا رہا ہے یعنی جسموسٰی، سے تم اُمید
رکھتے ہو۔ 46 اگر تم واقعی موسٰی پر ایمان رکھتے تو ضرور
مجھ ایمانبھیپر رکھتے، اُسکیونکہ بارےہیمیرےنے
میں لـکھا۔ لیکن47 چونکہ تم وہ کچھ نہیں مانتے جو اُس
نے لـکھا ہے تو میری باتیں کیونکر مان سکتے “!ہو

6
بڑےعیسٰی ہجوم کو کھانا کھلاتا ہے

اِس1 کے بعد عیسٰی گلیلنے کی جھیل کو پار کیا۔
جھیل) کا دوسرا نام یاس تبر (تھا۔ ایک2 بڑا ہجوم
اُس کے پیچھے لـگ گیا تھا، کیونکہ اُس نے الٰہی نشان
دکھا کر مریضوں کو شفا دی تھی اور لوگوں نے اِس
کا مشاہدہ کیا تھا۔ 3 پھر عیسٰی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے
شاگردوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ 4 یہودی) عیدِ فسح
قریب آ گئی (تھی۔ 5 وہاں بیٹھے عیسٰی نے اپنی نظر
اُٹھائی تو دیکھا ایککہ بڑا ہجوم پہنچ رہا ہے۔ اُس نے
فلپّس سے پوچھا، ہم” کہاں سے کھانا خریدیں تاکہ
اُنہیں “کھلائیں؟ 6 یہ) اُس نے فلپّس کو آزمانے کے
لئے کہا۔ خود تو وہ جانتا تھا کہ کرےکیا (گا۔

7 فلپّس نے جواب دیا، اگر” ہر ایک کو صرف
تھوڑا سا ملے توبھی چاندی کے 200 ِسکے کافی نہیں
ہوں “گے۔

8 پھر شمعون پطرس کا بھائی یاس اندر بول اُٹھا،
ایکیہاں”9 لڑکا پاسکےجسہے َجو کی پانچ روٹیاں
اور دو مچھلیاں ہیں۔ مگر اِتنے لوگوں میں یہ کیا “!ہیں

10 عیسٰی نے کہا، لوگوں” کو بٹھا “دو۔ اُس جگہ
بہت گھاس تھی۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے۔ صرف)
مردوں کی تعداد 5,000 (تھی۔ 11 عیسٰی نے روٹیاں
لے کر شکرگزاری کی دعا کی اور اُنہیں بیٹھے ہوئے
لوگوں میں تقسیم کروایا۔ یہی کچھ اُس نے مچھلیوں کے
ساتھ بھی کیا۔ اور سب نے جی بھر کر روٹی کھائی۔
سیرسبجب12 ہو گئے تو عیسٰی شاگردوںنے کو اب”بتایا، بچے ٹکڑےہوئے جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو
“جائے۔ اُنہوںجب13 نے بچا ہوا کھانا اکٹھا کیا تو َجو
کی پانچ روٹیوں ٹکڑوںکے سے ٹوکرےبارہ بھر گئے۔
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جب14 لوگوں نے عیسٰی کو یہ الٰہی نشان دکھاتے
دیکھا تو اُنہوں نے کہا، یقیناً” یہ وہی نبی جسےہے دنیا
میں آنا “تھا۔ 15 عیسٰی کو معلوم ہوا کہ وہ آ کر اُسے
زبردستی بادشاہ بنانا ہتے چا ہیں، اِس لئے وہ دوبارہ اُن
الـگسے ہو کر اکیلا کسیہی پہاڑ پر چڑھ گیا۔

عیسٰی پانی پر چلتا ہے
شام16 کو شاگرد جھیل پاسکے گئے 17 اور کشتی

پر سوار ہو کر جھیل کے پار شہر کفرنحوم کے لئے روانہ
ہوئے۔ اندھیرا ہو چکا تھا اور عیسٰی اب تک اُن کے
پاس واپس نہیں آیا تھا۔ 18 تیز ہَوا باعثکے جھیل میں
لہریں اُٹھنے لـگیں۔ کشتی19 کو کھیتے کھیتے شاگرد چار
یا پانچ کلو میٹر کا سفر تھےچکےکرطے اچانککہ عیسٰی
نظر آیا۔ وہ پانی پر چلتا ہوا کشتی طرفکی بڑھ رہا تھا۔
شاگرد دہشت زدہ ہو گئے۔ 20 لیکن اُس نے اُن سے
مَیں”کہا، نہخوفہوں۔ہی “کرو۔ وہ21 اُسے کشتی
میں بٹھانے پر آمادہ ہوئے۔ اور اُسیکشتی لمحے اُس جگہ
پہنچ گئی جہاں وہ جانا ہتے چا تھے۔

لوگ عیسٰی کو ڈھونڈتے ہیں
22 ہجوم تو جھیل کے پار رہ گیا تھا۔ اگلے دن لوگوں

کو پتا چلا کہ ایکشاگرد ہی کشتی لے کر چلے گئے
ہیں اور کہ اُس وقت عیسٰی کشتی میں نہیں تھا۔ 23 پھر
کچھ کشتیاں یاس تبر سے اُس مقام کے قریب پہنچیں
عیسٰیخداوندجہاں روٹینے لئےکے کیشکرگزاری دعا
کر کے اُسے لوگوں کو کھلایا تھا۔ جب24 لوگوں نے
دیکھا کہ نہ عیسٰی اور نہ اُس کے شاگرد وہاں ہیں تو
وہ کشتیوں پر سوار ہو کر عیسٰی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے
کفرنحوم پہنچے۔

عیسٰی زندگی کی روٹی ہے
جب25 اُنہوں نے اُسے جھیل کے پار پایا تو طرحکسآپاُستاد،”پوچھا، یہاں پہنچ “گئے؟
26 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں،

تم مجھے اِس لئے نہیں ڈھونڈ رہے کہ الٰہی نشان دیکھے
ہیں بلـکہ اِس لئے کہ تم بھرجینے روٹیکر ہے۔کھائی
خوراکایسی27 کے لئے جد و جہد نہ کرو سڑگلجو
جاتی ہے، بلـکہ ایسی کے لئے جو ابدی تکزندگی قائم

رہتی ہے اور جو ابِن آدم تم دےکو گا، کیونکہ خدا
باپ نے اُس پر اپنی تصدیق کی مُہر لگائی “ہے۔

اِس28 پر اُنہوں نے ہمیں”پوچھا، کیا کرنا ہئے چا تاکہ
الله کا مطلوبہ کام “کریں؟

29 عیسٰی جوابنے دیا، الله” کا کام یہ ہے کہ تم
اُس پر ایمان لاؤ جسے اُس نے بھیجا “ہے۔

اُنہوں30 نے کہا، تو” آپپھر کیا الٰہی نشان دکھائیں
گے جسے دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لائیں؟ آپ کیا کام
سرانجام دیں گے؟ باپہمارے31 دادا نے تو یگستان ر
میں مَن کھایا۔ چنانچہ کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے کہ
موسٰی اُنہیںنے آسمان سے روٹی “کھلائی۔

32 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ
خود موسٰی نے تم کو آسمان سے روٹی نہیں کھلائی بلـکہ
باپمیرے وہینے۔ تم آسمانکو روٹیحقیقیسے دیتا
ہے۔ 33 کیونکہ الله کی روٹی شخصوہ ہے جو آسمان پر
سے اُتر کر دنیا کو زندگی بخشتا “ہے۔

اُنہوں34 نے کہا، خداوند،” ہمیں یہ روٹی ہر وقت
دیا “کریں۔

جواب35 میں عیسٰی نے کہا، مَیں” ہی زندگی کی
روٹی ہوں۔ میرےجو پاس آئے اُسے پھر بھوککبھی
نہیں لـگے گی۔ اور جو مجھ پر ایمان لائے اُسے پھر کبھی
پیاس نہیں لـگے گی۔ 36 لیکن جس طرح مَیں تم کو
بتا چکا ہوں، تم نے مجھے دیکھا اور پھر بھی ایمان نہیں
لائے۔ 37 جتنے بھی باپ نے مجھے دیئے ہیں میرےوہ
پاس آئیں گے اور جو پاسمیرےبھی آئے گا اُسے مَیں
ہرگز نکال نہ دوں گا۔ 38 کیونکہ مَیں اپنی مرضی پوری
کرنے کے لئے آسمان سے نہیں اُترا بلـکہ اُس کی جس
نے مجھے بھیجا ہے۔ 39 اور جس نے مجھے بھیجا اُس
کی مرضی یہ ہے کہ جتنے بھی اُس نے مجھے دیئے ہیں
اُن میں سے مَیں ایک کو بھی کھو نہ دوں بلـکہ سب
کو قیامت کے دن مُردوں میں سے پھر زندہ کروں۔
40 میرےکیونکہ باپ کی مرضی یہی ہے کہ جو بھی
فرزند کو دیکھ کر اُس پر ایمان لائے اُسے ابدی زندگی
حاصل ہو۔ شخصایسے کو مَیں قیامت کے دن مُردوں
میں سے پھر زندہ کروں “گا۔
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41 یہ سن کر یہودی اِس لئے بڑبڑانے لـگے کہ اُس

نے کہا تھا، مَیں” ہی وہ روٹی ہوں جو آسمان پر سے اُتر
آئی “ہے۔ 42 اُنہوں اعتراضنے کیا، کیا” یہ عیسٰی بن
یوسف باپکےجسنہیں، اور ماں واقفہمسے ہیں؟
وہ کیونکر کہہ سکتا کہہے مَیں’ آسمان سے اُترا “؟‘ہوں

عیسٰی43 میںجوابنے بڑاؤ۔متمیںآپس”کہا، بڑ
صرف44 میرےشخصوہ پاس آ سکتا ہے جسے باپ
جس نے مجھے بھیجا پاسمیرےہے کھینچ لایا ہے۔
شخصایسے کو مَیں قیامت کے دن مُردوں میں سے پھر
زندہ کروں گا۔ 45 نبیوں کے صحیفوں میں لـکھا سب’ہے، الله سے تعلیم پائیں ‘گے۔ جو بھی الله کی سن کر
اُس سے سیکھتا ہے پاسمیرےوہ آ جاتا ہے۔ اِس46
کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے باپکبھی کو دیکھا۔
ایکصرف ہی نے باپ کو دیکھا ہے، وہی جو الله
کی طرف سے ہے۔ 47 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو
ایمان رکھتا ہے اُسے ابدی زندگی حاصل ہے۔ زندگی48
کی روٹی مَیں ہوں۔ باپتمہارے49 دادا یگستان ر میں
مَن کھاتے توبھیرہے، وہ مر گئے۔ لیکن50 یہاں آسمان
سے اُترنے والی ایسی روٹی جسےہے کھا کر انسان نہیں
مرتا۔ مَیں51 ہی زندگی کی وہ روٹی ہوں جو آسمان سے
اُتر آئی ہے۔ جو اِس روٹی سے کھائے وہ تکابد زندہ
رہے گا۔ اور یہ روٹی میرا گوشت ہے جو مَیں دنیا کو
زندگی مہیا کرنے کی پیشخاطر کروں “گا۔

یہودی52 بڑی سرگرمی دوسرےایکسے بحثسے
کرنے لـگے، یہ” آدمی ہمیں کس طرح اپنا گوشت
کھلا سکتا “ہے؟

53 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں
صرفکہ ابِن آدم گوشتکا کھانے اور اُس کا خون
پینے ہی سے تم میں زندگی ہو گی۔ 54 جو میرا گوشت
کھائے اور میرا خون پیئے ابدی زندگی اُس کی ہے اور
مَیں اُسے قیامت کے دن مُردوں میں سے پھر زندہ کروں
گا۔ 55 کیونکہ میرا گوشت حقیقی خوراک اور میرا
خون حقیقی پینے کی چیز ہے۔ 56 جو گوشتمیرا کھاتا
اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور مَیں
اُس میں۔ مَیں57 اُس زندہ باپ کی وجہ سے زندہ ہوں
جس مجھےنے بھیجا۔ اِسی طرح جو مجھے کھاتا ہے وہ
میری ہی وجہ سے زندہ رہے گا۔ 58 یہی وہ روٹی ہے

آسمانجو اُتریسے باپتمہارےہے۔ دادا مَن کھانے
کے باوجود مر گئے، لیکن جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد
تک زندہ رہے “گا۔

عیسٰی59 باتیںیہنے کفرنحوموہجبکیںوقتاُس
عبادتیہودیمیں خانے میں دےتعلیم رہا تھا۔

ابدی زندگی کی باتیں
60 یہ سن کر اُس بہتکے سے شاگردوں نے یہ”کہا، باتیں ناگوار ہیں۔ کون اِنہیں سن سکتا “!ہے
61 عیسٰی کو معلوم تھا کہ میرے شاگرد میرے

بارے میں بڑا بڑ رہے ہیں، اِس لئے اُس نے کہا، کیا”
تم کو اِن باتوں ٹھیسسے لـگی ہے؟ 62 تو پھر تم کیا سوچو
گے جب ابِن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ
پہلے تھا؟ 63 الله روحکا ہی زندہ کرتا جسمانیجبکہہے
طاقت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں مَیں نے تم کو
ہیںبتائی لیکن64ہیں۔زندگیاورروحوہ کچھسےمیںتم
ہیں “رکھتے۔نہیںایمانجو ( عیسیٰ ہیسےشروعتو
جانتا تھا کہ کون کون ایمان نہیں رکھتے اور کون مجھے
دشمن کے حوالے کرے (گا۔ 65 پھر اُس نے اِس”کہا، لئے مَیں نے تم کو بتایا صرفکہ میرےشخصوہ
پاس آ سکتا باپجسےہے توفیقیہسےطرفکی “ملے۔

وقتاُس66 سے اُس بہتکے سے شاگرد لٹے ُ ا پاؤں
پھر گئے اور آئندہ کو اُس کے ساتھ نہ چلے۔ 67 تب
عیسٰی کیا”پوچھا،سےشاگردوںبارہنے چلےبھیتم جانا
ہتے چا “ہو؟

پطرسشمعون68 کسہمخداوند،”دیا،جوابنے
پاسکے ابدیجائیں؟ زندگی باتیںکی آپتو ہی پاسکے
ہیں۔ 69 اور ہم نے ایمان لا کر جان لیا ہے آپکہ الله
قدوسکے “ہیں۔

میںجواب70 عیسٰی مَیںکیا”کہا،نے نے تم بارہ کو
نہیں چنا؟ توبھی تم میں شخصایکسے شیطان “ہے۔
71 وہ) شمعون یوتی اسکر کے بیٹے یہوداہ طرفکی اشارہ
کر رہا تھا جو بارہ شاگردوں میں ایکسے تھا جساور
بعدنے میں اُسے دشمن کے حوالے کر (دیا۔

7
عیسٰی اور اُس کے بھائی

اِس1 کے بعد عیسٰی نے گلیل کے علاقے میں اِدھر
اُدھر سفر کیا۔ وہ یہودیہ میں پھرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ
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وہاں کے یہودی اُسے قتل کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے
تھے۔ 2 لیکن جب یہودی عید بنام یوں جھونپڑ کی عید
قریب آئی 3 تو اُس کے بھائیوں نے اُس سے کہا، یہ”
جگہ چھوڑ کر یہودیہ چلا جا تیرےتاکہ پیروکار بھی وہ
معجزے دیکھ لیں جو تُو کرتا ہے۔ 4 شخصجو چاہتا
ہے عوامکہ اُسے جانے وہ پوشیدگی میں کام نہیں کرتا۔
اگر تُو اِس قسم کا معجزانہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو
دنیا پر ظاہر “کر۔ 5 اصل) میں عیسٰی کے بھائی بھی
اُس پر ایمان نہیں رکھتے (تھے۔

6 عیسٰی نے اُنہیں بتایا، ابھی” وہ وقت نہیں آیا جو
میرے لئے موزوں ہے۔ لیکن تم جا سکتے تمہارےہو،
لئے ہر وقت موزوں ہے۔ 7 دنیا تم سے دشمنی نہیں رکھ
لیکنسکتی۔ مجھ سے وہ دشمنی رکھتی ہے، کیونکہ مَیں
اُس کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اُس کے
کام بُرے ہیں۔ 8 تم خود عید پر جاؤ۔ مَیں نہیں جاؤں
گا، کیونکہ ابھی وہ وقت نہیں آیا میرےجو لئے موزوں
“ہے۔ 9 یہ کہہ کر وہ گلیل میں ٹھہرا رہا۔

عیسٰی یوں جھونپڑ کی عید پر
لیکن10 بعد اُسجبمیں، بھائیکے عید پر چکےجا

تھے تو وہ بھی گیا، اگرچہ علانیہ نہیں بلـکہ خفیہ طور پر۔
یہودی11 عید کے موقع پر تلاشاُسے کر رہے تھے۔ وہ
پوچھتے رہے، وہ” آدمی کہاں “ہے؟

ہجوم12 میں سے لوگکئی عیسٰی بارےکے میں بڑا بڑ
رہے بعضتھے۔ نے کہا، وہ” اچھا بندہ “ہے۔ لیکن
دوسروں نے اعتراض کیا، نہیں،” وہ عوام کو بہکاتا
“ہے۔ کسیلیکن13 بھینے اُس بارےکے کھلمیں
باتکر نہ کی، کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتے تھے۔

14 عید کا آدھا حصہ گزر چکا تھا جب عیسٰی بیت
المُقّدس میں جا کر تعلیم لگا۔دینے سناُسے15 یہودیکر
حیرت زدہ ہوئے اور کہا، یہ” طرحکسآدمی اِتنا علم
رکھتا ہے حالانکہ اِس نے کہیں سے بھی تعلیم حاصل
نہیں “!کی

16 عیسٰی جوابنے دیا، جو” تعلیم مَیں دیتا ہوں وہ
میری اپنی نہیں بلـکہ اُس کی جسہے مجھےنے بھیجا۔
17 جو اُس کی مرضی پوری کرنے کے لئے تیار ہے وہ
جان لے گا کہ میری تعلیم الله طرفکی سے ہے یا کہ
میری سے۔طرفاپنی 18 جو طرفاپنی سے بولتا ہے وہ

اپنی ہی عزت چاہتا ہے۔ لیکن جو اپنے بھیجنے والے
کی عزت و جلال بڑھانے کوششکی کرتا ہے وہ سچا
ہے اور اُس میں ناراستی نہیں ہے۔ 19 کیا موسٰی نے
تم کو شریعت نہیں دی؟ تو پھر تم مجھے قتل کرنے کی
کیوںکوشش کر رہے “ہو؟

ہجوم20 جوابنے دیا، تم” بدروحکسی گرفتکی
میں ہو۔ کون تمہیں قتل کرنے کی کوشش کر رہا
“ہے؟

21 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” نے سبت کے دن
ایک ہی معجزہ کیا اور تم سب حیرت زدہ ہوئے۔
22 لیکن تم بھی سبت کے دن کام کرتے ہو۔ تم اُس
دن اپنے بچوں کا ختنہ کرواتے ہو۔ اور یہ رسم موسٰی
کی شریعت کے مطابق ہی ہے، اگرچہ یہ موسٰی سے
نہیں بلـکہ ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب
لازممطابقکےشریعتکیونکہ23ہوئی۔شروعسے ہے
بچےکہ کا ختنہ آٹھویں دن کروایا جائے، اور اگر یہ دن
سبت ہو تو تم پھر بھی اپنے بچے کا ختنہ کرواتے ہو تاکہ
ورزیخلافکیشریعت نہ جائے۔ہو تو پھر تم مجھ سے
ناراضکیوں ہو کہ مَیں نے سبت کے ایکدن آدمی
پورےکے جسم کو شفا دی؟ ظاہری24 صورت کی
بنا پر فیصلہ نہ کرو بلـکہ باطنی حالت پہچان کر منصفانہ
فیصلہ “کرو۔

کیا عیسٰی ہی مسیح ہے؟
وقتاُس25 یروشلم کے کچھ ہنے ر والے کہنے کیا”لـگے، یہ وہ آدمی نہیں ہے جسے لوگ قتل کرنے کی

کوشش کر رہے ہیں؟ تاہم26 وہ یہاں کھل باتکر کر
رہا ہے اور کوئی بھی اُسے روکنے کوششکی نہیں کر
رہا۔ ہمارےکیا راہنماؤں حقیقتنے میں جان لیا ہے
کہ یہ مسیح ہے؟ لیکن27 مسیحجب آئے گا تو کسی
بھیکو معلوم نہیں ہو گا کہ وہ کہاں سے یہہے۔ آدمی
فرق ہمہے۔ تو جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے “ہے۔

28 المُقّدسبیتعیسٰی میں دےتعلیم رہا ابتھا۔ وہ
پکار مجھےتم”اُٹھا، اورہوجانتے بھییہ ہوجانتے مَیںکہ
لیکنہوں۔سےکہاں مَیں نہیںسےطرفاپنی جسآیا۔
نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے اور اُسے تم نہیں جانتے۔
لیکن29 مَیں اُسے جانتا ہوں، کیونکہ مَیں اُس طرفکی
ہوںسے اور اُس مجھےنے بھیجا “ہے۔
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اُنہوںتب30 اُسےنے گرفتار کی۔کوششکیکرنے

لیکن کوئی بھی اُس کو ہاتھ نہ لگا سکا، کیونکہ ابھی
اُس کا وقت نہیں آیا تھا۔ توبھی31 ہجوم کے لوگکئی
اُس پر ایمان لائے، کیونکہ اُنہوں نے کہا، مسیحجب”
آئے گا تو کیا وہ اِس آدمی سے یادہ ز الٰہی نشان دکھائے
“گا؟

پہرے دار اُسے گرفتار کرنے آتے ہیں
فریسیوں32 نے دیکھا کہ ہجوم میں اِس قسم کی باتیں

دھیمی دھیمی آواز کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ چنانچہ
اُنہوں نے راہنما اماموں کے ساتھ مل کر بیت المُقّدس
پہرےکے دار عیسٰی کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجے۔
33 لیکن عیسٰی نے کہا، مَیں” صرف تھوڑی دیر اَور
تمہارے رہوںساتھ گا، پھر مَیں اُس واپسپاسکے چلا
جاؤں مجھےنےجسگا بھیجا وقتاُس34ہے۔ مجھےتم
ڈھونڈو گے، مگر نہیں پاؤ گے، کیونکہ جہاں مَیں ہوں
وہاں تم نہیں آ “سکتے۔

آپسیہودی35 میں کہنے لـگے، یہ” کہاں جانا چاہتا
ہمجہاںہے اُسے نہیں پا سکیں گے؟ کیا وہ ملـکبیروِن
جانا چاہتا ہے، وہاں لوگہمارےجہاں یونانیوں میں
میںحالتبکھری ہتے ر ہیں؟ کیا وہ یونانیوں کو تعلیم دینا
مطلب36ہے؟چاہتا کیا وہجبہے ہے،کہتا مجھےتم’
ڈھونڈو گے مگر نہیں پاؤ ‘گے اور جہاں’ مَیں ہوں وہاں
تم نہیں آ “۔‘سکتے

زندگی کے پانی کی نہریں
37 عید کے آخری دن جو سب سے اہم ہے عیسٰی

کھڑا ہوا اور اونچی آواز سے پکار اُٹھا، جو” پیاسا ہو وہ
پاسمیرے آئے، 38 اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ پیئے۔
کلاِم مُقّدس کے مطابق اُس’ کے اندر سے زندگی کے
پانی نہریںکی بہہ نکلیں “۔‘گی 39 زندگی’) ‘پانیکے سے
وہ روح القدس کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو اُن کو
حاصل ہوتا ہے جو عیسٰی پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن وہ
اُس تکوقت نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ تکابعیسٰی
اپنے جلال کو نہ پہنچا (تھا۔

سننے والوں میں نااتفاقی

40 عیسٰی کی یہ باتیں سن کر ہجوم کچھکے لوگوں نے
یہ”کہا، آدمی واقعی وہ نبی انتظارکےجسہے میں ہم
“ہیں۔

دوسروں41 نے کہا، یہ” مسیح “ہے۔
بعضلیکن اعتراضنے گلیلمسیح”کیا، کسسے

طرح آ سکتا !ہے بیانتوکلامپاک42 کرتا مسیحکہہے
داؤد کے خاندان اور بیت لحم سے آئے گا، اُس گاؤں
داؤدجہاںسے بادشاہ پیدا “ہوا۔ یوں43 عیسٰی کی وجہ
لوگوںسے پھوٹمیں پڑ گئی۔ کچھ44 تو اُسے گرفتار کرنا
ہتے چا تھے، لیکن کوئی بھی اُس کو ہاتھ نہ لگا سکا۔

یہودی راہنما عیسٰی پر ایمان نہیں رکھتے
45 اِتنے میں بیت المُقّدس کے پہرے دار راہنما

اماموں اور فریسیوں پاسکے واپس آئے۔ وہ عیسٰی کو
لے نہیںکر آئے تھے، اِس لئے راہنماؤں تم”پوچھا،نے
اُسے کیوں نہیں “لائے؟

پہرے46 داروں جوابنے دیا، کسی” نے کبھی
اِس آدمی کی باتطرح نہیں “کی۔

فریسیوں47 ًنے طنزا کہا، کیا” تم کو بھی بہکا دیا گیا
ہے؟ 48 کیا راہنماؤں یا فریسیوں میں کوئی ہے جو اُس
پر ایمان لایا ہو؟ کوئی بھی !نہیں لیکن49 شریعت سے
ناواقف یہ ہجوم لعنتی “!ہے

50 اِن راہنماؤں نیکدیمسمیں بھی شامل تھا جو کچھ
دیر پہلے عیسٰی پاسکے گیا ابتھا۔ وہ بول اُٹھا، کیا”51
کسیشریعتہماری یوںپر فیصلہ اجازتکیدینے دیتی
ہے؟ نہیں، لازم ہے کہ اُسے پہلے عدالت پیشمیں کیا
جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اُس سے کیا کچھ سرزد
ہوا “ہے۔

دوسروں52 اعتراضنے کیا، کیا” تم بھی گلیل کے
ہنے ر والے ہو؟ کلاِم مُقّدس میں تفتیش کر کے خود
دیکھ لو کہ گلیل سے کوئی نبی نہیں آئے “گا۔ 53 یہ
کہہ کر ایکہر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔

8
عورتزناکار پر پہلا پتھر

1 عیسٰی خود زیتون کے پہاڑ پر چلا گیا۔ 2 اگلے دن
پَو پھٹتے وقت وہ المُقّدسبیتدوبارہ میں آیا۔ سبوہاں
لوگ اُس کے گرد جمع ہوئے اور وہ بیٹھ کر اُنہیں تعلیم
دینے لگا۔ اِس3 شریعتدوران کے علما ایکفریسیاور
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عورت کو لے کر آئے جسے زنا کرتے وقت پکڑا گیا
تھا۔ اُسے بیچ میں کھڑا کر کے 4 اُنہوں نے عیسٰی سے
کہا، اُستاد،” اِس عورت کو زنا کرتے وقت پکڑا گیا
ہے۔ موسٰی5 ہمیںمیںشریعتنے حکم دیا ایسےکہہے
لوگوں کو سنگسار کرنا آپہے۔ کیا کہتے “ہیں؟ اِس6
سوال سے وہ اُسے پھنسانا ہتے چا تھے تاکہ اُس پر الزام
لگانے کا کوئی بہانہ اُن کے ہاتھ آ جائے۔ لیکن عیسٰی
جھک گیا اور اپنی اُنگلی سے زمین پر لـکھنے لگا۔

وہجب7 اُس جوابسے کا تقاضا کرتے رہے تو وہ
کھڑا ہو کر اُن مخاطبسے ہوا، تم” میں جسسے نے
نہیںگناہکبھی کیا، پہلاوہ پھر8“مارے۔پتھر وہ دوبارہ
جھک کر زمین پر لـکھنے لگا۔ 9 یہ جواب سن کر الزام
لگانے والے یکے دیگرےبعد وہاں کھسکسے گئے،
پہلے بزرگ، پھر باقی سب۔ آخرکار عیسٰی اور درمیان میں
کھڑی عورتوہ اکیلے رہ گئے۔ 10 پھر اُس کھڑےنے
ہو کر عورت،اے”کہا، کہاںسبوہ گئے؟ کسیکیا
تجھنے پر فتوٰی نہیں “لگایا؟

عورت11 جوابنے دیا، نہیں” “خداوند۔
عیسٰی بھیمَیں”کہا،نے تجھ پر فتوٰی نہیں لگاتا۔ جا،

آئندہ گناہ نہ “کرنا۔
عیسٰی دنیا کا نور ہے

12 پھر عیسٰی دوبارہ لوگوں مخاطبسے ہوا، دنیا” کا
نور مَیں ہوں۔ کرےپیرویمیریجو وہ یکی تار میں نہیں
چلے گا، کیونکہ اُسے زندگی کا نور حاصل ہو “گا۔

فریسیوں13 اعتراضنے آپ”کیا، تو بارےاپنے میں
دےگواہی ایسیہیں۔رہے گواہی معتبر نہیں “ہوتی۔

14 عیسٰی نے جواب دیا، اگرچہ” مَیں اپنے بارے
میں ہی گواہی دے رہا ہوں توبھی وہ معتبر ہے۔
کیونکہ مَیں جانتا ہوں کہ مَیں کہاں سے آیا ہوں اور
کہاں کو جا رہا ہوں۔ لیکن تم کو تو معلوم نہیں کہ
مَیں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ 15 تم
انسانی سوچ مطابقکے لوگوں کا فیصلہ کرتے لیکنہو،
مَیں کسی کا بھی فیصلہ نہیں کرتا۔ 16 اور اگر فیصلہ
کروں بھی تو میرا فیصلہ درست ہے، کیونکہ مَیں اکیلا
نہیں ہوں۔ باپ جس نے مجھے بھیجا میرےہے ساتھ
میںشریعتتمہاری17ہے۔ لـکھا آدمیوںدوکہہے کی
گواہی معتبر ہے۔ مَیں18 خود بارےاپنے میں گواہی

دیتا ہوں جبکہ دوسرا گواہ باپ ہے جس نے مجھے
“بھیجا۔

اُنہوں19 آپ”پوچھا،نے “ہے؟کہاںباپکا عیسٰی
نے جواب دیا، تم” نہ مجھے جانتے ہو، نہ میرے باپ
کو۔ اگر تم مجھے جانتے تو پھر میرے باپ کو بھی
“جانتے۔

عیسٰی20 یہنے باتیں اُسوہجبکیںوقتاُس جگہ
قریبکے دےتعلیم رہا تھا لوگجہاں اپنا ہدیہ لتے ڈا
تھے۔ لیکن کسی اُسےنے گرفتار نہ کیا ابھیکیونکہ اُس
وقتکا نہیں آیا تھا۔

جہاں مَیں جا رہا ہوں تم وہاں نہیں جا سکتے
ایک21 اَور بار عیسٰی اُن سے مخاطب ہوا، مَیں” جا

رہا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے گناہوں میں
مر جاؤ گے۔ جہاں مَیں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں پہنچ
“سکتے۔

یہودیوں22 نے پوچھا، کیا” وہ کشیخود کرنا چاہتا
ہے؟ کیا وہ اِسی وجہ سے کہتا ہے، جہاں’ مَیں جا رہا
ہوں وہاں تم نہیں پہنچ “؟‘سکتے

23 عیسٰی جاریباتاپنینے تم”رکھی، نیچے سے ہو
جبکہ مَیں اوپر سے ہوں۔ تم اِس دنیا کے ہو جبکہ مَیں
اِس دنیا کا نہیں ہوں۔ مَیں24 تم کو بتا چکا ہوں کہ تم
اپنے گناہوں میں مر جاؤ گے۔ کیونکہ اگر تم ایمان نہیں
لاتے کہ مَیں وہی ہوں تو ًتم یقینا اپنے گناہوں میں مر
جاؤ “گے۔

اُنہوں25 سوالنے کیا، کونآپ” “ہیں؟
عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” وہی ہوں جو مَیں شروع

سے ہی بتاتا آیا ہوں۔ 26 مَیں تمہارے بارے میں بہت
کچھ کہہ سکتا بہتہوں۔ ایسیسی باتیں ہیں جن کی بنا
پر مَیں تم کو مجرم ٹھہرا سکتا ہوں۔ جسلیکن مجھےنے
بھیجا ہے وہی سچا اور معتبر ہے اور مَیں دنیا صرفکو
وہ کچھ سناتا ہوں جو مَیں نے اُس سے سنا “ہے۔

27 سننے والے نہ سمجھے کہ عیسٰی باپ کا ذکر کر
رہا ہے۔ 28 چنانچہ اُس نے کہا، جب” تم ابِن آدم کو
اونچے پر چڑھاؤ گے تب ہی تم جان لو گے کہ مَیں وہی
ہوں، کہ مَیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلـکہ صرف
وہی سناتا ہوں جو باپ نے مجھے سکھایا ہے۔ 29 اور
جس مجھےنے بھیجا ہے میرےوہ ساتھ اُسہے۔ نے
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مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ مَیں ہر وقت وہی کچھ
کرتا ہوں جو اُسے پسند آتا “ہے۔

30 یہ باتیں سن بہتکر لوگسے اُس پر ایمان لائے۔
سچائی تم کو کرےآزاد گی

31 جو یہودی اُس کا یقین کرتے تھے عیسٰی اب اُن
سے ہم کلام ہوا، اگر” تم میری تعلیم کے تابع رہو گے
ہیتب سچےمیرےتم شاگرد ہو گے۔ 32 پھر تم سچائی کو
جان لو گے اور سچائی تم کو آزاد دےکر “گی۔

33 اُنہوں اعتراضنے کیا، ہم” تو ابراہیم کی اولاد
ہیں، ہم کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ پھر آپ
طرحکس کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں “گے؟

34 عیسٰی جوابنے دیا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ
جو بھی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ 35 غلام تو
عارضی طور پر گھر میں رہتا ہے، لیکن مالـک کا بیٹا
ہمیشہ تک۔ 36 اِس لئے اگر فرزند تم کو کرےآزاد تو
ًتم حقیقتا آزاد ہو گے۔ مجھے37 معلوم ہے کہ تم ابراہیم
کی اولاد ہو۔ لیکن تم مجھے قتل کرنے کے درپَے ہو،
تمہارےکیونکہ میرےاندر پیغام کے لئے نہیںگنجائش
ہے۔ مَیں38 تم کو وہی کچھ بتاتا ہوں جو مَیں باپنے
کے ہاں دیکھا ہے، جبکہ تم وہی کچھ سناتے ہو جو تم
نے باپاپنے سے سنا “ہے۔

39 اُنہوں نے کہا، ہمارا” باپ ابراہیم “ہے۔ عیسٰی
جوابنے دیا، اگر” تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو تم اُس
نمونےکے پر چلتے۔ اِس40 بجائےکے قتلمجھےتم کرنے
تلاشکی میں ہو، اِس لئے مَیںکہ نے تم کو وہی سچائی
سنائی ہے جو مَیں نے الله کے حضور سنی ہے۔ ابراہیم
نے کبھی بھی اِس قسم کا کام نہ کیا۔ 41 نہیں، تم اپنے
باپ کا کام کر رہے “ہو۔
اُنہوں اعتراضنے کیا، ہم” زادےحرام نہیں ہیں۔

الله ہی ہمارا باپواحد “ہے۔
42 عیسٰی نے اُن سے کہا، اگر” الله تمہارا باپ ہوتا

تو تم مجھ محبتسے رکھتے، کیونکہ مَیں الله میں سے نکل
آیا ہوں۔ مَیں اپنی طرف سے نہیں آیا بلـکہ اُسی نے مجھے
بھیجا ہے۔ 43 میریتم زبان نہیںکیوں سمجھتے؟ اِس لئے

کہ تم باتمیری سن نہیں سکتے۔ 44 تم ابلیسباپاپنے
سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں پر عمل کرنے کے
خواہاں ہتے ر ہو۔ وہ شروع ہی سے قاتل ہے اور سچائی
پر قائم نہ رہا، کیونکہ اُس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ
جھوٹ بولتا توہے باتفطرییہ کیونکہہے، جھوٹوہ
لنے بو والا اور جھوٹ کا باپ ہے۔ لیکن45 مَیں سچی
باتیں سناتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ تم کو مجھ پر یقین
نہیں آتا۔ 46 کیا تم میں سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ
مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے؟ مَیں تو تم حقیقتکو
بتا رہا ہوں۔ پھر تم کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا؟ 47 جو
الله سے ہے وہ الله کی باتیں سنتا ہے۔ تم یہ اِس لئے نہیں
سنتے کہ تم الله سے نہیں “ہو۔

عیسٰی اور ابراہیم
یہودیوں48 جوابنے دیا، کیا” ہم ٹھیکنے نہیں

کہا کہ تم سامری ہو اور کسی بدروح کے قبضے میں
“ہو؟

49 عیسٰی نے کہا، مَیں” بدروح کے قبضے میں نہیں
ہوں بلـکہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں جبکہ تم میری
بےعزتی کرتے ہو۔ مَیں50 خود عزتاپنی کا خواہاں
نہیں ہوں۔ ایکلیکن ہے عزتمیریجو اور جلال کا
خیال رکھتا اور انصاف کرتا ہے۔ مَیں51 تم کو سچ بتاتا
ہوں کہ جو میرےبھی کلام پر عمل کرتا رہے موتوہ
کو کبھی نہیں دیکھے “گا۔

52 یہ سن کر لوگوں نے کہا، اب” ہمیں پتا چل گیا
ہے کہ تم کسی بدروح کے قبضے میں ہو۔ ابراہیم اور
نبی سب انتقال کر گئے جبکہ تم دعوٰی کرتے ہو، جو’
میرےبھی کلام عملپر کرتا موتوہرہے کا کبھیمزہ
نہیں چکھے ‘گا۔ 53 کیا باپہمارےتم ابراہیم بڑےسے
ہو؟ وہ مر گیا، اور نبی بھی مر گئے۔ تم اپنے آپ کو کیا
سمجھتے “ہو؟

54 عیسٰی نے جواب دیا، اگر” مَیں اپنی عزت اور
جلال بڑھاتا تو میرا جلال باطل ہوتا۔ لیکن باپمیرا ہی
میری عزت و جلال بڑھاتا ہے، جسوہی بارےکے
میں تم دعوٰی کرتے ہو کہ وہ’ ہمارا ‘ہے۔خدا لیکن55
حقیقت میں تم نے اُسے نہیں جانا جبکہ مَیں اُسے جانتا
ہوں۔ مَیںاگر کہتا مَیںکہ اُسے نہیں جانتا تو تمہاریمَیں
طرح جھوٹا ہوتا۔ لیکن مَیں اُسے جانتا اور اُس کلامکے
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پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارے56 باپ ابراہیم نے خوشی
اُسےجبمنائی معلوم ہوا کہ میریوہ آمد دیکھےدنکا
گا، اور وہ اُسے دیکھ کر مسرور “ہوا۔

57 یہودیوں نے اعتراض کیا، تمہاری” عمر تو ابھی
پچاس سال بھی نہیں، تو پھر طرحکستم کہہ سکتے ہو
کہ تم نے ابراہیم کو دیکھا “ہے؟

58 عیسٰی نے اُن سے کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں،
ابراہیم پیدائشکی سے پیشتر مَیں’ “۔‘ہوں

59 اِس پر لوگ اُسے سنگسار کرنے کے لئے پتھر
اُٹھانے لـگے۔ لیکن غائبعیسٰی ہو المُقّدسبیتکر سے
نکل گیا۔

9
اندھے کی شفا

چلتے1 عیسٰیچلتے آدمیایکنے کو دیکھا پیدائشجو
کا اندھا تھا۔ 2 اُس کے شاگردوں نے اُس سے اُستاد،”پوچھا، یہ آدمی اندھا کیوں پیدا ہوا؟ کیا اِس کا کوئی
گناہ ہے یا اِس والدینکے “کا؟

3 عیسٰی نے جواب دیا، نہ” اِس کا کوئی گناہ ہے
اور نہ اِس کے والدین کا۔ یہ اِس لئے ہوا کہ اِس کی
زندگی میں الله کا کام ظاہر ہو جائے۔ ابھی4 دن ہے۔
لازم جتنیہمکہہے دنتکدیر اُسہے کرتےکامکا
جسرہیں مجھےنے بھیجا ہے۔ راتکیونکہ آنے والی
نہیںکامکوئیوقتاُسہے، لیکن5گا۔سکےکر جتنی
دیر تک مَیں دنیا میں ہوں اُتنی دیر تک مَیں دنیا کا “ہوں۔نور

6 یہ کہہ کر اُس نے زمین تھوکپر کر مٹی سانی اور
اُس کی آنکھوں پر لگا دی۔ 7 اُس نے اُس سے جا،”کہا، ِشلوخ حوضکے میں نہا “لے۔ شِلوخ) کا
مطلب بھیجا’ ‘ہوا (ہے۔ اندھے نے جا کر نہا لیا۔ جب
واپس آیا تو وہ دیکھ سکتا تھا۔

8 اُس کے ہم سائے اور وہ جنہوں نے پہلے اُسے
بھیک مانگتے دیکھا تھا پوچھنے لـگے، کیا” یہ وہی نہیں
جو بھیکبیٹھا مانگا کرتا “تھا؟

بعض9 نے کہا، ہاں،” وہی “ہے۔
اَوروں نے انکار کیا، نہیں،” یہ صرف اُس کا ہم

شکل “ہے۔
لیکن آدمی نے خود اصرار کیا، مَیں” وہی “ہوں۔

اُنہوں10 نے اُس سوالسے کیا، تیری” کسآنکھیں
بحالطرح “ہوئیں؟

11 اُس نے جواب دیا، وہ” آدمی جو عیسٰی کہلاتا
ہے اُس نے مٹی سان کر میری آنکھوں پر لگا دی۔ پھر
اُس نے مجھے کہا، ِشلوخ’ کے حوض پر جا اور نہا
‘لے۔ مَیں وہاں گیا اور نہاتے میریہی آنکھیں بحال ہو
“گئیں۔

اُنہوں12 نے پوچھا، وہ” کہاں “ہے؟
اُس جوابنے دیا، مجھے” نہیں “معلوم۔
فریسی شفا تفتیشکی کرتے ہیں

تب13 شفایابوہ اندھے کو فریسیوں پاسکے لے
عیسٰیدنجس14گئے۔ سانمٹینے اُسکر آنکھوںکی
بحالکو کیا تھا سبتوہ کا دن تھا۔ اِس15 لئے فریسیوں
نے بھی اُس سے پوچھ گچھ کی کہ اُسے کس طرح
ملبصارت آدمیگئی۔ جوابنے اُس”دیا، میرینے
آنکھوں پر مٹی لگا دی، پھر مَیں نے نہا لیا اور اب دیکھ
سکتا “ہوں۔

16 فریسیوں میں بعضسے نے کہا، یہ” شخص الله
طرفکی سے نہیں ہے، سبتکیونکہ کے دن کام کرتا
“ہے۔
دوسروں نے اعتراض کیا، گناہ” گار اِس قسم کے

طرحکسنشانالٰہی دکھا یوں“ہے؟سکتا پھوٹمیںاُن
پڑ گئی۔

پھر17 وہ اُسدوبارہ آدمی مخاطبسے ہوئے پہلےجو
اندھا تُو”تھا، اِسخود بارےکے میں کیا کہتا اُسہے؟
نے تو تیری ہی آنکھوں کو بحال کیا “ہے۔
اُس جوابنے دیا، وہ” نبی “ہے۔
یہودیوں18 کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اندھا

تھا اور پھر بحال ہو گیا ہے۔ اِس لئے اُنہوں نے اُس کے
والدین کو بُلایا۔ 19 اُنہوں نے اُن سے پوچھا، کیا” یہ
تمہارا بیٹا بارےکےجسوہیہے، میں تم کہتے ہو کہ
وہ اندھا پیدا ہوا ابتھا؟ دیکھطرحکسیہ “ہے؟سکتا

20 اُس کے والدین جوابنے دیا، ہم” جانتے ہیں
کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور کہ یہ پیدا وقتہوتے اندھا تھا۔
21 لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اب یہ کس طرح دیکھ
سکتا ہے یا کہ کس نے اِس کی آنکھوں کو بحال کیا
ہے۔ اِس سے خود پتا کریں، یہ بالغ ہے۔ یہ خود اپنے
بارے میں بتا سکتا “ہے۔ 22 اُس کے والدین نے یہ



یوحنا 9:23 1115 یوحنا 10:10

اِس لئے کہا کہ وہ یہودیوں سے ڈرتے تھے۔ کیونکہ
وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جو بھی عیسٰی کو مسیح قرار
دے اُسے یہودی جماعت سے نکال دیا جائے۔ 23 یہی
وجہ تھی کہ اُس کے والدین نے کہا تھا، یہ” بالغ ہے،
اِس سے خود پوچھ “لیں۔

ایک24 بار پھر اُنہوں نے شفایاب اندھے کو الله”بُلایا، کو جلال دے، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ
گار “ہے۔

آدمی25 جوابنے دیا، مجھے” کیا پتا ہے کہ وہ گناہ
گار ہے یا نہیں، باتایکلیکن مَیں جانتا پہلےہوں، مَیں
اندھا تھا، اباور مَیں دیکھ سکتا “!ہوں

26 پھر اُنہوں نے اُس سوالسے کیا، اُس” تیرےنے
ساتھ کیا کِیا؟ اُس تیریطرحکسنے آنکھوں کو بحال
کر “دیا؟

اُس27 جوابنے مَیں”دیا، پہلے آپبھی کو بتا چکا
ہوں اور آپ نے سنا نہیں۔ کیا آپ بھی اُس کے شاگرد
بننا ہتے چا “ہیں؟

28 اِس پر اُنہوں نے اُسے بُرا بھلا کہا، تُو” ہی اُس
کا شاگرد ہے، ہم تو موسٰی کے شاگرد ہیں۔ 29 ہم تو
ہیںجانتے اللهکہ موسٰینے لیکنہے،کیباتسے اِس
بارےکے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے
آیا “ہے۔

30 آدمی جوابنے دیا، عجیب” بات ہے، اُس نے
آنکھوںمیری کو دیشفا اورہے نہیںآپبھیپھر جانتے
کہ وہ کہاں سے ہے۔ 31 ہم جانتے ہیں کہ الله گناہ
گاروں کی نہیں سنتا۔ وہ تو اُس کی سنتا ہے جو اُس
خوفکا مانتا اور اُس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔
32 ابتدا ہی سے یہ بات سننے میں نہیں آئی کہ کسی نے
پیدائشی اندھے کی آنکھوں بحالکو کر دیا ہو۔ 33 اگر یہ
آدمی الله طرفکی سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر “سکتا۔

جواب34 میں اُنہوں نے اُسے بتایا، تُو” جو گناہ آلودہ
میںحالت پیدا ہوا ہے کیا تُو ہمارا اُستاد بننا چاہتا “ہے؟
یہ کہہ کر اُنہوں نے جماعتاُسے میں نکالسے دیا۔

روحانی اندھا پن
عیسٰیجب35 کو پتا چلا کہ اُسے نکال دیا گیا ہے تو

وہ اُس کو ملا اور پوچھا، کیا” تُو ابِن آدم پر ایمان رکھتا
“ہے؟

اُس36 خداوند،”کہا،نے بتائیںمجھےہے؟کونوہ
تاکہ مَیں اُس پر ایمان “لاؤں۔

37 عیسٰی جوابنے دیا، تُو” نے اُسے دیکھ لیا ہے
بلـکہ وہ تجھ باتسے کر رہا “ہے۔

اُس38 ایمانمَیںخداوند،”کہا،نے اور“ہوںرکھتا
اُسے سجدہ کیا۔

39 عیسٰی نے کہا، مَیں” عدالت کرنے کے لئے اِس
دنیا میں آیا ہوں، اِس لئے کہ اندھے دیکھیں اور والےدیکھنے اندھے ہو “جائیں۔

40 کچھ فریسی جو کھڑےساتھ تھے یہ کچھ سن کر
پوچھنے لـگے، اچھا،” ہم بھی اندھے “ہیں؟

41 عیسٰی نے اُن سے کہا، اگر” تم اندھے ہوتے تو تم
قصوروار نہ ٹھہرتے۔ لیکن اب چونکہ تم دعوٰی کرتے
ہو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اِس لئے تمہارا گناہ قائم رہتا
ہے۔

10
چرواہے تمثیلکی

1 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جو دروازے سے
بھیڑوں کے باڑے میں داخل نہیں ہوتا بلـکہ پھلانگ
کر اندر گھس آتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے۔ 2 لیکن
دروازےجو سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا
ہے۔ اُسچوکیدار3 کے لئے کھولدروازہ دیتا اورہے
بھیڑیں اُس کی آواز ہیں۔سنتی وہ اپنی ایکہر بھیڑ کا نام
لے کر اُنہیں بُلاتا اور باہر لے جاتا ہے۔ 4 پورےاپنے
گلے کو باہر لنے نکا کے بعد وہ اُن کے آگے آگے چلنے
لگتا ہے اور بھیڑیں اُس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہیں،
کیونکہ وہ اُس کی آواز پہچانتی ہیں۔ لیکن5 وہ کسی
اجنبی پیچھےکے نہیں گیچلیں بلـکہ اُس بھاگسے جائیں
گی، کیونکہ وہ اُس کی آواز نہیں “پہچانتیں۔

6 عیسٰی نے اُنہیں یہ تمثیل پیش کی، لیکن وہ نہ
سمجھے کہ وہ اُنہیں کیا بتانا چاہتا ہے۔

اچھا چرواہا
اِس7 لئے عیسٰی دوبارہ اِس پر بات کرنے لگا، مَیں”

تم کو سچ بتاتا ہوں کہ بھیڑوں کے لئے دروازہ مَیں ہوں۔
8 جتنے بھی مجھ سے پہلے آئے وہ چور اور ڈاکو ہیں۔
لیکن بھیڑوں نے اُن کی نہ سنی۔ مَیں9 ہی دروازہ ہوں۔
جو میرےبھی یعے ذر اندر آئے نجاتاُسے ملے گی۔ وہ
آتا چراگاہیںہریاورجاتا پاتا صرفتوچور10گا۔رہے
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چوری کرنے، ذبح کرنے اور تباہ کرنے آتا لیکنہے۔
مَیں اِس لئے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، بلـکہ کثرت کی
زندگی پائیں۔

11 اچھا چرواہا مَیں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں
کے لئے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور12 چرواہے کا کردار
نہیںادا کرتا، بھیڑیںکیونکہ اُس نہیںاپنیکی اِسہوتیں۔
لئے جوں ہی کوئی یا بھیڑ آتا ہے تو مزدور اُسے دیکھتے
ہی بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ نتیجے میں
یا بھیڑ کچھ بھیڑیں پکڑ لیتا اور باقیوں کو منتشر کر دیتا
ہے۔ 13 وجہ یہ ہے کہ وہ مزدور ہی ہے اور بھیڑوں
کی فکر نہیں کرتا۔ 14 اچھا چرواہا مَیں ہوں۔ مَیں اپنی
بھیڑوں کو جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتی ہیں، بالکل15
اُسی جسطرح باپطرح مجھے جانتا ہے اور مَیں باپ
کو جانتا ہوں۔ اور مَیں بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا
ہوں۔ میری16 اَور بھی بھیڑیں ہیں جو اِس باڑے میں
نہیں ہیں۔ لازم اُنہیںکہہے بھی آؤں۔لے میریبھیوہ
آواز سنیں گی۔ ایکپھر ہی گلہ ایکاور ہی گلہ بان ہو
گا۔

17 میرا باپ مجھے اِس لئے پیار کرتا ہے کہ مَیں اپنی
جان ہوںدیتا تاکہ اُسے پھر جانمیریکوئی18لوں۔لے
مجھ سے چھین نہیں سکتا بلـکہ مَیں اُسے اپنی مرضی سے
دے دیتا ہوں۔ مجھے اُسے دینے کا اختیار ہے اور اُسے
واپس لینے کا بھی۔ یہ حکم مجھے باپاپنے طرفکی سے
ملا “ہے۔

19 اِن باتوں پر یہودیوں میں دوبارہ پھوٹ پڑ گئی۔
20 بہتوں نے کہا، یہ” بدروح کی گرفت میں ہے، یہ
دیوانہ اِسہے۔ کی کیوں “!سنیں

لیکن21 اَوروں نے کہا، یہ” ایسی باتیں نہیں ہیں جو
بدروح شخصگرفتہ کر سکے۔ کیا بدروحیں اندھوں کی
آنکھیں بحال کر سکتی “ہیں؟

عیسٰی کو رد کیا جاتا ہے
22 سردیوں کا موسم تھا اور عیسٰی بیت المُقّدس کی

بنامعیدکیمخصوصیت دورانکےحنوکا یروشلم تھا۔میں
23 وہ بیت المُقّدس کے اُس برآمدے میں پھر رہا تھا
جس کا نام سلیمان کا برآمدہ تھا۔ یہودی24 اُسے گھیر
کر کہنے لـگے، آپ” ہمیں تککب اُلجھن میں رکھیں
گے؟ آپاگر مسیح ہیں تو صافصافہمیں بتا “دیں۔

25 عیسٰی نے جواب دیا، مَیں” تم کو بتا چکا ہوں،
لیکن تم کو یقین نہیں آیا۔ جو کام مَیں باپاپنے کے نام
سے ہوںکرتا میرےوہ ہیں۔گواہ لیکن26 تم ایمان نہیں
رکھتے کیونکہ تم میری بھیڑیں نہیں ہو۔ میری27 بھیڑیں
میری آواز سنتی ہیں۔ مَیں اُنہیں جانتا ہوں اور میرےوہ
پیچھے چلتی ہیں۔ مَیں28 ابدیاُنہیں زندگی دیتا ہوں، اِس
لئے وہ ہلاککبھی نہیں ہوں گی۔ کوئی میرےاُنہیں
ہاتھ سے چھین نہ لے گا، 29 کیونکہ میرے باپ نے
اُنہیں میرے سپرد کیا ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔
کوئی اُنہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ مَیں30
ایکباپاور “ہیں۔

31 یہ سن کر یہودی دوبارہ پتھر اُٹھانے لـگے تاکہ
عیسٰی کو کریں۔سنگسار اُس32 نے اُن سے مَیں”کہا،
نے تمہیں باپ کی طرف سے کئی الٰہی نشان دکھائے
ہیں۔ تم مجھے اِن میں سے کس نشان کی وجہ سے
سنگسار کر رہے “ہو؟

یہودیوں33 جوابنے دیا، ہم” تم کو کسی اچھے
کام کی وجہ سے سنگسار نہیں کر رہے بلـکہ کفر بکنے
سے۔وجہکی تم انسانصرفجو ہو الله ہونے دعوٰیکا
کرتے “ہو۔

34 عیسٰی نے کہا، کیا” یہ تمہاری شریعت میں نہیں
لـکھا اللهکہہے فرمایا،نے تم’ خدا ؟‘ہو اُنہیں35 ‘خدا’
کہا تکجنگیا الله کا یہ پیغام پہنچایا گیا۔ اور ہم جانتے
ہیں کہ مُقّدسکلاِم منسوخکو نہیں کیا جا سکتا۔ 36 تو
پھر تم کفر بکنے باتکی کیوں کرتے جبہو مَیں کہتا
ہوں کہ مَیں الله کا فرزند ہوں؟ باپآخر نے خود مجھے
مخصوص کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ 37 اگر مَیں اپنے
باپ کے کام نہ کروں باتمیریتو نہ مانو۔ لیکن38 اگر
اُس کے کام کروں باتمیریبےشکتو نہ مانو، لیکن
کم از کم اُن کاموں کی گواہی تو مانو۔ پھر تم جان لو گے
اور سمجھ جاؤ باپکہگے میںمجھ اورہے باپمَیں “ہوں۔میں

39 ایک بار پھر اُنہوں نے اُسے گرفتار کرنے کی
کوشش کی، لیکن وہ اُن کے ہاتھ نکلسے گیا۔

40 پھر عیسٰی دوبارہ یائے در یردن کے پار اُس جگہ
چلا گیا جہاں یحیٰی شروع میں بپتسمہ دیا کرتا تھا۔ وہاں
وہ کچھ دیر ٹھہرا۔ بہت41 لوگسے اُس پاسکے آتے
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اُنہوںرہے۔ یحیٰی”کہا،نے الٰہیکوئیکبھینے نشان
نہ لیکندکھایا، اُسکچھجو اِسنے بارےکے بیانمیں
کیا، وہ بالکل صحیح “نکلا۔ 42 اور وہاں بہت لوگسے
عیسٰی پر ایمان لائے۔

11
لعزر موتکی

1 اُن دنوں ایکمیں آدمی بیمار پڑ جسگیا کا نام لعزر
تھا۔ وہ اپنی بہنوں مریم اور مرتھا بیتساتھکے میںعنیاہ
رہتا تھا۔ 2 یہ وہی مریم جستھی نے بعد میں خداوند
پر خوشبو ُنڈیل ا کر اُس کے پاؤں اپنے بالوں خشکسے
کئے تھے۔ اُسی کا بھائی لعزر بیمار تھا۔ چنانچہ3 بہنوں نے
عیسٰی کو اطلاع دی، خداوند،” آپجسے پیار کرتے
ہیں وہ بیمار “ہے۔

جب4 عیسٰی کو یہ خبر ملی تو اُس نے کہا، اِس”
بیماری کا نہیںموتانجام بلـکہہے، یہ الله جلالکے کے
واسطے ہوا ہے، تاکہ اِس سے الله کے فرزند کو “ملے۔جلال

5 عیسٰی مرتھا، مریم اور لعزر سے محبت رکھتا تھا۔
6 توبھی وہ لعزر بارےکے میں اطلاع ملنے کے بعد دو
دن اَور وہیں ٹھہرا۔ 7 پھر اُس نے اپنے شاگردوں سے
بات کی، آؤ،” ہم دوبارہ یہودیہ چلے “جائیں۔

اعتراضنےشاگردوں8 وہاںابھیابھیاُستاد،”کیا،
آپیہودیکے کو سنگسار کوششکیکرنے کر رہے
تھے، پھر واپسآپبھی جانا ہتے چا “ہیں؟

9 عیسٰی جوابنے دیا، کیا” دن میں روشنی کے بارہ
نہیںگھنٹے ہوتے؟ دنشخصجو وقتکے چلتا پھرتا ہے
بھیکسیوہ نہیںسےچیز ٹکرائے گا، اِسوہکیونکہ دنیا
روشنیکی یعےکے دیکھذر لیکن10ہے۔سکتا راتجو
وقتکے چلتا ہے وہ چیزوں سے ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ
اُس پاسکے روشنی نہیں “ہے۔ 11 پھر اُس نے ہمارا”کہا، دوست لعزر سو گیا ہے۔ لیکن مَیں جا کر اُسے
جگا دوں “گا۔

شاگردوں12 نے کہا، خداوند،” اگر وہ سو رہا ہے
تو وہ بچ جائے “گا۔

13 اُن خیالکا تھا عیسٰیکہ لعزر نیندفطریکی کا ذکر
کر رہا میںحقیقتجبکہہے اُسوہ طرفکیموتکی
اشارہ کر اِس14تھا۔رہا لئے اُس صافاُنہیںنے بتا دیا،

لعزر” وفات پا گیا ہے۔ 15 اور تمہاری خاطر خوشمَیں
ہوں مَیںکہ اُس کے وہاںوقتمرتے نہیں تھا، کیونکہ
اب تم ایمان لاؤ گے۔ آؤ، ہم اُس پاسکے “جائیں۔

16 توما نے جس کا لقب جُڑواں تھا اپنے ساتھی
شاگردوں سے کہا، چلو،” بھیہم وہاں جا کر اُس کے
ساتھ مر “جائیں۔

قیامتعیسٰی اور زندگی ہے
وہاں17 پہنچ کر عیسٰی کو معلوم ہوا کہ لعزر کو قبر

میں رکھے چار دن ہو گئے ہیں۔ بیت18 عنیاہ کا یروشلم
تینفاصلہسے کلو میٹر سے بہتاور19تھا،کم یہودیسے
مرتھا اور مریم کو اُن بھائیکے بارےکے میں تسلی دینے
کے لئے آئے ہوئے تھے۔

20 یہ سن کر کہ عیسٰی آ رہا ہے مرتھا اُسے ملنے
گئی۔ لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ 21 مرتھا نے
خداوند،”کہا، یہاںآپاگر ہوتے تو میرا بھائی نہ مرتا۔
لیکن22 مَیں جانتی ہوں ابکہ بھی آپالله کو بھیجو
مانگیں “گا۔دےگے

23 عیسٰی نے اُسے بتایا، تیرا” بھائی جی اُٹھے “گا۔
24 مرتھا جوابنے دیا، جی،” مجھے معلوم ہے کہ

وہ قیامت کے دن جی اُٹھے گا، جب سب جی اُٹھیں
“گے۔

25 عیسٰی نے اُسے بتایا، قیامت” اور زندگی تو مَیں
ہوں۔ جو مجھ پر ایمان رکھے وہ زندہ رہے گا، چاہے وہ
بھیمر جائے۔ اور26 جو زندہ اورہے مجھ پر ایمان رکھتا
ہے وہ کبھی مرےنہیں گا۔ مرتھا، کیا تجھے اِس بات
کا یقین “ہے؟

27 مرتھا نے جواب دیا، جی” خداوند، مَیں ایمان
ہوںرکھتی آپکہ مسیحفرزندکےخدا جسےہیں، دنیا
میں آنا “تھا۔

عیسٰی روتا ہے
28 یہ کہہ کر مرتھا واپس چلی گئی اور چپکے سے

مریم کو بُلایا، اُستاد” آ گئے ہیں، وہ تجھے بُلا رہے
“ہیں۔ 29 یہ سنتے ہی مریم اُٹھ کر عیسٰی پاسکے گئی۔
30 وہ ابھی گاؤں کے باہر اُسی جگہ ٹھہرا تھا جہاں اُس
ملاقاتکی مرتھا ہوئیسے تھی۔ 31 یہودیجو میںگھر
مریم کے ساتھ بیٹھے اُسے تسلی دے رہے تھے، جب
اُنہوں نے دیکھا کہ وہ جلدی سے اُٹھ کر نکل گئی ہے
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تو وہ اُس کے پیچھے ہو لئے۔ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے
کہ وہ ماتم کرنے کے لئے اپنے بھائی کی قبر پر جا رہی
ہے۔

32 مریم عیسٰی پاسکے پہنچ گئی۔ اُسے دیکھتے ہی
وہ اُس کے پاؤں میں گر گئی اور کہنے لـگی، خداوند،”
آپاگر یہاں ہوتے تو میرا بھائی نہ “مرتا۔

جب33 عیسٰی نے مریم اور اُس کے ساتھیوں کو
روتے دیکھا تو اُسے رنجشبڑی حالتمضطربہوئی۔
میں اُس34 نے پوچھا، تم” نے اُسے کہاں رکھا “ہے؟
اُنہوں آئیں”دیا،جوابنے اورخداوند، “لیں۔دیکھ
35 عیسٰی رو پڑا۔ 36 یہودیوں نے کہا، دیکھو،” وہ

اُسے کتنا عزیز “تھا۔
لیکن37 اُن میں بعضسے نے کہا، اِس” آدمی نے

اندھے کو شفا دی۔ کیا یہ لعزر کو مرنے سے نہیں بچا
سکتا “تھا؟

لعزر کو زندہ کر دیا جاتا ہے
38 پھر عیسٰی نہایتدوبارہ رنجیدہ ہو کر قبر پر آیا۔ قبر

ایک غار منہکےجستھی پر پتھر رکھا گیا تھا۔ 39 عیسٰی
نے کہا، پتھر” کو ہٹا “دو۔
لیکن مرحوم کی بہن مرتھا نے اعتراض خداوند،”کیا، بدبو آئے گی، کیونکہ اُسے یہاں پڑے چار

دن ہو گئے “ہیں۔
40 عیسٰی نے اُس سے کہا، کیا” مَیں نے تجھے نہیں

بتایا کہ اگر تُو ایمان رکھے تو الله کا جلال دیکھے “گی؟
41 چنانچہ اُنہوں نے پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر عیسٰی نے اپنی
نظر اُٹھا کر باپ،اے”کہا، مَیں تیرا شکر ہوںکرتا کہ تُو
میرینے سن لی ہے۔ مَیں42 تو جانتا ہوں کہ تُو ہمیشہ
میری سنتا ہے۔ لیکن مَیں نے یہ بات پاس کھڑے
لوگوں کی خاطر کی، تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تُو مجھےنے
بھیجا “ہے۔ 43 پھر عیسٰی زور سے پکار اُٹھا، لعزر،” نکل
اور44“!آ آیا۔نکلمُردہ اُستکابھی ہاتھکے پاؤںاور
پٹیوں سے بندھے ہوئے تھے جبکہ اُس کا کپڑےچہرہ
میں لپٹا ہوا تھا۔ عیسٰی نے اُن سے کہا، اِس” کفنکے
کھولکو کر اِسے جانے “دو۔

عیسٰی خلافکے بندیمنصوبہ
45 اُن یہودیوں میں سے جو مریم کے پاس آئے تھے

بہت سے عیسٰی پر ایمان لائے جب اُنہوں نے وہ دیکھا
جو اُس نے کیا۔ بعضلیکن46 فریسیوں پاسکے گئے

اور اُنہیں بتایا کہ عیسٰی نے کیا کِیا ہے۔ تب47 راہنما
اماموں اور فریسیوں یہودینے عدالِت عالیہ اجلاسکا
منعقد کیا۔ اُنہوں دوسرےایکنے سے ہم”پوچھا، کیا
کر ہیں؟رہے یہ بہتآدمی الٰہیسے نشان دکھا ہے۔رہا
48 اگر ہم اُسے چھوڑیںکھلا تو اُسسبآخرکار پر ایمان
لے آئیں گے۔ پھر رومی آ کر ہمارے بیت المُقّدس اور
ملـکہمارے کو تباہ کر دیں “گے۔

49 اُن میں ایکسے کائفا تھا جو اُس سال اماِم اعظم
تھا۔ اُس نے کہا، کچھآپ” نہیں سمجھتے 50 اور اِس کا
خیال بھی نہیں کرتے کہ اِس سے پہلے کہ پوری قوم
ہلاک ہو جائے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی اُمّت کے
لئے مر “جائے۔ اُس51 نے باتیہ طرفاپنی نہیںسے
کی تھی۔ اُس سال کے اماِم اعظم کی حیثیت سے ہی
اُس نے پیشیہ گوئی کی کہ یہودیعیسٰی قوم کے لئے
مرے گا۔ 52 اور نہ صرف اِس کے لئے بلـکہ الله کے
بکھرے فرزندوںہوئے جمعکو ایککےکر کےکرنے
لئے بھی۔

53 اُس دن سے اُنہوں نے عیسٰی کو قتل کرنے کا
ارادہ لیا۔کر اِس54 لئے اُس یہودیوںعلانیہسےابنے
کے درمیان وقت نہ گزارا، بلـکہ اُس جگہ کو چھوڑ کر
یگستان ر ایکقریبکے علاقے میں گیا۔ وہاں وہ اپنے
ایکسمیتشاگردوں گاؤں بنام افرائیم میں ہنے ر لگا۔

55 پھر یہودیوں کی عیدِ فسح قریب آ گئی۔ دیہات
بہتسے لوگسے اپنے آپ پاککو کروانے کے لئے
عید سے پہلے پہلے یروشلم پہنچے۔ وہاں56 وہ عیسٰی کا
پتا کرتے اور بیت المُقّدس میں کھڑے آپس میں بات
کرتے رہے، کیا” خیال ہے؟ کیا وہ تہوار پر نہیں آئے
“گا؟ لیکن57 راہنما اماموں اور فریسیوں نے حکم دیا
کسیاگر”تھا، معلومکو ہو جائے کہ عیسٰی کہاں ہے
تو وہ دےاطلاع تاکہ ہم اُسے گرفتار کر “لیں۔

12
عیسٰی بیتکو عنیاہ میں مسح کیا جاتا ہے

فسح1 کی عید میں ابھی چھ دن باقی تھے کہ عیسٰی
بیت عنیاہ پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اُس لعزر کا گھر
تھا جسے عیسٰی مُردوںنے میں سے زندہ کیا تھا۔ وہاں2
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اُس کے لئے ایک خاص کھانا بنایا گیا۔ مرتھا کھانے
والوں خدمتکی کر رہی تھی جبکہ لعزر عیسٰی اور باقی
مہمانوں کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ 3 پھر مریم
نے آدھا جٹاماسیخالصلٹر نہایتکا قیمتی عطر لے کر
عیسٰی پاؤںکے پر ُنڈیل ا دیا اور اُنہیں اپنے بالوں پونچھسے
کر خشک کیا۔ خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔
لیکن4 عیسٰی کے شاگرد یہوداہ یوتی اسکر اعتراضنے
کیا بعد) میں اُسی نے عیسٰی کو دشمن کے حوالے
کر ۔(دیا اُس نے کہا، 5 اِس” عطر کی قیمت چاندی
کے 300 ِسکے تھی۔ اِسے کیوں نہیں بیچا گیا تاکہ اِس
کے پیسے غریبوں کو دیئے “جاتے؟ اُس6 نے باتیہ
اِس لئے نہیں کی اُسےکہ غریبوں کی فکر اصلتھی۔ میں
وہ چور تھا۔ وہ شاگردوں کا خزانچی تھا اور جمع شدہ
پیسوں میں سے بددیانتی کرتا رہتا تھا۔

لیکن7 عیسٰی نے کہا، اُسے” !دےچھوڑ اُس نے
میری تدفین کی تیاری کے لئے یہ کیا ہے۔ 8 غریب
تو ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، لیکن مَیں ہمیشہ
پاستمہارے نہیں رہوں “گا۔

لعزر خلافکے بندیمنصوبہ
9 اِتنے میں یہودیوں کی بڑی تعداد کو معلوم ہوا کہ

عیسٰی وہاں ہے۔ وہ نہ صرف عیسٰی سے ملنے کے لئے
آئے بلـکہ لعزر سے بھی جسے اُس نے مُردوں میں سے
زندہ کیا تھا۔ اِس10 لئے راہنما اماموں نے لعزر کو بھی
قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 11 کیونکہ اُس کی وجہ سے
بہت سے یہودی اُن میں سے چلے گئے اور عیسٰی پر ایمان
لے آئے تھے۔

یروشلم میں عیسٰی پُرجوشکا استقبال
12 اگلے دن عید کے لئے آئے ہوئے لوگوں کو پتا

چلا کہ عیسٰی یروشلم آ رہا ایکہے۔ بڑا ہجوم کھجور13
کی پکڑےڈالیاں شہر سے نکل کر اُس سے ملنے آیا۔ چلتے
چلتے وہ چلّا نعرےکر لگا رہے *!ہوشعنا”تھے،
مبارک ہے وہ ربجو کے نام سے آتا !ہے
اسرائیل کا مبارکبادشاہ “!ہے

14 عیسٰی کو کہیں ایکسے جوان گدھا مل گیا اور
وہ اُس پر بیٹھ گیا، جس طرح کلاِم مُقّدس میں لـکھا
ہے،

صیوناے”15 متبیٹی، !ڈر
دیکھ، تیرا بادشاہ بچےکےگدھے پر سوار آ “ہے۔رہا
16 اُس وقت اُس کے شاگردوں کو اِس بات کی

سمجھ نہ آئی۔ لیکن بعد میں جب عیسٰی اپنے جلال کو
پہنچا تو اُنہیں یاد آیا کہ لوگوں نے اُس کے ساتھ یہ کچھ
کیا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ مُقّدسکلاِم میں اِس کا ذکر
بھی ہے۔

17 جو ہجوم اُس وقت عیسٰی کے ساتھ تھا جب اُس
لعزرنے میںمُردوںکو زندہسے کیا تھا، دوسروںوہ کو
اِس بارےکے میں بتاتا رہا تھا۔ اِسی18 وجہ سے اِتنے
لوگ عیسٰی سے ملنے کے لئے آئے تھے، اُنہوں نے اُس
کے اِس الٰہی نشان بارےکے میں سنا تھا۔ 19 یہ دیکھ
آپسفریسیکر میں کہنے دیکھآپ”لـگے، ہیںرہے کہ
بات نہیں بن رہی۔ دیکھو، تمام دنیا اُس کے پیچھے ہو لی
“ہے۔

کچھ یونانی عیسٰی تلاشکو کرتے ہیں
20 کچھ یونانی بھی اُن میں تھے جو فسح کی عید کے

موقع پرستشپر کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ اب21
وہ فلپّس سے ملنے آئے جو گلیل کے بیت صیدا سے
تھا۔ اُنہوں نے کہا، جناب،” ہم عیسٰی سے ملنا ہتے چا
“ہیں۔

فلپّس22 یاسنے اندر کو باتیہ بتائی اور پھر وہ مل
کر عیسٰی پاسکے گئے اور اُسے یہ خبر پہنچائی۔ لیکن23
عیسٰی نے جواب دیا، اب” وقت آ گیا ہے کہ ابِن آدم
کو جلال ملے۔ مَیں24 تم کو سچ بتاتا ہوں تکجبکہ
گندم کا دانہ زمین میں گر کر مر نہ جائے وہ اکیلا ہی
رہتا لیکنہے۔ جب وہ مر جاتا ہے بہتتو سا پھل لاتا
ہے۔ اپنیجو25 جان پیارکو کرتا اُسےوہہے دےکھو
گا، اور جو اِس دنیا میں اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے
وہ اُسے ابد تک محفوظ رکھے گا۔ 26 اگر کوئی میری
خدمت کرنا چاہے تو وہ میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ
وہاںہوںمَیںجہاں میرا بھیخادم اورگا۔ہو میریجو
کرےخدمت باپمیرا اُس کرےعزتکی گا۔

عیسٰی موتاپنی کا ذکر کرتا ہے
* 12:13 :ہوشعنا ہوشعنا :عبرانی) مہربانی کر ہمیںکے یہاں۔(بچا اِس میں حمد و ثنا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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اب27 مَیںہے۔مضطربدلمیرا کیا کہوں؟ کیا مَیں

کہوں، اے’ باپ، مجھے اِس وقت سے بچائے ؟‘رکھ
نہیں، مَیں تو اِسی لئے آیا ہوں۔ باپ،اے28 اپنے نام کو
جلال “دے۔
آسمانتب ایکسے آواز سنائی مَیں”دی، اُسے جلال

دے چکا ہوں اور دوبارہ بھی جلال دوں “گا۔
ہجوم29 کے لوگجو تھےکھڑےوہاں اُنہوں نے یہ

سن کر کہا، بادل” گرج رہے اَوروں“ہیں۔ خیالنے
پیش کیا، کوئی” فرشتہ اُس سے ہم کلام ہوا “ہے۔

30 عیسٰی نے اُنہیں بتایا، یہ” میرےآواز واسطے نہیں
اب31تھی۔واسطےتمہارےبلـکہ عدالتکیدنیا کرنے
کا وقت آ گیا ہے، اب دنیا کے حکمران کو نکال دیا
جائے گا۔ 32 اور مَیں خود زمین سے اونچے پر چڑھائے
33“گا۔لوںکھینچپاساپنےکوسببعدکےجانے اِن
الفاظ اُسسے اشارہطرفاِسنے کیا طرحکسوہکہ
مرےموتکی گا۔

ہجوم34 بول اُٹھا، مُقّدسکلاِم” ہمسے نے سنا ہے
مسیحکہ تکابد قائم رہے گا۔ تو آپپھر کی یہ کیسی
بات کہہے ابِن آدم اونچےکو پر چڑھایا جانا آخرہے؟ ابِن
آدم ہے “کون؟

عیسٰی35 تھوڑینور”دیا،جوابنے دیر تمہارےاَور
پاس رہے گا۔ جتنی دیر وہ موجود اِسہے نور میں چلتے
رہو تاکہ یکی تار تم پر چھا نہ جائے۔ اندھیرےجو میں
چلتا نہیںاُسےہے معلوم کہاںوہکہ جا ہے۔رہا نور36
تمہارےکے پاس سے چلے جانے سے پہلے پہلے اُس پر
ایمان لاؤ تاکہ تم نور کے فرزند بن “جاؤ۔

لوگ ایمان نہیں رکھتے
یہ کہنے کے بعد عیسٰی چلا گیا اور غائب ہو گیا۔

37 اگرچہ عیسٰی نے یہ تمام الٰہی نشان اُن کے منے سا ہی
دکھائے توبھی وہ اُس پر ایمان نہ لائے۔ یوں38 یسعیاہ
نبی پیشکی پوریگوئی اے”ہوئی، ہمارےکونرب، پیغام پر ایمان لایا؟
رباور کسقدرتکی پر ظاہر “ہوئی؟
چنانچہ39 وہ ایمان نہ لا طرحجسسکے، یسعیاہ نبی

نے کہیں اَور فرمایا ہے،
الله”40 نے اُن کی آنکھوں کو اندھا
اور اُن دلکے بےحسکو کر دیا ہے،

ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں،
اپنے دل سے سمجھیں،
طرفمیری رجوع کریں
اور مَیں اُنہیں شفا “دوں۔
یسعیاہ41 یہنے اِس لئے فرمایا کیونکہ اُس نے عیسٰی

کا جلال دیکھ کر اُس بارےکے باتمیں کی۔
بہتتوبھی42 لوگسے عیسٰی پر ایمان رکھتے تھے۔ اُن

میں کچھ راہنما بھی شامل تھے۔ لیکن وہ اِس کا علانیہ
اقرار نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ فریسی
جماعتیہودیہمیں خارجسے گے۔دیںکر میںاصل43
وہ الله کی عزت کی نسبت انسان کی عزت کو یادہ ز
عزیز رکھتے تھے۔

عیسٰی کا کلام لوگوں کرےعدالتکی گا
44 پھر عیسٰی پکار اُٹھا، جو” مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ

نہ صرف مجھ پر بلـکہ اُس پر ایمان رکھتا جسہے نے
مجھے بھیجا ہے۔ 45 اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ اُسے
دیکھتا جسہے نے مجھے بھیجا ہے۔ 46 مَیں نور کی
حیثیت اِسسے دنیا میں آیا ہوں تاکہ بھیجو مجھ پر ایمان
لائے وہ یکی تار میں نہ رہے۔ 47 میریجو باتیں سن کر
اُن پر عمل نہیں کرتا مَیں اُس کی عدالت نہیں کروں گا،
کیونکہ مَیں دنیا کی عدالت کرنے کے لئے نہیں آیا بلـکہ
اُسے نجات دینے کے لئے۔ توبھی48 ایک ہے جو اُس
عدالتکی ردمجھےجوہے۔کرتا قبولباتیںمیریکےکر
نہیں کرتا پیشمیرا کیا گیا کلام قیامتہی کے دن اُس
مَیںکچھجوکیونکہ49گا۔کرےعدالتکی بیاننے کیا
ہے وہ میری طرف سے نہیں میرےہے۔ بھیجنے والے
باپ ہی مجھےنے حکم دیا کہ کیا کہنا اور کیا سنانا ہے۔
50 اور مَیں جانتا ہوں کہ اُس کا حکم ابدی تکزندگی
پہنچاتا چنانچہہے۔ مَیںکچھجو ہوںسناتا کچھوہی ہے
باپجو مجھےنے بتایا “ہے۔

13
عیسٰی اپنے شاگردوں پاؤںکے دھوتا ہے

1 فسح کی عید اب شروع ہونے والی تھی۔ عیسٰی
جانتا تھا کہ وقتوہ آ گیا مجھےکہہے اِس دنیا کو چھوڑ
باپکر پاسکے جانا ہے۔ گو اُس نے ہمیشہ دنیا میں
اپنے لوگوں سے محبت رکھی تھی، لیکن اب اُس نے
آخری تکحد اُن پر محبتاپنی کا اظہار کیا۔
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2 پھر شام کا کھانا تیار ہوا۔ اُس ابلیسوقت شمعون

یوتی اسکر کے بیٹے یہوداہ میںدلکے عیسٰی دشمنکو کے
حوالے کرنے کا ارادہ ڈال چکا تھا۔ 3 عیسٰی جانتا تھا
کہ باپ نے سب میرےکچھ سپرد کر دیا ہے اور کہ
مَیں الله میں سے نکل آیا اور اب اُس پاسکے واپس جا
رہا ہوں۔ 4 چنانچہ اُس نے دسترخوان سے اُٹھ کر اپنا
لباس اُتار دیا اور کمر پر تولیہ باندھ لیا۔ 5 پھر وہ باسن میں
ڈالپانی پاؤںکےشاگردوںکر اوردھونے بندھے ہوئے
تولیہ پونچھسے کرنےخشککر لگا۔ پطرسجب6 کی
باری آئی تو اُس نے کہا، خداوند،” آپ میرے پاؤں
دھونا ہتے چا “ہیں؟

عیسٰی7 وقتاِس”دیا،جوابنے تُو نہیں سمجھتا کہ
مَیں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں یہ تیری سمجھ میں آ
جائے “گا۔

پطرس8 اعتراضنے کیا، مَیں” کبھی بھی آپ کو
میرے پاؤں دھونے نہیں دوں “!گا
عیسٰی نے جواب دیا، اگر” مَیں تجھے نہ دھوؤں تو

میرے ساتھ تیرا کوئی نہیںحصہ ہو “گا۔
9 یہ سن کر پطرس نے کہا، تو” پھر خداوند، نہ

میرےصرف پاؤں بلـکہ میرے ہاتھوں اور سر کو بھی
“!دھوئیں

10 عیسٰی نے جواب دیا، شخصجس” نے نہا لیا
صرفاُسےہے پاؤںاپنے کو ہوتیضرورتکیدھونے
ہے، کیونکہ پورےوہ طور ہے۔صافپاکپر پاکتم
صاف ہو، لیکن سب سبکے “نہیں۔ 11 ( عیسیٰ
معلومکو تھا گا۔کرےحوالےکےدشمناُسےکونکہ
اِس لئے اُس نے کہا نہیںصافپاکسبکےسبکہ
(ہیں۔

12 اُن سب کے پاؤں دھونے کے بعد عیسٰی دوبارہ
اپنا لباس پہن کر بیٹھ گیا۔ اُس نے سوال کیا، کیا” تم
سمجھتے ہو کہ مَیں تمہارےنے لئے کیا کِیا ہے؟ 13 تم
مجھے ‘اُستاد’ اور ‘خداوند’ کہہ کر مخاطب کرتے ہو
اور یہ صحیح ہے، کیونکہ مَیں یہی کچھ ہوں۔ 14 مَیں،
تمہارے خداوند اور اُستاد تمہارےنے پاؤں دھوئے۔
اِس لئے اب بھیفرضتمہارا دوسرےایککہہے کے
پاؤں یا دھو کرو۔ 15 مَیں نے تم کو ایک نمونہ دیا ہے
تاکہ تم بھی وہی کرو مَیںجو تمہارےنے ساتھ کیا ہے۔
16 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ غلام اپنے مالـک سے بڑا

نہیں ہوتا، نہ پیغمبر اپنے بھیجنے والے سے۔ 17 اگر تم یہ
جانتے ہو تو اِس پر عمل بھی کرو، پھر ہی مبارکتم ہو
گے۔

مَیں18 تم سب باتکی نہیں کر رہا۔ جنہیں مَیں نے
چن لیا اُنہیںہے مَیں جانتا ہوں۔ لیکن مُقّدسکلاِم کی
اِس بات کا پورا ہونا ضرور ہے، جو’ میری روٹی کھاتا
ہے اُس نے مجھ لاتپر اُٹھائی ‘ہے۔ مَیں19 تم کو اِس
پہلےسے کہ پیشوہ آئے یہ ابھی بتا رہا ہوں، جبتاکہ
پیشوہ آئے تو تم ایمان لاؤ مَیںکہ وہی ہوں۔ مَیں20 تم
کو سچ بتاتا ہوں کہ شخصجو اُسے قبول کرتا ہے جسے
مَیں نے بھیجا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ اور جو مجھے
قبول کرتا قبولاُسےوہہے کرتا مجھےنےجسہے “ہے۔بھیجا

عیسٰی کو دشمن کے حوالے کیا جاتا ہے
21 اِن الفاظ کے بعد عیسٰی نہایت مضطرب ہوا اور

کہا، مَیں” تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم میں ایکسے مجھے
دشمن کے حوالے “گا۔دےکر

22 شاگرد اُلجھن میں ایک دوسرے کو دیکھ کر
سوچنے لـگے کہ عیسٰی کس کی بات کر رہا ہے۔
ایک23 شاگرد جسے عیسٰی پیار کرتا تھا اُس کے قریب
ترین بیٹھا تھا۔ پطرس24 نے اُسے اشارہ کیا کہ وہ اُس
یافتسے کرےدر کہ باتکیکسوہ کر رہا ہے۔

25 اُس شاگرد نے عیسٰی کی طرف سر جھکا کر
پوچھا، خداوند،” یہ کون “ہے؟

26 عیسٰی نے جواب دیا، جسے” مَیں روٹی کا لقمہ
شوربے میں ڈبو کر دوں، وہی “ہے۔ پھر لقمے کو ڈبو
اُسکر یوتیشمعوننے اسکر بیٹےکے یہوداہ دیا۔دےکو
ہیجوں27 یہوداہ نے یہ لقمہ لے ابلیسلیا اُس میں سما
گیا۔ عیسٰی نے اُسے بتایا، جو” کچھ کرنا ہے وہ جلدی
سے “لے۔کر لیکن28 میز پر بیٹھے لوگوں میں کسیسے
کو معلوم نہ ہوا کہ عیسٰی نے یہ کیوں کہا۔ بعض29
خیالکا تھا کہ چونکہ خزانچییہوداہ تھا اِس لئے وہ اُسے
بتا رہا ہے کہ عید کے لئے درکار چیزیں خرید لے یا
غریبوں میں کچھ تقسیم کر دے۔

30 چنانچہ عیسٰی سے یہ لقمہ لیتے ہی یہوداہ باہر نکل
راتگیا۔ وقتکا تھا۔

عیسٰی کا نیا حکم
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31 یہوداہ کے چلے جانے کے بعد عیسٰی نے اب”کہا، ابِن آدم نے جلال پایا اور الله نے اُس میں جلال

پایا ہے۔ 32 ہاں، چونکہ الله کو اُس میں جلال مل گیا
اِسہے لئے الله اپنے میں فرزند کو گا۔دےجلال اور
وہ یہ جلال ً فورا دے گا۔ میرے33 بچو، مَیں تھوڑی
دیر اَور تمہارے پاس ٹھہروں گا۔ تم مجھے تلاش کرو
گے، اور جو کچھ مَیں یہودیوں کو بتا چکا ہوں وہ اب
تم بھیکو بتاتا ہوں، مَیںجہاں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں
آ سکتے۔ مَیں34 تم ایککو نیا حکم دیتا ہوں، یہ ایککہ
دوسرے سے محبت جسرکھو۔ طرح مَیں نے تم سے
محبت رکھی اُسی طرح تم دوسرےایکبھی محبتسے
کرو۔ 35 اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو
جانسب لیں گے کہ میرےتم شاگرد “ہو۔

پطرس کے انکار پیشکی گوئی
پطرس36 نے پوچھا، آپخداوند،” کہاں جا رہے

“ہیں؟
عیسٰی جوابنے دیا، جہاں” مَیں جا رہا ہوں وہاں

میرےتُو پیچھے نہیں آ لیکنسکتا۔ بعد میں میرےتُو پیچھے
آ جائے “گا۔

پطرس37 پیچھےکےآپمَیںخداوند،”کیا،سوالنے
ابھی نہیںکیوں جا آپمَیںسکتا؟ کے لئے اپنی تکجان
دینے کو تیار “ہوں۔

لیکن38 عیسٰی نے جواب دیا، تُو” میرے لئے اپنی
جان دینا چاہتا مَیںہے؟ تجھے سچ بتاتا ہوں کہ مرغ کے
بانگ دینے سے پہلے پہلے تُو تین مرتبہ مجھے جاننے سے
انکار کر چکا ہو گا۔

14
باپعیسٰی پاسکے جانے کی راہ ہے

1 تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم الله پر ایمان رکھتے مجھہو،
پر بھی ایمان رکھو۔ میرے2 باپ کے گھر میں بےشمار
مکان ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا مَیں تم کو بتاتا کہ مَیں
تمہارے لئے تیارجگہ لئےکےکرنے وہاں جا رہا ہوں؟
اور3 مَیںاگر جا تمہارےکر لئے کروںتیارجگہ واپستو
آ کر تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں مَیں ہوں
وہاں بھیتم ہو۔ مَیںجہاںاور4 جا اُسہوںرہا کی راہ
تم جانتے “ہو۔

5 توما بول اُٹھا، خداوند،” ہمیں معلوم نہیں کہ آپ
کہاں جا رہے ہیں۔ تو پھر ہم اُس کی راہ کس طرح
“جانیں؟

6 عیسٰی جوابنے دیا، راہ” اور حق اور زندگی مَیں
ہوں۔ میرےکوئی وسیلے کے بغیر باپ پاسکے نہیں آ
سکتا۔ 7 اگر تم جانمجھےنے لیا توہے اِس مطلبکا ہے
کہ باپمیرےتم کو بھی جان لو گے۔ اباور سے ایسا
ہے بھی۔ تم اُسے جانتے ہو اور تم نے اُس کو دیکھ لیا
“ہے۔

8 فلپّس نے کہا، اے” خداوند، باپ کو ہمیں
بسدکھائیں۔ ہمارےیہی لئے کافی “ہے۔

9 عیسٰی نے جواب دیا، فلپّس،” مَیں اِتنی دیر سے
تمہارے ساتھ ہوں، کیا اِس کے باوجود تُو مجھے نہیں
جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اُس نے باپ کو دیکھا
توہے۔ پھر تُو کیونکر ہے،کہتا باپ’ ؟‘دکھائیںہمیںکو
10 کیا تُو ایمان نہیں رکھتا کہ مَیں باپ میں ہوں اور باپ
مجھ میں ہے؟ جو باتیں مَیں تم کو بتاتا ہوں وہ میری نہیں
بلـکہ مجھ میں ہنے ر باپوالے طرفکی سے ہیں۔ وہی
اپنا کام کر رہا ہے۔ باتمیری11 کا یقین کرو کہ مَیں
باپ ہوںمیں باپاور میںمجھ یاہے۔ کم از کم اُن کاموں
کی بنا پر یقین کرو مَیںجو نے کئے ہیں۔ مَیں12 تم کو سچ
بتاتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھے وہ وہی کرےکچھ
گا جو مَیں کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ بلـکہ وہ اِن سے بھی
بڑے کرےکام گا، کیونکہ مَیں باپ پاسکے جا رہا
ہوں۔ اور13 کچھجو میرےتم نام میں مانگو دوںمَیں گا
باپتاکہ کو فرزند میں ملجلال جائے۔ 14 کچھجو تم
میرے نام میں مجھ سے چاہو وہ مَیں کروں گا۔

القدسروح دینے کا وعدہ
15 اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے احکام کے

مطابق زندگی گزارو گے۔ 16 اور مَیں باپ سے گزارش
کروں گا تو وہ تم ایککو اَور دےمددگار گا جو ابد
تمہارےتک ساتھ رہے گا یعنی17 سچائی کا جسےروح،
دنیا پا نہیں سکتی، کیونکہ وہ نہ تو اُسے دیکھتی نہ جانتی
لیکنہے۔ تم اُسے جانتے ہو، کیونکہ تمہارےوہ ساتھ
رہتا ہے اور تمہارےآئندہ اندر رہے گا۔

18 مَیں تم کو یتیم چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بلـکہ
واپسپاستمہارے آؤں گا۔ تھوڑی19 دیر کے بعد دنیا
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مجھے نہیں دیکھے گی، لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے۔
چونکہ مَیں زندہ ہوں اِس لئے تم بھی زندہ رہو گے۔
دنوہجب20 آئے گا تو تم جان لو گے مَیںکہ باپاپنے
میں ہوں، تم مجھ میں ہو اور مَیں تم میں۔

جس21 میرےپاسکے احکام ہیں اور جو اُن کے
مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی مجھے پیار کرتا ہے۔ اور
جو مجھے پیار کرتا ہے اُسے باپمیرا کرےپیار گا۔ مَیں
بھی اُسے کروںپیار اورگا آپاپنے اُسکو پر کروںظاہر
“گا۔

22 یہوداہ یہوداہ) یوتی اسکر (نہیں نے خداوند،”پوچھا، کیا وجہ ہے آپکہ اپنے آپ صرفکو ہم
پر ظاہر کریں گے اور دنیا پر “نہیں؟

عیسٰی23 جوابنے اگر”دیا، مجھےکوئی کرےپیار
تو وہ میرے کلام کے مطابق زندگی گزارے گا۔ میرا
باپ شخصایسے کو کرےپیار گا اور ہم اُس پاسکے
آ کر اُس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ 24 جو مجھ سے
محبت نہیں کرتا وہ میری باتوں کے مطابق زندگی نہیں
گزارتا۔ اور جو کلام تم مجھ سے سنتے ہو وہ میرا اپنا کلام
نہیں ہے باپبلـکہ کا مجھےنےجسہے بھیجا ہے۔

کچھسبیہ25 مَیں تمہارےنے ساتھ ہتے ر ہوئے تم
کو بتایا ہے۔ لیکن26 بعد میں روح القدس، باپجسے
میرے نام سے بھیجے گا تم سبکو کچھ سکھائے گا۔
یہ مددگار تم کو باتہر کی یاد دلائے گا مَیںجو نے تم
کو بتائی ہے۔

27 مَیں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں،
اپنی ہی سلامتی تم کو دے دیتا ہوں۔ اور مَیں اِسے
یوں نہیں دیتا جس طرح دنیا دیتی ہے۔ تمہارا دل نہ
گھبرائے اور نہ ڈرے۔ 28 تم نے مجھ سے سن لیا ہے
کہ مَیں’ جا رہا ہوں واپسپاستمہارےاور آؤں ‘گا۔
اگر تم مجھ محبتسے رکھتے تو تم باتاِس خوشپر ہوتے
باپمَیںکہ پاسکے جا رہا ہوں، باپکیونکہ مجھ سے
بڑا ہے۔ مَیں29 نے تم کو پہلے سے بتا دیا ہے، اِس سے
پیشتر کہ یہ ہو، تاکہ پیشجب آئے تو تم ایمان لاؤ۔
اب30 مَیںسے تم سے یادہ ز باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ
اِس دنیا حکمرانکا آ رہا اُسےہے۔ مجھ پر کوئی قابو نہیں
ہے، لیکن31 دنیا یہ جان لے کہ باپمَیں کو پیار کرتا

ہوں اور وہی کچھ کرتا جسہوں کا حکم وہ مجھے دیتا
ہے۔
اب اُٹھو، ہم یہاں سے چلیں۔

15
عیسٰی انگور کی بیلحقیقی ہے

1 مَیں انگور کی حقیقی بیل ہوں اور میرا باپ مالی
ہے۔ 2 وہ میری ہر شاخ کو پھلجو نہیں کاٹلاتی کر
پھینک دیتا ہے۔ لیکن جو شاخ پھل لاتی ہے اُس کی
چھانٹکانٹوہ کرتا ہے تاکہ یادہ ز پھل لائے۔ اُس3
کلام یعےکے ذر جو مَیں نے تم کو سنایا ہے تم پاکتو
صاف ہو ہو۔چکے مجھ4 میں قائم رہو تو مَیں بھی تم میں
قائم رہوں گا۔ جو شاخ بیل سے کٹ گئی ہے وہ پھل
نہیں لا سکتی۔ بالکل اِسی طرح تم بھی اگر تم مجھ میں
قائم نہیں ہتے ر پھل نہیں لا سکتے۔

مَیں5 ہی انگور کی بیل ہوں، اور تم اُس کی شاخیں
ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور مَیں اُس میں وہ بہت
پھلسا لاتا مجھکیونکہہے، الـگسے ہو کر تم نہیںکچھ
کر سکتے۔ 6 میںمجھجو قائم نہیں رہتا اور نہ مَیں اُس میں
اُسے بےفائدہ شاخ کی طرح باہر پھینک دیا جاتا ہے۔
ایسی شاخیں ہیںجاتیسوکھ لوگاور اُن کا ڈھیر لگا کر
اُنہیں آگ میں جھونک دیتے ہیں جہاں وہ جل جاتی
ہیں۔ 7 اگر تم مجھ میں قائم رہو اور مَیں تم میں تو جو جی
چاہے مانگو، وہ تم کو دیا جائے گا۔ جب8 بہتتم سا
پھل لاتے اور میرےیوں شاگرد ثابت ہوتے ہو تو اِس
میرےسے باپ کو جلال ملتا ہے۔ باپطرحجس9
نے مجھ محبتسے رکھی اُسیہے طرح مَیں نے تم سے
بھی محبت رکھی ہے۔ اب میری محبت میں قائم رہو۔
جب10 میرےتم احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہو
تو تم میری محبت میں قائم ہتے ر ہو۔ مَیں بھی اِسی طرح
اپنے باپ کے احکام کے مطابق چلتا ہوں اور یوں اُس
محبتکی میں قائم رہتا ہوں۔

11 مَیں نے تم کو یہ اِس لئے بتایا ہے تاکہ میری
خوشی تم میں ہو بلـکہ تمہارا دل خوشی سے بھر کر
اُٹھے۔چھلـک 12 میرا حکم یہ دوسرےایککہہے کو
ویسے پیار مَیںجیسےکرو نے تم کو پیار کیا ہے۔ اِس13
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محبتبڑیسے نہیںہے کہ کوئی اپنے دوستوں کے لئے
اپنی دےجان دے۔ 14 دوستمیرےتم ہو اگر تم وہ
کچھ کرو جو مَیں تم کو بتاتا ہوں۔ اب15 سے مَیں نہیں
کہتا کہ تم غلام ہو، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اُس کا
مالـک کیا کرتا ہے۔ اِس کے بجائے مَیں نے کہا ہے
کہ تم دوست ہو، کیونکہ مَیں نے تم کو سب کچھ بتایا
ہے جو مَیں نے باپاپنے سے سنا ہے۔ 16 تم نے مجھے
نہیں چنا بلـکہ مَیں نے تم چنکو لیا مَیںہے۔ نے تم کو
مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ، ایسا پھل جو قائم رہے۔ پھر
باپ تم کو وہ دےکچھ گا جو میرےتم نام میں مانگو
گے۔ 17 میرا حکم یہی ہے دوسرےایککہ محبتسے
رکھو۔

دنیا کی دشمنی
18 اگر دنیا تم سے دشمنی رکھے تو یہ بات ذہن میں

رکھو اُسکہ نے تم پہلےسے مجھ ہے۔رکھیدشمنیسے
19 اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تم کو اپنا سمجھ کر پیار
کرتی۔ لیکن تم دنیا نہیںکے ہو۔ مَیں نے تم کو دنیا سے
الـگ کر کے چن لیا ہے۔ اِس لئے دنیا تم سے دشمنی
رکھتی ہے۔ 20 باتوہ یاد کرو جو مَیں نے تم کو بتائی
کہ غلام اپنے مالـک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر اُنہوں نے
مجھے ستایا ہے تو تمہیں بھی ستائیں گے۔ اور اگر اُنہوں
میرےنے کلام مطابقکے زندگی گزاری تو وہ تمہاری
باتوں پر بھی عمل کریں گے۔ تمہارےلیکن21 ساتھ جو
کچھ بھی کریں میرےگے، نام کی وجہ سے کریں گے،
کیونکہ وہ اُسے نہیں جسجانتے نے مجھے بھیجا ہے۔
22 اگر مَیں آیا نہ ہوتا اور اُن سے بات نہ کی ہوتی تو وہ
قصوروار نہ ابلیکنٹھہرتے۔ اُن گناہکے کا بھیکوئی
عذر باقی نہیں رہا۔ 23 جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ
باپمیرے بھیسے دشمنی 24ہے۔رکھتا مَیںاگر اُننے
درمیانکے ایسا کام نہ کیا ہوتا کسیجو اَور نہیںنے کیا
تو وہ قصوروار نہ اُنہوںابلیکنٹھہرتے۔ کچھسبنے
دیکھا اورہے پھر بھی مجھ باپمیرےاورسے دشمنیسے
اور25ہے۔رکھی ایسا بھیہونا تھا تاکہ کیمُقّدسکلاِم
پوریگوئیپیشیہ ہو جائے کہ اُنہوں’ بلاوجہنے مجھ
سے کینہ رکھا ‘ہے۔

وہجب26 مددگار آئے گا باپمَیںجسے طرفکی
سے تمہارے پاس بھیجوں گا تو وہ میرے بارے میں
گا۔دےگواہی وہ سچائی روحکا ہے باپجو میں سے
نکلتا ہے۔ 27 تم کو بارےمیرےبھی میں گواہی دینا
ہے، کیونکہ تم ابتدا میرےسے ساتھ رہے ہو۔

16
مَیں1 نے تم کو یہ اِس لئے بتایا ہے تاکہ تم گم راہ نہ

ہو جاؤ۔ 2 وہ تم یہودیکو جماعتوں سے نکال دیں گے،
بلـکہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جو بھی تم کو مار
ڈالے گا وہ سمجھے گا، مَیں’ نے الله کی خدمت کی
‘ہے۔ 3 وہ اِس قسم کی حرکتیں اِس لئے یں کر گے کہ
اُنہوں باپنہنے کو جانا نہہے، مجھے۔ مَیں4 نے تم کو
یہ باتیں اِس لئے بتائی ہیں جبکہ اُن وقتکا آ جائے تو
تم کو یاد آئے کہ مَیں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔

القدسروح خدمتکی
مَیں نے اب تک تم کو یہ نہیں بتایا کیونکہ مَیں

تمہارے ساتھ تھا۔ ابلیکن5 مَیں اُس پاسکے جا رہا
جسہوں مجھےنے بھیجا توبھیہے۔ تم میں سے کوئی
مجھ سے نہیں پوچھتا، آپ’ کہاں جا رہے ‘ہیں؟ 6 اِس
کے تمہارےبجائے دل غم زدہ ہیں کہ مَیں نے تم کو
ایسی باتیں بتائی ہیں۔ لیکن7 مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ
تمہارے لئے فائدہ مند ہے کہ مَیں جا رہا ہوں۔ اگر
مَیں نہ جاؤں تو پاستمہارےمددگار نہیں لیکنگا۔آئے
اگر مَیں جاؤں تو مَیں تمہارےاُسے پاس بھیج دوں گا۔
8 اور جب وہ آئے گا تو گناہ، راست بازی اور عدالت
کے بارے میں دنیا کی غلطی کو بےنقاب کر کے یہ
کرےظاہر :گا 9 گناہ بارےکے میں یہ لوگکہ مجھ
پر ایمان نہیں رکھتے، بازیراست10 بارےکے میں یہ کہ
باپمَیں پاسکے جا رہا ہوں اور تم ابمجھے سے نہیں
دیکھو گے، عدالتاور11 بارےکے میں یہ کہ اِس دنیا
حکمرانکے عدالتکی ہو چکی ہے۔

12 مجھے تم کو مزید بہت کچھ بتانا ہے، لیکن اِس
وقت تم اُسے برداشت نہیں کر سکتے۔ جب13 سچائی کا
آئےروح توگا تمہاریطرفکیسچائیپوریوہ راہنمائی
کرے گا۔ وہ اپنی مرضی باتسے کرےنہیں گا بلـکہ
کہےکچھوہیصرف گا خودوہجو سنے وہیگا۔ تم کو
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مستقبل بھیمیںبارےکے بتائے گا۔ اور14 میںاِسوہ
وہکہگادےجلالمجھے تم سنائےکچھوہیکو جوگا
اُسے مجھ سے ملا ہو گا۔ 15 جو کچھ باپبھی کا ہے وہ
میرا ہے۔ اِس لئے مَیں نے کہا، روح’ تم کو وہی کچھ
سنائے گا جو اُسے مجھ سے ملا ہو ‘گا۔

اب دُکھ پھر ُسکھ
تھوڑی16 دیر کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ پھر

تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دوبارہ دیکھ لو “گے۔
17 اُس کے کچھ شاگرد آپس میں بات کرنے عیسٰی”لـگے، کے یہ کہنے سے کیا مراد ہے کہ تھوڑی’ دیر کے

بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے، تھوڑیپھر دیر بعدکے مجھے
دوبارہ دیکھ لو ؟‘گے اور اِس کا کیا مطلب ہے، مَیں’
باپ پاسکے جا رہا “؟‘ہوں 18 اور وہ سوچتے یہ”رہے، کس قسم کی تھوڑی’ ‘دیر جسہے کا ذکر وہ کر
رہے ہیں؟ ہم اُن باتکی نہیں “سمجھتے۔

19 عیسٰی نے جان لیا کہ وہ مجھ سے اِس بارےکے
میں سوال کرنا ہتے چا ہیں۔ اِس لئے اُس نے کہا، کیا”
دوسرےایکتم سے پوچھ رہے ہو میریکہ باتاِس
کا کیا مطلب ہے کہ تھوڑی’ دیر کے بعد تم مجھے نہیں
دیکھو گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ دیکھ لو
؟‘گے مَیں20 تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم رو رو کر ماتم کرو
جبکہگے گی۔ہوخوشدنیا لیکنگے،کروغمتم تمہارا
غم خوشی میں بدل جائے گا۔ جب21 کسی عورت
کے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اُسے غم اور تکلیف
ہوتی ہے کیونکہ اُس وقتکا آ گیا لیکنہے۔ جوں ہی
بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں خوشی مارےکے ایککہ
انسان دنیا میں آ گیا اپنیہے بھولمصیبتتمام جاتی ہے۔
22 یہی تمہاری حالت ہے۔ کیونکہ اب تم غمزدہ ہو،
لیکن مَیں تم ملوںدوبارہسے وقتاُسگا۔ تم خوشیکو
ہو ایسیگی، خوشی جو تم سے کوئی چھین نہ لے گا۔

دناُس23 مجھتم نہیںکچھسے پوچھو مَیںگے۔ تم کو
سچ بتاتا ہوں کہ کچھجو میرےتم نام باپمیں سے مانگو
گے وہ تم دےکو گا۔ تکاب24 تم میرےنے نام

میں کچھ نہیں مانگا۔ مانگو تو تم کو ملے گا۔ پھر تمہاری
پوریخوشی ہو جائے گی۔

دنیا پر فتح
مَیں25 نے تم کو یہ تمثیلوں میں بتایا ایکلیکنہے۔

دن آئے جبگا مَیں ایسا نہیں کروں گا۔ وقتاُس مَیں
تمثیلوں باتمیں کروںنہیں گا بلـکہ تم باپکو بارےکے
صافصافمیں بتا دوں گا۔ اُس26 دن تم میرا نام لے
کر مانگو میرےگے۔ کہنے مطلبکا یہ نہیں مَیںکہ ہی
تمہاری باپخاطر گا۔کروںدرخواستسے 27 کیونکہ
باپ خود تم کو پیار کرتا ہے، اِس لئے کہ تم نے مجھے
پیار کیا ہے اور ایمان لائے ہو کہ مَیں الله میں سے نکل
آیا ہوں۔ باپمَیں28 میں سے نکل کر دنیا میں آیا ہوں۔
اور اب مَیں دنیا کو چھوڑ باپکر واپسپاسکے جا تا
“ہوں۔

29 اِس پر اُس کے شاگردوں نے کہا، اب” آپ
تمثیلوں میں نہیں بلـکہ صاف صاف بات کر رہے ہیں۔
اب30 ہمیں سمجھ آئی ہے سبآپکہ کچھ جانتے ہیں
اور کہ اِس کی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ کی پوچھ
اِسکرے۔گچھ لئے ایمانہم ہیںرکھتے آپکہ الله میں
نکلسے کر آئے “ہیں۔

31 عیسٰی نے جواب دیا، اب” تم ایمان رکھتے ہو؟
32 دیکھو، وہ وقت آ رہا ہے بلـکہ آ چکا ہے جب تم
تتر بتر ہو جاؤ گے۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر ہر ایک اپنے
چلاگھر توبھیگا۔جائے مَیں اکیلا ہوںنہیں گا کیونکہ
میرےباپ ساتھ ہے۔ مَیں33 نے تم اِسکو لئے باتیہ
بتائی تاکہ تم میںمجھ پاؤ۔سلامتی دنیا میں میںمصیبتتم
پھنسے ہتے ر لیکنہو۔ حوصلہ رکھو، مَیں دنیا غالبپر آیا
“ہوں۔

17
عیسٰی اپنے شاگردوں کے لئے دعا کرتا ہے

یہ1 کہہ کر عیسٰی اپنینے نظر آسمان اُٹھائیطرفکی
اور دعا کی، اے” وقتباپ، آ گیا ہے۔ اپنے فرزند کو
دےجلال تاکہ فرزند تجھے جلال دے۔ 2 کیونکہ تُو
نے اُسے تمام انسانوں پر اختیار دیا ہے تاکہ وہ اُن سب
کو ابدی دےزندگی جو تُو نے اُسے دیئے ہیں۔ 3 اور
ابدی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے جان لیں جو واحد اور
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سچا خدا ہے اور عیسٰی مسیح کو بھی جان لیں جسے تُو
نے بھیجا ہے۔ 4 مَیں نے تجھے زمین پر جلال دیا اور
اُس کام کی تکمیل جسکی کی ذمہ داری تُو نے مجھے
دی تھی۔ 5 اباور مجھے اپنے جلالحضور اےدے،
باپ، وہی جلال مَیںجو دنیا کی تخلیق سے تیرےپیشتر
حضور رکھتا تھا۔

مَیں6 تیرانے نام لوگوںاُن پر ظاہر جنہیںکیا تُو دنیانے
الـگسے کر کے مجھے دیا ہے۔ تیرےوہ ہی تھے۔ تُو
نے اُنہیں مجھے دیا اور اُنہوں تیرےنے کلام مطابقکے
زندگی گزاری ہے۔ اب7 اُنہوں نے جان لیا ہے کہ جو
کچھ بھی تُو نے مجھے دیا ہے وہ تیری طرف سے ہے۔
8 کیونکہ جو باتیں تُو نے مجھے دیں مَیں نے اُنہیں دی
ہیں۔ نتیجے میں اُنہوں نے یہ باتیں قبول کر کے حقیقی
طور پر جان لیا میںتجھمَیںکہ نکلسے کر آیا ساتھہوں۔
ساتھ وہ ایمان بھی لائے کہ تُو مجھےنے بھیجا ہے۔

9 مَیں اُن کے لئے دعا کرتا ہوں، دنیا کے لئے نہیں
بلـکہ اُن کے لئے جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ
تیرے ہی ہیں۔ 10 جو بھی میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو
تیرا وہہے مجھےچنانچہہے۔میرا ہے۔ملاجلالمیںاُن
مَیںسےاب11 لیکنگا۔ہوںنہیںمیںدنیا یہ میںدنیا رہ
گئے ہیں جبکہ پاستیرےمَیں آ رہا قدوسہوں۔ باپ،
اپنے نام میں اُنہیں محفوظ رکھ، اُس نام میں جو تُو نے
مجھے دیا ہے، تاکہ ایکوہ ہوں جیسے ایکہم ہیں۔
12 جتنی دیر مَیں اُن کے ساتھ رہا مَیں نے اُنہیں تیرے
نام میں محفوظ رکھا، اُسی نام میں جو تُو نے مجھے دیا
تھا۔ مَیں یوںنے اُن کی نگہبانی کی کہ اُن میں ایکسے
نہیںہلاکبھی ہوا ہلاکتسوائے فرزندکے یوںکے۔
کلام پیشکی گوئی پوری ہوئی۔ اب13 تو تیرےمَیں
پاس آ رہا ہوں۔ لیکن مَیں دنیا میں ہوتے ہوئے یہ بیان
کر رہا ہوں تاکہ اُن کے دل میری خوشی سے بھر کر
چھلـک اُٹھیں۔ 14 مَیں نے اُنہیں تیرا کلام دیا ہے اور
دنیا نے اُن سے دشمنی رکھی، کیونکہ یہ دنیا کے نہیں
ہیں، جس طرح مَیں بھی دنیا کا نہیں ہوں۔ میری15
دعا یہ نہیں ہے کہ تُو اُنہیں دنیا سے اُٹھا لے بلـکہ یہ کہ
ابلیساُنہیں محفوظسے رکھے۔ 16 وہ دنیا کے نہیں ہیں
بھیمَیںطرحجس دنیا نہیںکا ہوں۔ اُنہیں17 سچائی کے

وسیلے مخصوصسے و مُقّدس کر۔ تیرا کلام ہی سچائی
ہے۔ طرحجس18 تُو نے مجھے دنیا میں بھیجا اُسیہے
طرح مَیں نے بھی اُنہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ 19 اُن کی
خاطر مَیں اپنے آپ مخصوصکو کرتا ہوں، تاکہ اُنہیں
بھی سچائی وسیلےکے مخصوصسے مُقّدسو کیا جائے۔

میری20 دعا نہ صرف اِن ہی کے لئے ہے، بلـکہ اُن
لئےکےسب بھی جو اِن سنپیغامکا مجھکر پر ایمان لائیں
گے 21 تاکہ ایکسب جسہوں۔ طرح تُو اے باپ،
مجھ میں ہے اور مَیں تجھ میں ہوں اُسی طرح وہ بھی ہم
ہوںمیں تاکہ کہکرےیقیندنیا تُو مجھےنے بھیجا ہے۔
مَیں22 اُنہیںنے جلالوہ دیا جوہے تُو مجھےنے دیا ہے
تاکہ ایکوہ طرحجسہوں ایکہم ہیں، مَیں23 اُن
میں اور تُو مجھ میں۔ وہ کامل طور ایکپر ہوں تاکہ دنیا
کہلےجان تُو مجھےنے بھیجا اور کہ تُو اُننے رکھیمحبتسے طرحجسہے مجھ رکھیسے ہے۔

مَیںباپ،اے24 جوکہہوںچاہتا تُو مجھےنے دیئے
ہیں میرےبھیوہ ساتھ مَیںجہاںوہاںہوں، ہوں، کہ
میرےوہ جلال کو دیکھیں، وہ جلال جو تُو نے اِس
لئے مجھے دیا کہہے تُو مجھےنے دنیا تخلیقکی سے پیشتر
پیار کیا ہے۔ راستاے25 باپ، دنیا تجھے نہیں جانتی،
لیکن مَیں تجھے جانتا ہوں۔ اور یہ شاگرد جانتے ہیں کہ
تُو نے مجھے بھیجا ہے۔ مَیں26 نے تیرا نام اُن پر ظاہر کیا
اور اِسے ظاہر کرتا رہوں گا تاکہ تیری مجھ محبتسے اُن
میں ہو اور مَیں اُن میں “ہوں۔

18
عیسٰی گرفتاریکی

1 یہ کہہ کر عیسٰی اپنے شاگردوں کے ساتھ نکلا اور
وادٔی قدرون کو پار کر ایککے باغ میں داخل ہوا۔
2 یہوداہ جو اُسے دشمن کے حوالے کرنے والا تھا وہ
بھی اِس جگہ سے واقف تھا، کیونکہ عیسٰی وہاں اپنے
شاگردوں کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ 3 راہنما اماموں اور
فریسیوں نے یہوداہ کو رومی فوجیوں کا دستہ اور بیت
المُقّدس کے پہرےکچھ دار دیئے تھے۔ اب یہ مشعلیں،
لالٹین اور ہتھیار لئے باغ میں پہنچے۔ 4 عیسٰی کو معلوم
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تھا کہ اُسے کیا پیش آئے گا۔ چنانچہ اُس نے نکل کر
اُن سے پوچھا، کستم” کو ڈھونڈ رہے “ہو؟

اُنہوں5 جوابنے دیا، عیسٰی” ناصری “کو۔
عیسٰی نے اُنہیں بتایا، مَیں” ہی “ہوں۔
یہوداہ جو اُسے دشمن کے حوالے کرنا چاہتا تھا، وہ

بھی اُن کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب6 عیسٰی نے اعلان مَیں”کیا، ہی “ہوں، ہٹپیچھےسبتو زمینکر پر گر پڑے۔
ایک7 اَور بار عیسٰی نے اُن سوالسے کیا، کستم” کو
ڈھونڈ رہے “ہو؟
اُنہوں جوابنے دیا، عیسٰی” ناصری “کو۔
اُس8 نے کہا، مَیں” تم کو بتا چکا ہوں کہ مَیں ہی

ہوں۔ اگر تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو تو اِن کو جانے “دو۔
یوں9 اُس کی باتیہ پوری ہوئی، مَیں” نے اُن میں سے
جو تُو مجھےنے دیئے ایکہیں کو بھی نہیں یا۔ “کھو

10 شمعون پطرس کے پاس تلوار تھی۔ اب اُس نے
اُسے میان نکالسے کر اماِم اعظم کے غلام کا دہنا کان
اُڑا دیا غلام) کا ملُخسنام ۔(تھا لیکن11 عیسٰی نے
پطرس سے کہا، تلوار” کو میان میں رکھ۔ کیا مَیں وہ
پیالہ نہ پیوں باپجو مجھےنے دیا “ہے؟

عیسٰی حنّا کے منے سا
12 پھر فوجی دستے، اُن افسرکے المُقّدسبیتاور کے

پہرےیہودی داروں نے عیسٰی کو گرفتار کر باندھکے
لیا۔ 13 پہلے وہ اُسے حنّا کے پاس لے گئے۔ حنّا اُس
سال کے اماِم اعظم کائفا کا ُسسر تھا۔ 14 کائفا ہی نے
یہودیوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بہتر یہ ہے ایککہ ہی
آدمی اُمّت کے لئے مر جائے۔

پطرس عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
اَورکسیپطرسشمعون15 عیسٰیساتھکےشاگرد کے

پیچھے ہو لیا تھا۔ یہ دوسرا شاگرد اماِم اعظم کا جاننے
والا تھا، اِس لئے وہ عیسٰی ساتھکے اماِم اعظم صحنکے
میں داخل ہوا۔ پطرس16 باہر دروازے پر کھڑا رہا۔
پھر اماِم اعظم کا جاننے والا شاگرد نکلدوبارہ آیا۔ اُس
گیٹنے کی نگرانی کرنے والی عورت باتسے کی تو
اُسے پطرس کو اپنے ساتھ اندر لے جانے کی اجازت
ملی۔ عورتاُس17 پطرسنے سے پوچھا، تم” بھی اِس
آدمی کے شاگرد ہو کہ “نہیں؟

اُس جوابنے دیا، نہیں،” مَیں نہیں “ہوں۔
18 ٹھنڈ تھی، اِس لئے غلاموں پہرےاور داروں نے

لـکڑی ابجلائی۔آگسےکوئلوںکے اُسوہ پاسکے
تاپکھڑے رہے تھے۔ پطرس بھی اُن کے ساتھ کھڑا
تاپ رہا تھا۔

اماِم اعظم عیسٰی کی پوچھ گچھ کرتا ہے
19 اِتنے میں اماِم اعظم عیسٰی کی پوچھ گچھ کر کے

اُس اورشاگردوںکے تعلیم تفتیشمیںبارےکے کرنے
لگا۔ 20 عیسٰی جوابنے میں کہا، مَیں” نے دنیا میں
کھل باتکر کی مَیںہے۔ عبادتیہودیہمیشہ خانوں
اور بیت المُقّدس میں تعلیم دیتا رہا، وہاں جہاں تمام
یہودی جمع ہوا ہیں۔کرتے پوشیدگی میں تو مَیں کچھنے
نہیں پوچھکیوںسےمجھآپ21کہا۔ ہیں؟رہے اُن سے
یافت در کریں جنہوں نے میری باتیں سنی ہیں۔ اُن کو
معلوم ہے کہ مَیں نے کیا کچھ کہا “ہے۔

22 اِس پر ساتھ کھڑے بیت المُقّدس کے پہرے
داروں میں سے ایک نے عیسٰی کے منہ پر تھپڑ مار کر
کہا، کیا” یہ اماِم اعظم سے بات کرنے کا یقہ طر ہے
جب وہ تم سے کچھ “پوچھے؟

23 عیسٰی جوابنے دیا، اگر” مَیں باتبُرینے کی
ہے تو ثابت کر۔ لیکن اگر سچ کہا، تو تُو نے مجھے کیوں
“مارا؟

24 پھر حنّا نے عیسٰی کو بندھی حالتہوئی میں اماِم
اعظم کائفا پاسکے بھیج دیا۔

پطرس دوبارہ عیسٰی کو جاننے سے انکار کرتا ہے
25 شمعون پطرس آگتکاب پاسکے کھڑا تاپ

رہا تھا۔ اِتنے میں دوسرے اُس سے پوچھنے لـگے، تم”
بھی اُس کے شاگرد ہو کہ “نہیں؟
پطرسلیکن نے انکار کیا، نہیں،” مَیں نہیں “ہوں۔
26 پھر اماِم اعظم ایککا غلام بول اُٹھا جو اُس آدمی

کا رشتے دار جستھا پطرسکانکا نے اُڑا دیا تھا، کیا”
مَیں نے تم کو باغ میں اُس کے ساتھ نہیں دیکھا “تھا؟

پطرس27 ایکنے بار پھر انکار کیا، اور انکار کرتے
ہی مرغ بانگکی سنائی دی۔

عیسٰی پیلاطسکو کے منے پیشسا کیا جاتا ہے
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28 یہودیپھر عیسٰی کو کائفا سے لے رومیکر گورنر

کے محل بنام پریٹوریُم پاسکے پہنچ گئے۔ اب صبح ہو
چکی تھی اور چونکہ یہودی فسح کی عید کے کھانے
شریکمیں ہونا ہتے چا تھے، اِس لئے وہ محل میں داخل
نہ ورنہہوئے، ناپاکوہ پیلاطسچنانچہ29جاتے۔ہو
نکل کر اُن پاسکے آیا اور آدمیاِستم”پوچھا، پر کیا الزام
لگا رہے “ہو؟

اُنہوں30 نے جواب دیا، اگر” یہ مجرم نہ ہوتا تو ہم
آپاِسے کے حوالے نہ “کرتے۔

پیلاطس31 نے کہا، پھر” اِسے لے جاؤ اور اپنی
شرعی عدالتوں پیشمیں “کرو۔
لیکن یہودیوں نے اعتراض کیا، ہمیں” کسی کو

موتسزائے اجازتکیدینے “نہیں۔ عیسٰی32 اِسنے
طرف اشارہ کیا تھا کہ مرےطرحکسوہ گا اباور
اُس کی باتیہ پوری ہوئی۔

پیلاطستب33 پھر اپنے محل میں گیا۔ وہاں سے اُس
نے عیسٰی کو بُلایا اور اُس سے پوچھا، کیا” تم یہودیوں
کے بادشاہ “ہو؟

عیسٰی34 آپکیا”پوچھا،نے سوالیہسےطرفاپنی
کر ہیں،رہے اَوروںیا میںبارےمیرےکوآپنے “ہے؟بتایا

پیلاطس35 نے جواب دیا، کیا” مَیں یہودی ہوں؟
تمہاری اپنی قوم اور راہنما اماموں ہی نے میرےتمہیں
حوالے کیا ہے۔ تم سے کیا کچھ سرزد ہوا “ہے؟

36 عیسٰی نے کہا، میری” بادشاہی اِس دنیا کی نہیں
اگرہے۔ اِسوہ دنیا ہوتیکی میرےتو وجدسختخادم
جہد کرتے تاکہ مجھے یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا۔
لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب میری بادشاہی یہاں کی “ہے۔نہیں

پیلاطس37 نے کہا، تو” پھر تم واقعی بادشاہ “ہو؟
عیسٰی نے جواب دیا، آپ” صحیح کہتے ہیں، مَیں

بادشاہ ہوں۔ اِسیمَیں مقصد کے لئے پیدا ہو کر دنیا میں
آیا کہ سچائی کی گواہی دوں۔ جو بھی سچائی طرفکی
سے ہے میریوہ سنتا “ہے۔

پیلاطس38 نے پوچھا، سچائی” کیا “ہے؟
عیسٰی کو موتسزائے سنائی جاتی ہے
پھر وہ دوبارہ نکل کر یہودیوں پاسکے گیا۔ اُس نے

اعلان مجھے”کیا، اُسے مجرم ٹھہرانے کی کوئی نہیںوجہ
ملی۔ 39 لیکن تمہاری ایک رسم جسہے کے مطابق

مجھے عیدِ فسح کے موقع پر تمہارے لئے ایک قیدی
کو رِہا کرنا ہے۔ کیا تم ہتے چا ہو کہ مَیں یہودیوں’ کے
‘بادشاہ کو رِہا کر “دوں؟

جوابلیکن40 لوگمیں چلّانے لـگے، نہیں،” اِس
کو نہیں بلـکہ برابا “کو۔ برابا) ڈاکو (تھا۔

19
1 پھر پیلاطس نے عیسٰی کو کوڑے لـگوائے۔

2 فوجیوں نے کانٹےدار ٹہنیوں کا ایک تاج بنا کر اُس
سرکے اُنہوںدیا۔رکھپر رنگارغوانیاُسےنے لباسکا
بھی پہنایا۔ 3 پھر اُس کے منے سا آ کر وہ کہتے، اے”
یہودیوں کے “!آداببادشاہ، اور اُسے تھپڑ مارتے تھے۔

ایک4 بار پیلاطسپھر نکل آیا اور یہودیوں باتسے
کرنے لگا، دیکھو،” مَیں پاستمہارےاِسے باہر لا رہا
ہوں تاکہ تم جان لو کہ مجھے اِسے مجرم ٹھہرانے کی
کوئی وجہ نہیں “ملی۔ 5 پھر عیسٰی کانٹےدار تاج اور
رنگارغوانی لباسکا پہنے باہر پیلاطسآیا۔ نے اُن سے
کہا، لو” یہ ہے وہ “آدمی۔

اُسے6 ہیدیکھتے امامراہنما اور اُن ملازمکے چیخنے
لـگے، مصلوباِسے” کریں، مصلوباِسے “!کریں
پیلاطس نے اُن سے کہا، تم” ہی اِسے لے جا کر

اِسےمجھےکیونکہکرو۔مصلوب مجرم کوئیکیٹھہرانے
وجہ نہیں “ملی۔

یہودیوں7 نے اصرار کیا، شریعتپاسہمارے” ہے
اور شریعتاِس مطابقکے لازم وہکہہے مارا جائے۔
اِسکیونکہ نے آپاپنے کو الله کا فرزند قرار دیا “ہے۔

8 یہ سن پیلاطسکر مزید ڈر گیا۔ 9 دوبارہ محل میں
جا کر عیسٰی سے پوچھا، تم” کہاں سے آئے “ہو؟
لیکن عیسٰی خاموش رہا۔ پیلاطس10 نے اُس سے

کہا، اچھا،” میرےتم باتساتھ نہیں کرتے؟ کیا تمہیں
معلوم نہیں مجھےکہ تمہیں رِہا کرنے مصلوباور کرنے
کا اختیار “ہے؟

11 عیسٰی نے جواب دیا، آپ” کو مجھ پر اختیار نہ
ہوتا اگر آپوہ کو اوپر سے نہ دیا گیا ہوتا۔ اِس وجہ سے
یادہسےشخصاُس ز سنگین گناہ ہوا مجھےنےجسہے
دشمن کے حوالے کر دیا “ہے۔

12 اِس کے بعد پیلاطس نے اُسے آزاد کرنے کی
کوشش کی۔ لیکن یہودی چیخ چیخ کر کہنے اگر”لـگے، آپ اِسے رِہا کریں تو آپ رومی شہنشاہ قیصر کے
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دوست ثابت نہیں ہوں گے۔ جو بھی بادشاہ ہونے کا
کرےدعوٰی وہ شہنشاہ مخالفتکی کرتا “ہے۔

اِس13 طرح کی باتیں سن پیلاطسکر عیسٰی کو باہر
لے آیا۔ پھر وہ جج کرسیکی پر بیٹھ گیا۔ اُس جگہ کا پچی”نام “کاری تھا۔ اَرامی) زبان میں وہ گبتا کہلاتی
(تھی۔ اب14 دوپہر ًکے تقریبا بارہ بج گئے تھے۔ اُس دن
عید لئےکے یاں تیار جاتیکی تھیں، عیددناگلےکیونکہ
کا آغاز پیلاطستھا۔ بول اُٹھا، لو،” تمہارا “!بادشاہ

15 لیکن وہ چلّاتے رہے، لے” جائیں اِسے، لے
!جائیں مصلوباِسے “!کریں
پیلاطس سوالنے کیا، کیا” تمہارےمَیں بادشاہ کو

صلیب پر “چڑھاؤں؟
راہنما اماموں جوابنے دیا، سوائے” شہنشاہ کے

ہمارا کوئی بادشاہ نہیں “ہے۔
16 پیلاطسپھر نے عیسٰی کو اُن کے حوالے کر دیا

تاکہ مصلوباُسے کیا جائے۔
عیسٰی مصلوبکو کیا جاتا ہے
چنانچہ وہ عیسٰی کو لے کر چلے گئے۔ 17 وہ اپنی

صلیب اُٹھائے شہر سے نکلا اور اُس جگہ پہنچا جس
کا نام کھوپڑی اَرامی) زبان میں (گلگتا تھا۔ وہاں18
اُنہوں نے اُسے صلیب پر چڑھا دیا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے
اُس کے بائیں اور دائیں ہاتھ دو اَور آدمیوں مصلوبکو
کیا۔ پیلاطس19 ایکنے تختی بنوا کر اُسے عیسٰی کی
صلیب پر لـگوا دیا۔ تختی پر لـکھا تھا، عیسٰی’ ناصری،
یہودیوں کا ‘بادشاہ۔ بہت20 سے یہودیوں نے یہ پڑھ
لیا، کیونکہ مصلوبیت کا مقام شہر کے قریب تھا اور یہ
جملہ اَرامی، لاطینی اور یونانی زبانوں میں لـکھا تھا۔ 21 یہ
دیکھ کر یہودیوں کے راہنما اماموں اعتراضنے یہودیوں’ ”کیا، کا ‘بادشاہ نہ لـکھیں بلـکہ یہ کہ اِس’ آدمی
یہودیوںنے کا بادشاہ ہونے کا دعوٰی “۔‘کیا

پیلاطس22 جوابنے دیا، جو” کچھ مَیں نے لـکھ
دیاسو لـکھ “دیا۔

23 عیسٰی صلیبکو پر چڑھانے کے بعد فوجیوں نے
اُس کپڑےکے لے کر چار حصوں میں بانٹ لئے، ہر
فوجی کے لئے ایک حصہ۔ لیکن چوغہ بےجوڑ تھا۔
وہ اوپر سے لے کر نیچے تک بُنا ہوا ایک ہی ٹکڑے
کا تھا۔ 24 اِس لئے فوجیوں نے کہا، آؤ،” اِسے پھاڑ
کر تقسیم نہ یں کر بلـکہ اِس پر قرعہ “ڈالیں۔ یوں کلاِم
مُقّدس کی پیشیہ گوئی پوری ہوئی، اُنہوں” آپسنے

میں میرے کپڑے بانٹ لئے اور میرے لباس پر قرعہ
فوجیوں“ڈالا۔ نے یہی کچھ کیا۔

بھیخواتینکچھ25 کھڑیقریبکےصلیبکیعیسٰی
:تھیں اُس کی ماں، اُس کی بیویکیکلوپاسخالہ، مریم
اور مریم مگدلینی۔ جب26 عیسٰی نے اپنی ماں کو اُس
شاگرد کے کھڑےساتھ دیکھا جو اُسے پیارا تھا تو اُس
نے کہا، اے” خاتون، آپدیکھیں کا بیٹا یہ “ہے۔

27 اور اُس شاگرد سے اُس نے کہا، دیکھ،” تیری
ماں یہ “ہے۔ اُس وقت سے اُس شاگرد نے عیسٰی کی
ماں کو اپنے گھر رکھا۔

عیسٰی موتکی
اِس28 کے جببعد عیسٰی نے جان لیا کہ میرا مشن

تکتکمیل پہنچ چکا ہے تو اُس نے کہا، پیاسمجھے”
لـگی “ہے۔ اِس) سے بھی مُقّدسکلاِم پیشایککی
پوریگوئی (ہوئی۔

قریب29 َمے کے سرکے سے بھرا برتن پڑا تھا۔ اُنہوں
ایکنے اسپنج سرکے میں ڈبو کر اُسے زوفے کی شاخ
پر لگا دیا اور اُٹھا عیسٰیکر یہ30پہنچایا۔تکمنہکے سرکہ
پینے بعدکے عیسٰی بول اُٹھا، مکملکام” ہو گیا “ہے۔ اور
سر جھکا کر اُس نے اپنی جان الله کے سپرد کر دی۔

عیسٰی کا پہلو چھیدا جاتا ہے
فسح31 تیاریکی دنکا تھا اور اگلے دن عید کا آغاز

اور خاصایک سبت تھا۔ اِس لئے یہودی نہیں ہتے چا
تھے کہ مصلوب ہوئی لاشیں اگلے دن تک صلیبوں پر
لٹکی رہیں۔ چنانچہ اُنہوں پیلاطسنے گزارشسے کی
کہ وہ اُن کی ٹانگیں تڑوا کر اُنہیں صلیبوں سے اُتارنے
دے۔ فوجیوںتب32 نے آ کر عیسٰی مصلوبساتھکے
کئے جانے والے آدمیوں کی ٹانگیں توڑ دیں، ایکپہلے
کی پھر دوسرے کی۔ جب33 وہ عیسٰی پاسکے آئے
تو اُنہوں نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، اِس لئے
اُنہوں نے اُس کی ٹانگیں نہ توڑیں۔ 34 اِس کے بجائے
ایک نیزےنے سے عیسٰی کا پہلو چھید دیا۔ زخم سے
ً فورا خون اور پانی بہہ نکلا۔ 35 جس) نے یہ دیکھا ہے
اُس نے گواہی دی ہے اور اُس کی گواہی سچی ہے۔
وہ جانتا ہے کہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہے اور اُس
کی گواہی کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ایمان (لائیں۔
36 یہ یوں ہوا تاکہ مُقّدسکلاِم کی پیشیہ پوریگوئی
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ہو جائے، اُس” ایککی ہڈی بھی توڑی نہیں جائے
“گی۔ 37 مُقّدسکلاِم میں یہ بھی لـکھا وہ”ہے، اُس پر
نظر ڈالیں اُنہوںجسےگے نے چھیدا “ہے۔

عیسٰی کو دفنایا جاتا ہے
38 بعد میں ارمتیہ کے ہنے ر والے یوسف نے

پیلاطس سے عیسٰی لاشکی اُتارنے اجازتکی مانگی۔
یوسف) عیسٰی کا خفیہ شاگرد تھا، کیونکہ وہ
یہودیوں سے ڈرتا (تھا۔ اِس اجازتکی ملنے پر وہ آیا اور
لاش کو اُتار لیا۔ نیکدیمس39 بھی ساتھ تھا، وہ آدمی جو
گزرے دنوں میں رات وقتکے عیسٰی سے ملنے آیا تھا۔
نیکدیمس اپنے ساتھ مُر اور عود ًکی تقریبا 34 کلو گرام
خوشبو لے کر آیا تھا۔ جنازےیہودی40 رسوماتکی
کے مطابق اُنہوں لاشنے پر خوشبو لگا کر اُسے پٹیوں
لپیٹسے دیا۔ صلیبوں41 ایکقریبکے باغ تھا اور باغ
ایکمیں نئی قبر تھی استعمالتکابجو نہیں کی گئی
تھی۔ اُس42 قریبکے ہونے سببکے سے اُنہوں نے
عیسٰی کو اُس میں رکھ دیا، کیونکہ فسح کی تیاری کا
دن تھا اور اگلے دن عید کا آغاز تھا۔

20
خالی قبر

1 ہفتے کا دن گزر گیا تو اتوار کو مریم مگدلینی صبح
سویرے قبر پاسکے آئی۔ ابھی اندھیرا تھا۔ وہاں پہنچ
کر اُس نے دیکھا کہ قبر کے منہ پر کا طرفایکپتھر
ہٹایا گیا ہے۔ 2 مریم دوڑ کر پطرسشمعون اور عیسٰی کو
پیارے شاگرد پاسکے آئی۔ اُس نے اطلاع دی، وہ”
خداوند کو قبر سے گئےلے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ
اُنہوں نے اُسے کہاں رکھ دیا “ہے۔

تب3 پطرس دوسرے شاگرد سمیت قبر کی طرف
چل پڑا۔ 4 دونوں دوڑ رہے تھے، لیکن دوسرا شاگرد
یادہ ز تیز رفتار تھا۔ وہ پہلے قبر پر پہنچ گیا۔ 5 اُس نے
جھک کر اندر جھانکا تو کفن کی پٹیاں وہاں پڑی نظر
آئیں۔ لیکن وہ اندر نہ گیا۔ 6 پھر شمعون پطرس اُس کے
پیچھے پہنچ کر قبر داخلمیں ہوا۔ اُس بھینے دیکھا کہ
کفن کی پٹیاں وہاں پڑی ہیں 7 اور ساتھ وہ کپڑا بھی
جس میں عیسٰی کا سر لپٹا ہوا تھا۔ یہ کپڑا تہہ کیا گیا تھا
اور پٹیوں الـگسے پڑا تھا۔ 8 پھر دوسرا شاگرد جو پہلے
پہنچ گیا تھا، داخلبھیوہ اُسجبہوا۔ یہنے دیکھا تو

وہ ایمان لایا۔ 9 ابلیکن) بھی وہ مُقّدسکلاِم
کی پیشیہ گوئی نہیں سمجھتے تھے کہ اُسے مُردوں میں
جیسے اُٹھنا (ہے۔ 10 پھر دونوں شاگرد واپسگھر چلے
گئے۔

عیسٰی مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے
لیکن11 مریم رو رو کر قبر کے منے سا کھڑی رہی۔

اور روتے اُسہوئے کرجھکنے قبر میں جھانکا تو12
کیا دیکھتی دوکہہے فرشتے لباسسفید پہنے وہاںہوئے
بیٹھے ہیں جہاں پہلے عیسٰی کی لاش پڑی تھی، ایک
اُس کے سرہانے اور دوسرا وہاں جہاں پہلے اُس کے
پاؤں تھے۔ اُنہوں13 نے مریم سے پوچھا، اے” خاتون،
تُو کیوں رو رہی “ہے؟
اُس نے کہا، میرےوہ” خداوند کو لے گئے ہیں،

اور معلوم نہیں کہ اُنہوں نے اُسے کہاں رکھ دیا “ہے۔
14 پھر اُس نے پیچھے مُڑ کر عیسٰی کو کھڑےوہاں

دیکھا، لیکن اُس نے اُسے نہ پہچانا۔ 15 عیسٰی نے
پوچھا، اے” خاتون، تُو کیوں رو رہی کسہے، کو
ڈھونڈ رہی “ہے؟
یہ سوچ کر کہ وہ مالی ہے اُس نے کہا، جناب،”

آپاگر اُسے لے گئے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ اُسے کہاں
رکھ دیا ہے تاکہ اُسے لے “جاؤں۔

16 عیسٰی نے اُس سے کہا، “!مریم”
وہ اُس مُڑیطرفکی اور بول “!ربونی”اُٹھی، اِس)

مطلبکا اَرامی زبان میں اُستاد (ہے۔
17 عیسٰی نے کہا، میرے” ساتھ چمٹی نہ رہ، کیونکہ

ابھی مَیں باپاوپر، پاسکے نہیں گیا۔ لیکن بھائیوں کے
پاس جا اور اُنہیں بتا، مَیں’ اپنے باپ اور تمہارے باپ
واپسپاسکے جا رہا ہوں، اپنے خدا تمہارےاور خدا
“۔‘پاسکے

18 چنانچہ مریم مگدلینی شاگردوں پاسکے گئی اور
اُنہیں اطلاع دی، مَیں” نے خداوند کو دیکھا ہے اور
اُس نے مجھ سے یہ باتیں “کہیں۔

عیسٰی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے
اُس19 اتوار کی شام کو شاگرد جمع تھے۔ اُنہوں نے

دروازوں پر تالے لگا دیئے تھے کیونکہ وہ یہودیوں سے
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ڈرتے اچانکتھے۔ عیسٰی اُن درمیانکے آ کھڑا ہوا اور
کہا، تمہاری” سلامتی “ہو، 20 اور اُنہیں اپنے ہاتھوں
اور پہلو دیکھکوخداونددکھایا۔کو خوشنہایتوہکر
ہوئے۔ عیسٰی21 دوبارہنے تمہاری”کہا، سلامتی !ہو
باپطرحجس مجھےنے مَیںطرحاُسیبھیجا تم بھیجکو
“ہوں۔رہا پھر22 اُن پھونکپر اُسکر روح”فرمایا،نے
القدس کو پا لو۔ 23 اگر تم کسی کے گناہوں معافکو
کرو تو معافوہ کئے جائیں گے۔ اور اگر تم اُنہیں معاف
نہ کرو تو معافوہ نہیں کئے جائیں “گے۔

شکتوما کرتا ہے
24 بارہ شاگردوں میں سے جستوما لقبکا جُڑواں

تھا عیسٰی کے آنے پر موجود نہ تھا۔ 25 دوسرےچنانچہ
شاگردوں نے اُسے بتایا، ہم” نے خداوند کو دیکھا
“!ہے لیکن توما نے کہا، مجھے” یقین نہیں آتا۔ پہلے
اُسمجھے کیلوںمیںہاتھوںکے نشانکے آئیںنظر مَیںاور
اُن میں اپنی اُنگلی ڈالوں، پہلے مَیں اپنے ہاتھ کو اُس کے
پہلو کے زخم میں ڈالوں۔ پھر ہی مجھے یقین آئے “گا۔

ایک26 ہفتہ گزر گیا۔ شاگرد دوبارہ مکان میں جمع
تھے۔ اِس مرتبہ توما بھی ساتھ تھا۔ اگرچہ دروازوں پر
تالے لـگے تھے پھر بھی عیسٰی اُن کے درمیان آ کر کھڑا
ہوا۔ اُس تمہاری”کہا،نے سلامتی “!ہو پھر27 وہ توما
مخاطبسے ہوا، اپنی” اُنگلی میرےکو ہاتھوں اور اپنے
ہاتھ میرےکو پہلو کے زخم میں ڈال اور بےاعتقاد نہ
ہو بلـکہ ایمان “رکھ۔

28 توما جوابنے میں اُس سے کہا، میرےاے!خداوندمیرےاے” “!خدا
29 پھر عیسٰی نے اُسے بتایا، کیا” تُو اِس لئے ایمان لایا

ہے کہ تُو مجھےنے دیکھا مبارکہے؟ ہیں وہ مجھےجو
دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لاتے “ہیں۔

کتاباِس کا مقصد
30 عیسٰی نے اپنے شاگردوں کی موجودگی میں مزید

بہت سے ایسے الٰہی نشان دکھائے جو اِس کتاب میں
درج نہیں ہیں۔ لیکن31 جتنے درج ہیں اُن کا مقصد یہ
ہے آپکہ ایمان لائیں کہ عیسٰی ہی مسیح یعنی الله کا
فرزند ہے آپاور کو اِس ایمان کے وسیلے سے اُس کے
نام سے زندگی حاصل ہو۔

21
عیسٰی جھیل پر شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے

1 اِس کے بعد عیسٰی ایک بار پھر اپنے شاگردوں پر
ظاہر یاسوہجبہوا تبر یعنی گلیل جھیلکی پر تھے۔ یہ
یوں ہوا۔ کچھ2 پطرسشمعونشاگرد ساتھکے جمع تھے،
توما جو جُڑواں کہلاتا تھا، نتن ایل گلیلجو کے قانا سے
تھا، زبدی کے دو بیٹے اور مزید دو شاگرد۔

پطرسشمعون3 نے کہا، مَیں” مچھلی پکڑنے جا “ہوں۔رہا
دوسروں نے کہا، ہم” بھی ساتھ جائیں “گے۔

چنانچہ نکلوہ پرکشتیکر لیکنہوئے۔سوار پوریاُس
ایکرات بھی مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ سویرےصبح4 عیسٰی
جھیل کنارےکے پر آ کھڑا ہوا۔ لیکن شاگردوں کو
معلوم نہیں تھا کہ وہ عیسٰی ہی ہے۔ 5 اُس نے اُن سے
پوچھا، بچو،” کیا تمہیں کھانے کے لئے کچھ مل “گیا؟
اُنہوں جوابنے دیا، “نہیں۔”
اُس6 اپنا”کہا،نے جال کشتی دائیںکے ہاتھ ڈالو،

پھر تم کو کچھ ملے اُنہوں“گا۔ نے ایسا کیا تو مچھلیوں کی
اِتنی بڑی تعداد تھی کہ وہ جال تککشتی نہ لا سکے۔

7 اِس پر خداوند پیارےکے شاگرد پطرسنے سے
کہا، یہ” تو خداوند “ہے۔ یہ سنتے ہی کہ خداوند ہے
پطرسشمعون اپنی چادر اوڑھ کر پانی میں کود پڑا اُس)
لئےکےکرنےکامکوچادرنے اُتار لیا دوسرے8(تھا۔
شاگرد کشتی پر سوار اُس کے پیچھے آئے۔ وہ کنارے
یادہسے ز نہیںدُور ًتھے، تقریبا َسو میٹر فاصلےکے پر تھے۔
اِس لئے وہ مچھلیوں بھرےسے جال کو پانی میں کھینچ
کھینچ کر خشکی تک لائے۔ جب9 وہ کشتی سے
اُترے تو دیکھا لـکڑیکہ کوئلوںکے آگکی پر مچھلیاں
بُھنی جا رہی ہیں اور ساتھ روٹی بھی ہے۔ 10 عیسٰی نے
اُن سے کہا، اُن” مچھلیوں میں سے کچھ لے آؤ جو تم نے
ابھی پکڑی “ہیں۔

شمعون11 پطرس کشتی پر گیا اور جال کو خشکی پر
لایا۔گھسیٹ مچھلیوںبڑی153جالیہ سے بھرا ہوا تھا،
توبھی وہ نہ پھٹا۔ 12 عیسٰی نے اُن سے کہا، آؤ،” ناشتہ
کر بھیکسی“لو۔ شاگرد سوالنے جرأتکیکرنے نہ
کی کونآپ”کہ “ہیں؟ کیونکہ وہ تو تھےجانتے کہ یہ
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خداوند ہی ہے۔ 13 پھر عیسٰی آیا اور روٹی لے کر اُنہیں
دی اور اِسی طرح مچھلی بھی اُنہیں کھلائی۔

14 عیسٰی کے جی اُٹھنے کے بعد یہ تیسری بار تھی کہ
وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا۔

عیسٰی پطرسکا سوالسے
15 ناشتے بعدکے پطرسشمعونعیسٰی مخاطبسے یوحنا”ہوا، کے بیٹے شمعون، کیا تُو اِن نسبتکی مجھ سے یادہ ز

محبت کرتا “ہے؟
اُس جوابنے دیا، جی” آپخداوند، تو جانتے ہیں

کہ آپمَیں کو پیار کرتا “ہوں۔
عیسٰی لیلوںمیرےپھر”بولا، “چَرا۔کو عیسٰیتب16

ایکنے اَور مرتبہ پوچھا، شمعون” یوحنا کے بیٹے، کیا تُو
مجھ محبتسے کرتا “ہے؟
اُس جوابنے دیا، جی” آپخداوند، تو جانتے ہیں

کہ آپمَیں کو پیار کرتا “ہوں۔
عیسٰی بولا، پھر” میری بھیڑوں کی گلہ بانی “کر۔

تیسری17 بار عیسٰی نے اُس سے پوچھا، شمعون” یوحنا
کے بیٹے، کیا تُو مجھے پیار کرتا “ہے؟
تیسری دفعہ یہ سوال سننے سے پطرس کو بڑا دُکھ

ہوا۔ اُس نے کہا، خداوند،” آپ کو سب کچھ معلوم
آپہے۔ تو جانتے ہیں کہ آپمَیں کو پیار کرتا “ہوں۔
عیسٰی نے اُس سے کہا، میری” بھیڑوں کو چَرا۔
18 مَیں تجھے سچ بتاتا ہوں کہ جب تُو جوان تھا تو

تُو خود اپنی کمر باندھ کر جہاں جی چاہتا گھومتا
پھرتا تھا۔ لیکن جب تُو بوڑھا ہو گا تو تُو اپنے ہاتھوں
کو آگے بڑھائے گا اور کوئی اَور تیری کمر باندھ کر
تجھے لے جائے گا جہاں تیرا دل نہیں کرے “گا۔
19 عیسیٰ) کی یہ بات اِس طرف اشارہ تھا کہ
قسمکسپطرس موتکی اللهسے (گا۔دےجلالکو
پھر اُس نے اُسے بتایا، میرے” پیچھے “چل۔

عیسٰی اور دوسرا شاگرد
پطرس20 نے مُڑ کر دیکھا کہ جو شاگرد عیسٰی کو

پیارا تھا وہ اُن پیچھےکے چل رہا ہے۔ یہ وہی شاگرد تھا
جس نے شام کے کھانے کے دوران عیسٰی طرفکی
سر جھکا کر پوچھا تھا، خداوند،” کون آپ کو دشمن

کے کرےحوالے “گا؟ اب21 اُسے دیکھ کر پطرس
سوالنے کیا، خداوند،” اِس کے ساتھ کیا ہو “گا؟

22 عیسٰی نے جواب دیا، اگر” مَیں چاہوں کہ یہ
میرے واپس آنے تک زندہ رہے تو تجھے کیا؟ بس تُو
میرے پیچھے چلتا “رہ۔

23 نتیجے میں بھائیوں میں یہ خیال پھیل گیا کہ یہ
شاگرد مرےنہیں گا۔ لیکن عیسٰی نے یہ بات نہیں کی
تھی۔ اُس یہصرفنے کہا اگر”تھا، مَیں چاہوں کہ یہ
واپسمیرے تکآنے زندہ رہے تو تجھے “کیا؟

24 یہ وہ شاگرد جسہے نے اِن باتوں کی گواہی
دے کر اِنہیں قلم بند کر دیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ
اُس کی گواہی سچی ہے۔

خلاصہ
25 عیسٰی نے اِس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا۔ اگر

اُس کا ہر کام قلم بند کیا جاتا میرےتو خیال میں پوری
دنیا میں یہ کتابیں رکھنے گنجائشکی نہ ہوتی۔
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اعمال
معزز1 تھیُفِلُس، مَیںمیںکتابپہلی بیانکچھسبنے

کیا جو عیسٰی شروعنے سے لے کر اُس2 تکدن کیا اور
آسماناُسےجبسکھایا، پر اُٹھایا گیا۔ پہلےسےجانے اُس
نے اپنے چنے رسولوںہوئے القدسروحکو معرفتکی
مزید ہدایات دیں۔ 3 اپنے دُکھ اُٹھانے اور موت سہنے
بعدکے اُس نے آپاپنے کو ظاہر کر سیبہتاُنہیںکے
دلیلوں سے قائل کیا کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ چالیسوہ
دن دورانکے اُن پر ظاہر ہوتا اور اُنہیں الله کی بادشاہی
بارےکے میں بتاتا رہا۔ جب4 وہ ابھی اُن کے ساتھ تھا
اُس نے اُنہیں حکم دیا، یروشلم” کو نہ چھوڑنا بلـکہ اِس
انتظار یہیںمیں ٹھہرو باپکہ کا وعدہ پورا ہو وہجائے،
جسوعدہ بارےکے میں مَیں نے تم کو آگاہ کیا ہے۔
5 کیونکہ یحیٰی نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن تم کو
تھوڑے دنوں القدسروحبعدکے سے بپتسمہ دیا جائے
“گا۔

عیسٰی کو اُٹھایا جاتا ہے
6 جو وہاں جمع تھے اُنہوں نے اُس سے خداوند،”پوچھا، کیا آپ اِسی وقت اسرائیل کے لئے اُس کی

بادشاہی دوبارہ قائم کریں “گے؟
7 عیسٰی جوابنے دیا، یہ” جاننا تمہارا کام نہیں ہے

بلـکہ صرف باپ کا جو ایسے اوقات اور تاریخـیں مقرر
کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن8 تمہیں القدسروح
کی قوت ملے گی جو تم پر نازل ہو گا۔ پھر تم یروشلم،
پورے یہودیہ اور سامریہ بلـکہ دنیا کی انتہا میرےتک
یہ9“گے۔ہوگواہ کہہ وہکر اُن دیکھتےکے دیکھتے اُٹھا
لیا گیا۔ بادلایکاور اُسےنے اُن نظروںکی اوجھلسے
کر دیا۔

10 وہ ابھی آسمان کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ
اچانک دو آدمی اُن پاسکے آ کھڑے ہوئے۔ دونوں
لباسسفید پہنے ہوئے تھے۔ اُنہوں11 نے کہا، گلیل”
کے مردو، آپ کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھ
رہے ہیں؟ یہی عیسٰی جسے آپ پاسکے سے آسمان پر
اُٹھایا گیا واپسطرحاُسیہے آئے آپطرحجسگا نے
اُسے اوپر جاتے ہوئے دیکھا “ہے۔

یہوداہ کا جانشین
12 پھر وہ زیتون کے پہاڑ سے یروشلم شہر واپس چلے

گئے۔ یہ) پہاڑ شہر ًسے ایکتقریبا کلو میٹر دُور (ہے۔
13 وہاں پہنچ کر وہ اُس بالاخانے میں داخل ہوئے
جس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی پطرس، یوحنا،
یعقوب اور یاس، اندر فلپّس اور توما، برتلمائی اور متی،
یعقوب بن حلفئی، شمعون مجاہد اور یہوداہ بن یعقوب۔
14 یہ سب یک دل ہو کر دعا میں لـگے رہے۔ کچھ
عورتیں، عیسٰی کی ماں مریم اور اُس کے بھائی بھی تھے۔ساتھ

15 اُن دنوں میں پطرس بھائیوں میں کھڑا ہوا۔
اُس وقت ً تقریبا 120 لوگ جمع تھے۔ اُس نے کہا،
بھائیو،”16 لازم تھا کہ مُقّدسکلاِم کی پیشوہ گوئی
پوری ہو القدسروحجو یہوداہمعرفتکیداؤدنے کے
بارے میں کی۔ یہوداہ اُن کا راہنما بن گیا جنہوں نے
عیسٰی کو گرفتار کیا، 17 گو اُسے ہم میں شمار کیا جاتا تھا
اور وہ خدمتاِسی ہمارےمیں شریکساتھ “تھا۔

18 جو) پیسے یہوداہ کو اُس کے غلط کام کے لئے
مل گئے تھے اُن سے اُس ایکنے کھیت خرید لیا تھا۔
وہاں وہ سر بلکے گر گیا، اُس پھٹپیٹکا گیا اور اُس
کی تمام یاں انتڑ باہر نکل پڑیں۔ 19 اِس کا چرچا یروشلم
کے تمام باشندوں میں پھیل گیا، اِس لئے کھیتیہ اُن کی
مادری زبان میں ہقل دَما کے نام سے مشہور جسہوا
مطلبکا خونہے کا (کھیت۔

پطرس20 نے اپنی بات جاری رکھی، یہی” بات
زبور کی کتاب میں لـکھی ہے، اُس’ کی رہائش گاہ
آبادمیںاُسکوئیجائے،ہوسنسان نہ بھییہ‘ہو۔ لـکھا
ہے، کوئی’ اَور اُس کی داریذمہ ‘اُٹھائے۔ چنانچہ21
اب ضروری ہے کہ ہم یہوداہ کی جگہ کسی اَور کو
چن لیں۔ شخصیہ اُن مردوں میں ایکسے ہو جو اُس
پورے وقت کے ہمارےدوران ساتھ سفر کرتے رہے
جب خداوند عیسٰی ہمارے ساتھ تھا، 22 یعنی اُس کے
یحیٰی کے ہاتھ سے بپتسمہ لینے سے لے کر تکوقتاُس
جب ہمارےاُسے پاس سے اُٹھایا گیا۔ لازم ہے کہ اُن
میں ہمارےایکسے ساتھ عیسٰی کے جی اُٹھنے کا “ہو۔گواہ
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23 چنانچہ اُنہوں نے دو پیشآدمی یوسفکئے، جو

برسبا کہلاتا تھا اُس) کا دوسرا نام یُوستس (تھا اور
متیاہ۔ 24 پھر اُنہوں نے دعا کی، اے” خداوند، تُو ہر
ایک پرہمہے۔واقفسےدلکے ظاہر کہکر تُو اِننے
میںدونوں کوکسسے چنا ہے تاکہ25 وہ خدمتاُس
کی داریذمہ اُٹھائے جو یہوداہ چھوڑ کر وہاں چلا گیا
اُسےجہاں “تھا۔ہیجانا یہ26 کہہ اُنہوںکر دونوںنے
نامکا قرعہکرلے ڈالا تو متیاہ نامکا نکلا۔ لہٰذا بھیاُسے
گیارہ رسولوں میں شامل کر لیا گیا۔

2
القدسروح کی آمد

پھر1 پنتکُستعیدِ ایکسبآیا۔دنکا تھےجمعجگہ
2 اچانککہ آسمان ایسیسے آواز آئی جیسے آندھیشدید
چل رہی ہو۔ پورا مکان جس میں وہ بیٹھے تھے اِس
آواز سے اُٹھا۔گونج اور3 اُنہیں شعلے لَوئیںکی جیسی نظر
آئیں الـگالـگجو ہو کر اُن میں سے ایکہر پر اُتر کر
ٹھہر گئیں۔ القدسروحسب4 سے بھر گئے مختلفاور
غیرملـکی زبانوں میں لنے بو لـگے، ایکہر اُس زبان میں
جو لنے بو کی القدسروح نے اُسے توفیق دی۔

وقتاُس5 ایسےمیںیروشلم ٹھہرےیہودیترسخدا
تھےہوئے آسمانجو تلے کی ہر قوم میں تھے۔سے جب6
یہ آواز سنائی دی ایکتو بڑا ہجوم جمع ہوا۔ سب گھبرا
گئے کیونکہ ہر ایک نے ایمان داروں کو اپنی مادری
زبان میں لتے بو سنا۔ حیرتسخت7 زدہ ہو کر وہ کہنے
لـگے، کیا” یہ سب گلیل کے ہنے ر والے نہیں ہیں؟ 8 تو
پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایکہر
اُنہیں اپنی مادری زبان میں باتیں کرتے سن رہا ہے
9 جبکہ ہمارے ممالـک یہ :ہیں پارتھیا، مادیا، عیلام،
مسوپتامیہ، یہودیہ، کپدکیہ، پنطس، آسیہ، 10 فروگیہ،
پمفیلیہ، مصر اور لبیا کا وہ علاقہ جو کرین کے ارد گرد
ہے۔ روم سے بھی لوگ موجود ہیں۔ 11 یہاں یہودی
بھی ہیں غیریہودیاور نومرید بھی، کریتے لوگکے اور
عرب باشندےکے بھی۔ اباور سبہم سبکے اِن
کو اپنی اپنی زبان میں الله کے کاموںعظیم کا ذکر کرتے
سن “ہیں۔رہے دنگسب12 رہ اُلجھنگئے۔ میں پڑ کر

دوسرےایکوہ سے پوچھنے لـگے، اِس” کا کیا مطلب
“ہے؟

لیکن13 لوگکچھ اُن مذاقکا اُڑا کر کہنے یہ”لـگے،
بس نئی َمے پی کر نشے دُھتمیں ہو گئے “ہیں۔

پطرس کا پیغام
14 پھر پطرس باقی گیارہ رسولوں سمیت کھڑا ہو کر

اونچی آواز سے اُن مخاطبسے یہودیسنیں،”ہوا، بھائیو
اور یروشلم تمامکے ہنے ر !والو لیںجان اور غور میریسے
بات سن !لیں آپ15 کا خیال ہے کہ لوگیہ نشے میں
ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ابھی توصبح کے نو
بجے کا وقت ہے۔ اب16 وہ کچھ ہو رہا جسہے کی
پیش یوایلگوئی نبی نے کی تھی،

17 الله’ فرماتا ہے آخریکہ دنوں میں
مَیں اپنے روح کو تمام انسانوں پر ُنڈیل ا دوں گا۔
تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوّت یں کر گے،
تمہارے نوجوان یائیں رو
خواببزرگتمہارےاور دیکھیں گے۔
18 اُن دنوں میں
مَیں اپنے روح کو اپنے خادموں اور خادماؤں پر بھی

ُنڈیل ا دوں گا،
اور وہ نبوّت یں کر گے۔
مَیں19 اوپر آسمان معجزےپر دکھاؤں گا
اور نیچے زمین پر الٰہی نشان ظاہر کروں گا،
آگخون، اور دھوئیں کے بادل۔
تاریکسورج20 ہو جائے گا،
چاند رنگکا خون سا ہو جائے گا،
اور ربپھر کا عظیم اور جلالی دن آئے گا۔
وقتاُس21 جو رببھی کا نام لے گا
نجات پائے ‘گا۔
اسرائیل22 کے مردو، باتمیری !سنیں الله آپنے

کے منے سا ہی عیسٰی ناصری کی تصدیق کی، کیونکہ
اُس نے اُس کے وسیلے سے آپ کے درمیان عجوبے،
معجزے اور الٰہی نشان دکھائے۔ آپ خود اِس بات
واقفسے ہیں۔ لیکن23 الله کو پہلے ہی علم تھا کہ کیا
ہونا ہے، کیونکہ اُس نے خود اپنی مرضی سے مقرر
کیا تھا کہ عیسٰی کو دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔
چنانچہ آپ نے بےدین لوگوں کے یعے ذر اُسے صلیب
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پر چڑھوا کر قتل کیا۔ 24 لیکن الله نے اُسے موت کی
گرفتناکاذیت سے آزاد کر کے زندہ کر دیا، کیونکہ
ممکن ہی نہیں تھا موتکہ اُسے اپنے قبضے میں رکھے۔
25 چنانچہ داؤد نے اُس بارےکے میں رب’کہا، میریوقتہر آنکھوں کے منے سا رہا۔
میرےوہ ہنے د ہاتھ رہتا ہے
تاکہ مَیں نہ ڈگمگاؤں۔
اِس26 لئے میرا دل شادمان ہے،
اور میری زبان خوشی نعرےکے لگاتی ہے۔
ہاں، میرا بدن پُراُمید گزارےزندگی گا۔
27 کیونکہ تُو میری جان کو پاتال میں چھوڑےنہیں

گا،
اور نہ اپنے مُقّدس کو گلنے سڑنے کی نوبت تک

دےپہنچنے گا۔
28 تُو مجھےنے زندگی راہوںکی سے آگاہ کر دیا ہے،
اور تُو اپنے حضور مجھے خوشی سے سرشار کرے

‘گا۔
میرے29 بھائیو، اجازتاگر ہو تو آپمَیں دلیریکو

سے اپنے بزرگ داؤد بارےکے میں کچھ بتاؤں۔ وہ تو
فوت ہو کر دفنایا گیا اور اُس کی قبر آج تک ہمارے
درمیان موجود ہے۔ 30 لیکن وہ نبی تھا اور جانتا تھا
کہ الله نے قَسم کھا کر مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ
میری اولاد میں ایکسے تختمیرےکو پر بٹھائے گا۔
31 آیاتمذکورہ میں داؤد مستقبل میں دیکھ کر مسیح
کے جی اُٹھنے کا ذکر کر رہا ہے، یعنی کہ نہ اُسے پاتال
میں چھوڑا گیا، نہ اُس کا بدن گلنے سڑنے تکنوبتکی
پہنچا۔ 32 الله اِسینے عیسٰی کو زندہ کر دیا ہے اور ہم
سب اِس کے گواہ ہیں۔ اب33 اُسے سرفراز کر کے
خدا کے ہنے د ہاتھ بٹھایا گیا باپاور طرفکی سے اُسے
موعودہ روح القدس مل گیا ہے۔ اِسی کو اُس نے ہم
پر ُنڈیل ا دیا، جس طرح آپ دیکھ اور سن رہے ہیں۔
داؤد34 آسمانتوخود پر نہیں توبھیچڑھا، اُس رب’فرمایا،نے ربمیرےنے سے کہا،
میرے ہنے د ہاتھ بیٹھ
تکجب35 تیرےمَیں دشمنوں کو
تیرے پاؤں کی چوکی نہ بنا ‘دوں۔

36 چنانچہ پورا اسرائیل یقین جانے کہ جس عیسٰی
آپکو مصلوبنے کیا اُسےہے ہی الله خداوندنے اور
مسیح بنا دیا “ہے۔

پطرس37 کی یہ باتیں سن کر لوگوں کے دل چھد
گئے۔ اُنہوں نے پطرس اور باقی رسولوں سے بھائیو،”پوچھا، پھر ہم کیا “کریں؟

پطرس38 نے جواب دیا، آپ” میں سے ہر ایک
توبہ کر کے عیسٰی کے نام پر بپتسمہ لے تاکہ آپ کے
معافگناہ کر دیئے جائیں۔ آپپھر القدسروحکو کی
نعمت مل جائے گی۔ 39 کیونکہ یہ دینے کا وعدہ آپ
سے اور آپ کے بچوں سے کیا گیا ہے، بلـکہ اُن سے بھی
جو دُور ہیں،کے ربجنہیںسےسباُن ہمارا خدا اپنے
پاس بُلائے “گا۔

پطرس40 سیبہتمزیدنے باتوں نصیحتاُنہیںسے
کی اور سمجھایا کہ اِس” ٹیڑھی نسل سے نکل نجاتکر
“پائیں۔ 41 جنہوں نے پطرس کی بات قبول کی اُن کا
بپتسمہ یوںہوا۔ اُس ًمیںجماعتدن 3,000تقریبا افراد
کا اضافہ ہوا۔ 42 یہ ایمان دار رسولوں سے تعلیم پانے،
رفاقت رکھنے اور رفاقتی کھانوں اور دعاؤں شریکمیں
ہوتے رہے۔

ایمانداروں حیرتکی انگیز زندگی
سب43 پر خوف چھا گیا اور رسولوں طرفکی سے

بہت معجزےسے اور الٰہی نشان دکھائے گئے۔ 44 جو
بھی ایمان لاتے تھے وہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے۔ اُن
کی ہر چیز مشترکہ ہوتی تھی۔ 45 اپنی ملـکیت اور مال
فروخت کر اُنہوںکے نے ایکہر کو اُس ضرورتکی
کے مطابق دیا۔ 46 روزانہ یکوہ دلی المُقّدسبیتسے
میں جمع ہوتے رہے۔ ساتھ ساتھ وہ مسیح کی یاد میں
اپنے گھروں میں روٹی توڑتے، بڑی خوشی اور سادگی
سے رفاقتی کھانا کھاتے 47 اور الله کی تمجید کرتے
رہے۔ وقتاُس وہ تمام لوگوں کے منظورِ نظر تھے۔ اور
خداوند روز بہ روز جماعت میں نجات یافتہ لوگوں کا
اضافہ کرتا رہا۔

3
لنگڑے آدمی کی شفا

ایک1 دوپہر پطرس اور یوحنا دعا کرنے کے لئے
المُقّدسبیت تینپڑے۔چلطرفکی بج اُس2تھے۔گئے
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لنگڑےپیدائشیایکلوگوقت کو اُٹھا وہاںکر لا رہے
تھے۔ روزانہ اُسے صحن کے دروازےاُس پاسکے لایا
جاتا تھا جو صورتخوب’ ‘دروازہ کہلاتا تھا تاکہ وہ
بیت المُقّدس کے صحنوں میں داخل ہونے والوں سے
بھیک مانگ سکے۔ پطرس3 اور یوحنا بیت المُقّدس
میں داخل ہونے والے تھے تو لنگڑا اُن بھیکسے مانگنے
لگا۔ پطرس4 اور یوحنا غور سے اُس کی طرف دیکھنے
لـگے۔ پھر پطرس نے کہا، ہماری” طرف “دیکھیں۔
5 اِس توقع سے کہ اُسے کچھ ملے گا لنگڑا اُن کی طرف
متوجہ ہوا۔ پطرسلیکن6 نے کہا، پاسمیرے” نہ تو
چاندی نہہے، لیکنسونا، جو کچھ آپوہہے دےکو
دیتا ناصرتہوں۔ مسیحعیسٰیکے نامکے اُٹھیںسے اور
چلیں “!پھریں 7 اُس نے اُس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اُسے
کھڑا کیا۔ اُسی لنگڑےوقت کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط
گئے۔ہو اُچھلوہ8 کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ پھر
وہ چلتے، کودتے اور الله کی تمجید کرتے ہوئے اُن کے
المُقّدسبیتساتھ میں داخل ہوا۔ 9 اور تمام لوگوں نے
اُسے چلتے پھرتے اور الله کی تمجید کرتے ہوئے دیکھا۔
اُنہوںجب10 جاننے لیا یہکہ آدمیوہی خوبجوہے
صورت دروازےنامی پر بھیکبیٹھا مانگا کرتا تھا تو وہ
اُس کی تبدیلی دیکھ دنگکر رہ گئے۔

المُقّدسبیت پطرسمیں کا پیغام
11 وہ سب دوڑ کر سلیمان کے برآمدے میں آئے

بھیکجہاں مانگنے والا پطرستکاب اور یوحنا سے
لپٹا ہوا تھا۔ 12 یہ دیکھ کر پطرس اُن سے مخاطب اسرائیل”ہوا، کے حضرات، آپ یہ دیکھ کر کیوں حیران
دیکھطرفہماریکرگھورگھورکیوںآپہیں؟ رہے
ہیں یا ہمگو اپنینے طاقتذاتی یا داریدین باعثکے
یہ کیا ہے کہ یہ آدمی چل پھر سکے؟ 13 باپہمارےیہ
دادا کے خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی
سےطرف بندےاپنےنےجسہے عیسٰی جلالکو دیا
یہہے۔ وہی عیسٰی آپجسےہے دشمننے حوالےکے
کر پیلاطسکے کے منے سا رد کیا، اگرچہ وہ اُسے رِہا
کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آپ14 قدوساُسنے اور
راست باز کو رد کر کے تقاضا کیا پیلاطسکہ اُس کے
ایکعوض قاتل کو رِہا کر کے آپ دےکو دے۔

آپ15 نے زندگی کے سردار کو قتل کیا، لیکن الله نے
اُسے مُردوں میں زندہسے دیا۔کر باتاِسہم گواہکے
ہیں۔ آپ16 تو اِس آدمی سے واقف ہیں جسے دیکھ
رہے ابہیں۔ وہ عیسٰی کے نام پر ایمان لانے سے بحال
ہو گیا ہے، کیونکہ جو ایمان عیسٰی کے یعے ذر ملتا ہے
اُسی اِسنے آدمی آپکو کے منے مندیصحتپوریسا
عطا کی۔

میرے17 بھائیو، مَیں جانتا ہوں آپکہ اور آپ کے
راہنماؤں کو صحیح علم نہیں تھا، اِس لئے آپ نے ایسا
لیکن18کیا۔ الله کچھوہنے پورا گوئیپیشکیجسکیا
اُس نے تمام نبیوں کی معرفت کی تھی، یعنی یہ کہ اُس
کا مسیح دُکھ اُٹھائے گا۔ اب19 توبہ یں کر اور الله کی
لائیںرجوعطرف آپتاکہ گناہوںکے کو مٹایا جائے۔
20 پھر آپ ربکو کے حضور سے تازگی کے دن میسر
آئیں گے اور وہ دوبارہ عیسٰی یعنی مسیح کو دےبھیج
گا آپجسے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ لازم21 ہے کہ
وہ اُس تکوقت آسمان پر تکجبرہے الله سب کچھ
بحال نہ کر جسدے، طرح وہ ابتدا سے اپنے مُقّدس
نبیوں کی زبانی فرماتا آیا ہے۔ 22 کیونکہ موسٰی نے رب’کہا، تمہارا تمہارےخدا تمہارےواسطے بھائیوں میں
سے مجھ جیسے نبی کو برپا کرے گا۔ جو بھی بات وہ
کہے اُس کی سننا۔ 23 جو نہیں سنے گا اُسے مٹا کر قوم
سے نکال دیا جائے ‘گا۔ 24 اور سموایل سے لے کر ہر
نبی نے اِن دنوں پیشکی گوئی کی ہے۔ آپ25 تو اِن
نبیوں کی اولاد اور اُس عہد وارثکے ہیں جو الله نے
آپ باپکے دادا سے قائم کیا تھا، اُسکیونکہ نے ابراہیم
سے کہا تھا، تیری’ اولاد سے دنیا کی تمام قومیں برکت
پائیں ‘گی۔ اللهجب26 نے بندےاپنے عیسٰی کو برپا کیا
تو پہلے آپاُسے بھیجپاسکے دیا تاکہ میںآپوہ ہرسے
ایک کو اُس بُریکی راہوں سے پھیر برکتکر “دے۔

4
پطرس اور یوحنا یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا

پطرس1 اور یوحنا لوگوں باتسے کر ہی رہے تھے
کہ امام، بیت المُقّدس پہرےکے داروں کا کپتان اور
صدوقی اُن پاسکے پہنچے۔ 2 ناراضوہ تھے کہ رسول
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عیسٰی کے جی اُٹھنے منادیکی کر کے لوگوں کو مُردوں
میں سے جی اُٹھنے کی دےتعلیم رہے ہیں۔ اُنہوں3 نے
اُنہیں گرفتار کر کے اگلے دن تک جیل میں ڈال دیا،
کیونکہ شام ہو تھی۔چکی لیکن4 جنہوں نے اُن کا پیغام
سن لیا تھا اُن میں سے بہت لوگسے ایمان لائے۔ یوں
ایمان داروں میں مردوں کی تعداد بڑھ ًکر تقریبا 5,000
پہنچتک گئی۔

5 اگلے دن یروشلم میں یہودی عدالِت عالیہ کے
سرداروں، بزرگوں اور شریعت کے علما کا اجلاس
منعقد ہوا۔ 6 اماِم اعظم حنّا اِسیاور طرح کائفا، یوحنا،
سکندر اور اماِم اعظم کے خاندان کے دیگر مرد بھی
شامل تھے۔ اُنہوں7 دونوںنے کو اپنے درمیان کھڑا کر
کے پوچھا، تم” نے یہ قوتکسکام اور نام سے “کیا؟

پطرس8 نے روح القدس سے معمور ہو کر اُن سے
کہا، قوم” کے راہنماؤ اور بزرگو، 9 آج ہماری پوچھ
گچھ کی جا رہی ہے کہ ہم نے معذور آدمی پر رحم
کا کساظہار وسیلےکے سے کیا کہ اُسے شفا مل گئی
ہے۔ 10 تو پھر سبآپ اور پوری قوم اسرائیل جان لے
کہ یہ ناصرت کے عیسٰی مسیح کے نام سے ہوا ہے،
جسے آپ نے مصلوب کیا اور جسے الله نے مُردوں
میں سے زندہ کر دیا۔ یہ آدمی اُسی کے وسیلے صحتسے
پا کر یہاں آپ کے منے سا کھڑا ہے۔ 11 عیسٰی وہ پتھر
جسہے بارےکے میں کلاِم مُقّدس میں لـکھا جس’ہے، پتھر کو مکان بنانے والوں نے رد کیا وہ کونے
کا بنیادی پتھر بن ‘گیا۔ اور آپ ہی نے اُسے رد کر دیا
ہے۔ دوسرےکسی12 کے وسیلے سے نجات حاصل
نہیں ہوتی، کیونکہ آسمان کے تلے ہم انسانوں کو کوئی
اَور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا
“سکیں۔

پطرس13 اور یوحنا کی باتیں سن کر لوگ حیران
ہوئے کیونکہ دلیریوہ باتسے کر تھےرہے اگرچہ وہ
نہ تو عالِم تھے، نہ اُنہوں شریعتنے خاصکی تعلیم پائی
تھی۔ ساتھ ساتھ سننے والوں نے یہ بھی جان لیا دونوںکہ
عیسٰی کے ساتھی ہیں۔ لیکن14 چونکہ وہ اپنی آنکھوں
سے اُس آدمی کو دیکھ رہے تھے جو شفا پا کر اُن کے
ساتھ کھڑا تھا اِس لئے وہ اِس خلافکے باتکوئی نہ

کر سکے۔ 15 چنانچہ اُنہوں نے اُن دونوں کو اجلاس
میں سے باہر جانے کو کہا آپساور میں صلاح مشورہ
کرنے لـگے، 16 ہم” اِن لوگوں کے ساتھ کیا سلوک
باتکریں؟ واضح ہے کہ اُن یعےکے ایکذر الٰہی نشان
دکھایا گیا ہے۔ اِس کا یروشلم کے تمام باشندوں کو علم
ہوا ہے۔ ہم اِس کا انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن17 لازم
ہے اُنہیںکہ دےدھمکی کر دیںحکم کہ بھیکسیوہ
شخص یہسے نام لے باتکر نہ کریں، ورنہ یہ معاملہ قوم
میں مزید پھیل جائے “گا۔

18 چنانچہ اُنہوں نے دونوں کو بُلا کر حکم دیا کہ وہ
آئندہ عیسٰی کے نام سے نہ کبھی بولیں اور نہ تعلیم دیں۔

پطرسلیکن19 اور یوحنا میںجوابنے کہا، آپ”
خود فیصلہ کر لیں، کیا یہ الله ٹھیکنزدیککے ہے کہ
ہم اُس نسبتکی آپ باتکی مانیں؟ ممکن20 ہی نہیں
کہ جو کچھ ہم نے دیکھ اور سن لیا ہے اُسے دوسروں
کو سنانے سے باز “رہیں۔

21 تب اجلاس کے ممبران نے دونوں کو مزید
دےدھمکیاں کر چھوڑ دیا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکے کہ
کیا سزا دیں، کیونکہ پطرسلوگتمام اور یوحنا کے اِس
کام کی وجہ سے الله کی تمجید کر رہے تھے۔ 22 کیونکہ
جس آدمی کو معجزانہ طور پر شفا ملی تھی وہ چالیس
سال سے یادہ ز لنگڑا رہا تھا۔

دلیری کے لئے دعا
23 اُن کی رِہائی کے بعد پطرس اور یوحنا اپنے

ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور سب کچھ سنایا جو
راہنما اماموں اور بزرگوں نے اُنہیں بتایا تھا۔ 24 یہ سن
کر تمام ایمان داروں نے مل کر اونچی آواز سے دعا اے”کی، آقا، تُو نے آسمان و زمین اور سمندر کو اور جو
کچھ اُن میں ہے خلق کیا ہے۔ 25 اور تُو نے اپنے خادم
باپہمارے داؤد کے منہ سے القدسروح معرفتکی
اقوام’کہا، طیشکیوں میں آ گئی ہیں؟
اُمّتیں کیوں سازشیںبےکار کر رہی ہیں؟
26 دنیا کے بادشاہ کھڑےاُٹھ ہوئے،
ربحکمران اور اُس کے مسیح خلافکے جمع ہو

گئے ‘ہیں۔
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27 اور واقعی یہی کچھ اِس شہر میں ہوا۔ ہیرودیس

انتپاس، پنطیُس پیلاطس، غیریہودی اور یہودی سب
مُقّدستیرے خادم عیسٰی خلافکے جمع ہوئے جسے
تُو نے مسح کیا تھا۔ لیکن28 جو کچھ اُنہوں نے کیا وہ
تُو نے اپنی قدرت اور مرضی سے پہلے ہی سے مقرر کیا
تھا۔ ابرب،اے29 اُن کی دھمکیوں پر غور کر۔ اپنے
خادموں کو اپنا کلام سنانے کی بڑی دلیری عطا فرما۔
قدرتاپنی30 کا اظہار کر تاکہ مُقّدستیرےہم خادم
عیسٰی کے نام سے شفا، الٰہی نشان اور معجزے دکھا
“سکیں۔

31 دعا کے اختتام پر وہ جگہ ہل گئی جہاں وہ جمع
القدسروحسبتھے۔ معمورسے ہو گئے دلیریاور سے
الله کا کلام سنانے لـگے۔

ایمانداروں کی ملـکیتمشترکہ
ایمان32 داروں کسیتھی۔دلیکجماعتپوریکی

بھینے اپنی ملـکیت کی کسی چیز بارےکے میں نہیں
کہا کہ یہ میری ہے بلـکہ اُن کی ہر چیز مشترکہ تھی۔
33 اور بڑےرسول اختیار کے ساتھ خداوند عیسٰی کے
جی اُٹھنے کی گواہی دیتے رہے۔ الله کی بڑی مہربانی اُن
سب پر تھی۔ 34 اُن میں سے ضرورتبھیکوئی مند نہیں
تھا، جسکیونکہ پاسکے بھی زمینیں یا مکان تھے اُس
نے اُنہیں فروخت کر کے رقم رسولوں35 کے پاؤں میں
یوںدی۔رکھ جمع میںپیسوںشدہ ایکہرسے کو اُتنے
دیئے جاتے جتنوں کی ضرورتاُسے ہوتی تھی۔

آدمیایکنامییوسفمثلا36ً رسولوںنامکاجستھا
نے برنباس حوصلہ) افزائی کا (بیٹا رکھا تھا۔ وہ
لاوی قبیلے سے اور جزیرۂ قبرص کا ہنے ر والا تھا۔
37 اُس نے اپنا ایک کھیت فروخت کر کے پیسے
رسولوں پاؤںکے میں رکھ دیئے۔

5
حننیاہ اور سفیرہ

ایک1 اَور آدمی تھا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ
مل کر اپنی کوئی زمین بیچ دی۔ اُن کے نام حننیاہ اور
تھے۔سفیرہ لیکن2 پوریحننیاہ رسولوںرقم پاسکے نہ
لایا بلـکہ اُس میں سے کچھ اپنے لئے رکھ چھوڑا اور باقی

رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ اُس کی بیوی بھی اِس
بات واقفسے تھی۔ پطرسلیکن3 نے کہا، حننیاہ،”
ابلیس آپنے دلکے یوںکو کیوں بھر دیا ہے آپکہ
القدسروحنے جھوٹسے بولا ہے؟ آپکیونکہ نے
زمین کی رقم کے کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لئے ہیں۔
4 کیا یہ فروختزمین کرنے سے آپپہلے کی نہیں تھی؟
اور اُسے بیچ کر پیسےآپکیا جیسے ہتے استعمالچا نہیں
کر سکتے تھے؟ آپ نے کیوں اپنے دل میں یہ ٹھان لیا؟
آپ ہمیںنے نہیں بلـکہ الله کو دھوکا دیا “ہے۔

5 یہ سنتے ہی حننیاہ فرش پر گر کر مر گیا۔ اور تمام
سننے والوں پر طاریدہشتبڑی ہو گئی۔ جماعت6 کے
نوجوانوں اُٹھنے لاشکر لپیٹمیںکفنکو دیا اور اُسے
باہر لے جا کر دفن کر دیا۔

7ً تقریبا تین گھنٹے گزر گئے تو اُس کی بیوی اندر آئی۔
اُسے معلوم نہ تھا کہ شوہر کو کیا ہوا ہے۔

پطرس8 نے اُس سے پوچھا، مجھے” بتائیں، کیا آپ
کو اپنی زمین کے لئے اِتنی ہی رقم ملی “تھی؟
سفیرہ جوابنے دیا، جی،” اِتنی ہی رقم “تھی۔
پطرس9 نے کہا، آپکیوں” ربدونوں روحکے

کو آزمانے پر متفق ہوئے؟ دیکھو، جنہوں آپنے کے
خاوند کو دفنایا دروازےوہہے ہیںکھڑےپر آپاور
بھیکو اُٹھا کر باہر لے جائیں “گے۔ اُسی10 لمحے سفیرہ
پطرس کے پاؤں میں گر کر مر گئی۔ نوجوان اندر آئے
تو اُس لاشکی دیکھ کر اُسے بھی باہر لے گئے اور اُس
کے شوہر پاسکے دفن کر دیا۔ پوری11 جماعت بلـکہ
ہر سننے والے پر طاریخوفبڑا ہو گیا۔

معجزے
رسولوں12 معرفتکی عوام میں بہت سے الٰہی نشان

معجزےاور ظاہر ہوئے۔ وقتاُس تمام ایمان یکدار
دلی سے بیت المُقّدس میں سلیمان کے برآمدے میں
جمع ہوا کرتے تھے۔ 13 باقی لوگ اُن سے قریبی تعلق
رکھنے کی جرأت نہیں کرتے تھے، اگرچہ عوام اُن کی
عزتبہت کرتے تھے۔ توبھی14 خداوند پر ایمان رکھنے
والے مرد و خواتین کی تعداد بڑھتی گئی۔ لوگ15 اپنے
مریضوں کو چارپائیوں اور چٹائیوں پر رکھ کر سڑکوں
پر لاتے تھے تاکہ پطرسجب وہاں گزرےسے تو کم
از کم اُس کا سایہ کسی نہ کسی پر پڑ جائے۔ بہت16
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لوگسے یروشلم کے ارد گرد کی آبادیوں سے بھی اپنے
مریضوں اور بدروح گرفتہ عزیزوں کو لاتے، اور سب
شفا پاتے تھے۔

رسولوں کی ایذا رسانی
17 پھر اماِم اعظم صدوقی فرقے کے تمام ساتھیوں کے

ساتھ حرکت میں آیا۔ حسد سے جل کر 18 اُنہوں نے
رسولوں کو گرفتار کر کے عوامی جیل میں ڈال دیا۔
19 لیکن رات کو رب کا ایک فرشتہ قیدخانے کے
دروازوں کو کھول کر اُنہیں باہر لایا۔ اُس نے کہا،
20 جاؤ،” بیت المُقّدس میں کھڑے ہو کر لوگوں کو
اِس نئی زندگی باتیںسبمتعلقسے “سناؤ۔ 21 فرشتے کی
سن المُقّدسبیتسویرےصبحرسولکر میں جا کر تعلیم
دینے لـگے۔
اب ایسا ہوا کہ اماِم اعظم اپنے سمیتساتھیوں پہنچا

اور یہودی عدالِت عالیہ اجلاسکا منعقد کیا۔ اِس میں
اسرائیل کے تمام بزرگ شریک ہوئے۔ پھر اُنہوں نے
اپنے ملازموں کو قیدخانے میں بھیج دیا تاکہ رسولوں
کو لا کر اُن کے منے پیشسا کیا جائے۔ لیکن22 جب
وہ وہاں پہنچے تو پتا چلا جیلرسولکہ میں نہیں ہیں۔
وہ واپس آئے اور کہنے لـگے، 23 جب” ہم پہنچے تو
احتیاطبڑیجیل بندسے تھی اور دروازوں پہرےپر دار
دروازوںہمجبلیکنتھے۔کھڑے اندرکرکھولکو
گئے تو وہاں کوئی نہیں “!تھا 24 یہ سن المُقّدسبیتکر
پہرےکے داروں کا کپتان اور راہنما امام بڑی اُلجھن
میں پڑ گئے اور سوچنے لـگے کہ اب کیا ہو گا؟ 25 اِتنے
میں کوئی آ کر کہنے لگا، بات” سنیں، جن آدمیوں کو
آپ نے جیل میں ڈالا تھا وہ المُقّدسبیت کھڑےمیں
لوگوں کو تعلیم دے رہے “ہیں۔ تب26 بیت المُقّدس
کے پہرے داروں کا کپتان اپنے ملازموں کے ساتھ
رسولوں پاسکے گیا اور اُنہیں لایا، لیکن زبردستی نہیں،
کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ جمع لوگشدہ اُنہیں سنگسار
نہ کر دیں۔

27 چنانچہ اُنہوں نے رسولوں کو لا کر اجلاس کے
منے سا کھڑا کیا۔ اماِم اعظم اُن مخاطبسے ہوا، ہم”28
نے تو تم کو سختی منعسے کیا تھا کہ اِس آدمی کا نام لے
کر تعلیم نہ دو۔ اِس برعکسکے تم نے نہ صرف اپنی

تعلیم یروشلم کی ہر تکجگہ دیپہنچا ہے بلـکہ ہمیں اِس
آدمی موتکی کے ذمہ دار بھی ٹھہرانا ہتے چا “ہو۔

پطرس29 اور باقی رسولوں لازم”دیا،جوابنے ہے
پہلےہمکہ الله کی سنیں، پھر انسان کی۔ باپہمارے30
دادا کے خدا نے عیسٰی کو زندہ کر دیا، شخصاُسی کو
پرصلیبنےآپجسے چڑھوا مارکر الله31تھا۔ڈالا نے
اُسی نجاتاورحکمرانکو سرفرازسےحیثیتکیدہندہ
اپنےکےکر ہنے ہاتھد بٹھا لیا تاکہ اسرائیلوہ توبہکو اور
گناہوں کی معافی کا موقع فراہم کرے۔ ہم32 خود اِن
باتوں کے گواہ ہیں اور القدسروح بھی، جسے الله نے
اپنے فرماں برداروں دےکو دیا “ہے۔

33 یہ سن کر عدالت طیشلوگکے میں آ کر اُنہیں
قتل کرنا ہتے چا تھے۔ ایکلیکن34 فریسی عالِم اجلاس
میں کھڑا جسہوا نامکا ایلجملی پوریتھا۔ قوم میں وہ
عزت دار تھا۔ اُس نے حکم دیا کہ رسولوں کو تھوڑی
دیر کے لئے اجلاس سے نکال دیا جائے۔ 35 پھر اُس
نے کہا، میرے” اسرائیلی بھائیو، غور سے سوچیں کہ
آپ اِن آدمیوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ 36 کیونکہ کچھ
دیر تھیوداسہوئی اُٹھ کر کہنے لگا کہ مَیں خاصکوئی
شخص ًہوں۔ تقریبا 400 آدمی اُس لـگپیچھےکے گئے۔
لیکن اُسے قتل کیا گیا اور اُس کے پیروکار بکھر گئے۔
اُن کی سرگرمیوں سے کچھ نہ ہوا۔ اِس37 کے بعد مردم
شماری میںدنوںکے یہوداہ اُٹھا۔گلیلی اُس بھینے کافی
لوگوں کو اپنے پیروکار بنا کر بغاوت کرنے پر اُکسایا۔
لیکن اُسے بھی مار دیا گیا اور اُس کے پیروکار منتشر
ہوئے۔ 38 یہ پیِش نظر رکھ کر میرا مشورہ یہ ہے کہ
اِن لوگوں کو چھوڑ دیں، اِنہیں جانے دیں۔ اگر اِن کا
ارادہ یا سرگرمیاں انسانی ہیں تو سب کچھ خود بخود ختم
ہو جائے گا۔ لیکن39 اگر یہ الله طرفکی سے ہے تو
آپ اِنہیں ختم نہیں کر سکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آخرکار
آپ الله ہی خلافکے لڑ رہے “ہوں۔
حاضرین نے اُس کی بات مان لی۔ 40 اُنہوں نے

رسولوں کو بُلا کر اُن کوڑےکو لـگوائے۔ پھر اُنہوں
نے اُنہیں عیسٰی کا نام لے کر لنے بو سے منع کیا اور پھر
جانے دیا۔ 41 رسول یہودی عدالِت عالیہ سے نکل کر
چلے گئے۔ یہ بات اُن کے لئے بڑی خوشی باعثکا تھی
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کہ الله نے ہمیں اِس لائق سمجھا ہے کہ عیسٰی کے نام
کی خاطر بےعزت ہو جائیں۔ 42 اِس کے بعد بھی وہ
روزانہ بیت المُقّدس اور مختلف گھروں میں جا جا کر
سکھاتے اور اِس خوش خبری کی منادی کرتے رہے
کہ عیسٰی مسیحہی ہے۔

6
رسولوں ساتکے مددگار

1 اُن دنوں میں جب عیسٰی کے شاگردوں کی تعداد
بڑھتی گئی تو یونانی زبان لنے بو والے ایمان دار عبرانی
لنے بو والے ایمان داروں بارےکے میں بڑبڑانے لـگے۔
اُنہوں نے کہا، جب” روزمرہ کا کھانا تقسیم ہوتا
ہے تو ہماری بیواؤں کو نظرانداز کیا جاتا “ہے۔ تب2
بارہ رسولوں نے شاگردوں کی پوری جماعت کو اکٹھا
کر کے کہا، یہ” ٹھیک نہیں کہ ہم الله کا کلام
سکھانے کی خدمت کو چھوڑ کر کھانا تقسیم کرنے
مصروفمیں رہیں۔ 3 بھائیو، یہ بات پیِش نظر رکھ کر
اپنے میں ساتسے آدمی چن لیں، جن نیککے کردار
کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں اور جو روح القدس اور
حکمت سے معمور ہیں۔ پھر ہم اُنہیں کھانا تقسیم کرنے
کی یہ ذمہ دےداری کر 4 اپنا پورا وقت دعا اور کلام
خدمتکی صَرفمیں کر سکیں “گے۔

5 یہ بات پوری جماعت کو پسند آئی اور اُنہوں نے
سات آدمی چن لئے : ستفنس جو) ایمان اور روح
القدس سے معمور ،(تھا فلپّس، پرخرس، نیکانور، تیمون،
پرمناس اور انطاکیہ کا نیکلاؤس۔ نیکلاؤس)
غیریہودی تھا جس نے عیسٰی پر ایمان لانے سے پہلے
یہودی مذہب کو اپنا لیا (تھا۔ 6 اِن سات آدمیوں کو
رسولوں کے منے سا پیش کیا گیا تو اُنہوں نے اِن پر ہاتھ
رکھ کر دعا کی۔

یوں7 الله کا پیغام پھیلتا گیا۔ یروشلم میں ایمان داروں
نہایتتعدادکی بڑھتی المُقّدسبیتاورگئی بہتکے سے
امام بھی ایمان لے آئے۔

ستفنس گرفتاریکی
ستفنس8 الله کے فضل اور قوت سے معمور تھا اور

لوگوں کے بڑےدرمیان بڑے معجزے اور الٰہی نشان
دکھاتا تھا۔ ایک9 دن کچھ یہودی ستفنس سے بحث

کرنے لـگے۔ وہ) کرین، یہ، اسکندر کلـِکیہ اور صوبہ
آسیہ کے ہنے ر والے تھے اور اُن عبادتکے خانے کا
نام لِبرطینیوں یعنی آزاد کئے گئے غلاموں عبادتکا خانہ
(تھا۔ لیکن10 وہ نہ اُس حکمتکی کا سامنا کر سکے،
نہ اُس روح کا جو کلام وقتکرتے اُس کی مدد کرتا
تھا۔ 11 اِس لئے اُنہوں نے بعض آدمیوں کو یہ کہنے
کو اُکسایا کہ اِس” نے موسٰی اور الله بارےکے میں
کفر بکا ہے۔ ہم خود اِس کے گواہ “ہیں۔ 12 یوں
عام لوگوں، بزرگوں اور شریعت کے علما میں ہل چل
مچ گئی۔ ستفنسوہ پر چڑھ آئے اور اُسے گھسیٹ کر
یہودی عدالِت عالیہ پاسکے لائے۔ وہاں13 اُنہوں نے
جھوٹے گواہ کھڑے کئے جنہوں نے کہا، یہ” آدمی
المُقّدسبیت شریعتاور باتیںخلافکے کرنے بازسے
نہیں آتا۔ ہم14 نے اِس کے منہ سے سنا ہے کہ عیسٰی
ناصری یہ مقام تباہ کرے گا اور وہ رسم و رواج بدل
دے موسٰیجوگا سپردہمارےنے جب15“ہیں۔کئے
اجلاس میں بیٹھے لوگتمام گھور گھور ستفنسکر کی
طرف دیکھنے لـگے تو اُس کا چہرہ فرشتے کا سا نظر آیا۔

7
ستفنس کی تقریر

1 اماِم اعظم نے پوچھا، کیا” یہ سچ “ہے؟
ستفنس2 نے جواب دیا، بھائیو” اور بزرگو، میری

بات سنیں۔ جلال کا ہمارےخدا باپ ابراہیم پر ظاہر
ہوا جب وہ ابھی مسوپتامیہ میں آباد تھا۔ اُس وقت وہ
حاران میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ 3 الله نے اُس سے وطناپنے’کہا، اور اپنی قوم کو چھوڑ ملـکاُسکر میں چلا
جا ‘گا۔دکھاؤںتجھےمَیںجو چنانچہ4 کےکسدیوںوہ
ملـک کو چھوڑ کر حاران میں ہنے ر لگا۔ وہاں اُس کا
باپ فوت ہوا تو الله نے اُسے اِس ملـک میں منتقل کیا
آبادتکآجآپمیںجس ہیں۔ وقتاُس5 الله اُسےنے
ملـکاِس میں بھیکوئی موروثی زمین دینہ ایکتھی،
مربع تکفٹ بھی نہیں۔ لیکن اُس نے اُس سے وعدہ
کیا، مَیں’ ملـکاِس تیرےکو تیریاور اولاد قبضےکے
میں دوںکر ‘گا، اگرچہ وقتاُس ابراہیم ہاںکے کوئی
بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ 6 الله نے اُسے یہ بھی بتایا، تیری’
اولاد ملـکایسے میں رہے گی جو اُس کا نہیں ہو گا۔
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وہاں وہ اجنبی اور غلام ہو گی، اور اُس پر 400 سال
تک بہت ظلم کیا جائے گا۔ 7 لیکن مَیں اُس قوم کی
عدالت کروں گا جس نے اُسے غلام بنایا ہو گا۔ اِس
کے بعد وہ ملـکاُس میں نکلسے کر اِس مقام پر میری
پھر8‘گے۔کریںعبادت الله نے ابراہیم ختنہکو عہدکا
دیا۔ جبچنانچہ ابراہیم کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا باپتو نے
آٹھویں دن اُس کا ختنہ کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا جب
اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب کے بارہ بیٹے،
ہمارے بارہ قبیلوں کے سردار۔

9 یہ سردار اپنے بھائی یوسف سے حسد کرنے لـگے
اور اِس لئے اُسے بیچ دیا۔ یوں وہ غلام بن پہنچا۔مصرکر
لیکن الله اُس کے ساتھ رہا 10 اور اُسے اُس کی تمام
مصیبتوں سے رِہائی دی۔ اُس نے اُسے دانائی عطا کر
کے اِس قابل بنا دیا کہ وہ مصر کے بادشاہ فرعون کا
منظورِ نظر ہو یوںجائے۔ فرعون نے اُسے مصر اور اپنے
پورے گھرانے پر حکمران مقرر کیا۔ 11 پھر تمام مصر
اور کنعان میں کال پڑا۔ لوگ بڑی مصیبت میں پڑ گئے
اور ہمارے باپ دادا کے پاس بھی خوراک ختم ہو
گئی۔ یعقوب12 کو پتا چلا کہ مصر تکابمیں اناج
ہے، اِس لئے اُس نے اپنے بیٹوں کو اناج خریدنے کو
وہاں بھیج دیا۔ جب13 اُنہیں دوسری بار وہاں جانا پڑا
تو یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اور
فرعون کو یوسف کے خاندان بارےکے میں آگاہ کیا
گیا۔ 14 اِس کے بعد یوسف نے اپنے باپ یعقوب اور
تمام رشتے داروں کو بُلا لیا۔ کُل 75 افراد آئے۔ یوں15
یعقوب مصر پہنچا۔ وہاں وہ اور ہمارے باپ دادا مر
گئے۔ 16 اُنہیں ِسکم میں لا کر اُس قبر میں دفنایا گیا جو
ابراہیم نے ہمور کی اولاد سے پیسے دے کر خریدی
تھی۔

17 پھر وہ وقت قریب آ گیا جس کا وعدہ الله نے
ابراہیم سے کیا تھا۔ مصر میں ہماری قوم کی تعداد بہت
بڑھ چکی تھی۔ 18 لیکن ہوتے ہوتے ایک نیا بادشاہ
تخت نشین ہوا یوسفجو ناواقفسے تھا۔ 19 اُس نے
ہماری قوم کا استحصال کر کے اُن سے بدسلوکی کی اور
اُنہیں اپنے شیرخوار بچوں کو ضائع کرنے پر مجبور کیا۔

20 اُس وقت موسٰی پیدا ہوا۔ وہ الله نزدیککے خوب
صورت بچہ تھا اور تین تکماہ اپنے باپ کے گھر میں
پالا گیا۔ اِس21 بعدکے والدین کو اُسے چھوڑنا پڑا، لیکن
فرعون کی بیٹی نے اُسے پالـکلے بنا کر اپنے بیٹے کے
طور پر پالا۔ 22 اور موسٰی کو مصریوں کی حکمت کے
ہر شعبے میں تربیت ملی۔ اُسے لنے بو اور عمل کرنے کی
قابلیتزبردست حاصل تھی۔

23 جب وہ چالیس سال کا تھا تو اُسے اپنی قوم
اسرائیل کے لوگوں سے ملنے کا خیال آیا۔ جب24 اُس
نے اُن کے پاس جا کر دیکھا کہ ایک مصری کسی
اسرائیلی پر تشدد کر رہا اُستوہے اسرائیلینے حمایتکی
کر مظلومکے کا بدلہ لیا مصریاور کو مار ڈالا۔ اُس25
کا خیال تو یہ تھا میرےکہ بھائیوں کو سمجھ آئے گی
کہ الله میرے وسیلے سے اُنہیں رِہائی دے گا، لیکن
ایسا نہیں تھا۔ اگلے26 دن وہ دو اسرائیلیوں پاسکے سے
گزرا آپسجو میں لڑ تھے۔رہے اُس کیکرانےصلحنے
کوشش میں کہا، آپمردو،’ تو بھائی آپہیں۔ کیوں
دوسرےایک سلوکغلطسے کر رہے ‘ہیں؟ لیکن27
بدسلوکیسےدوسرےآدمیجو کر رہا تھا اُس موسٰینے
طرفایککو دھکیل کر کہا، کس’ آپنے کو ہم
پر حکمران اور قاضی مقرر کیا ہے؟ 28 کیا آپ مجھے بھی
قتل کرنا ہتے چا مصریکلطرحجسہیں کو مار ڈالا
‘تھا؟ 29 یہ سن کر موسٰی فرار ہو کر ملـِک مِدیان میں
اجنبی کے طور پر ہنے ر لگا۔ وہاں اُس کے دو بیٹے پیدا
ہوئے۔

30 چالیس سال کے بعد ایک فرشتہ جلتی ہوئی
کانٹےدار جھاڑی کے شعلے میں اُس پر ظاہر ہوا۔ اُس
وقت موسٰی سینا پہاڑ قریبکے یگستان ر میں تھا۔ 31 یہ
منظر دیکھ کر موسٰی حیران جبہوا۔ وہ اُس کا معائنہ
کرنے کے لئے قریب پہنچا تو رب کی آواز سنائی دی،
32 مَیں’ تیرے باپ دادا کا خدا، ابراہیم، اسحاق اور
یعقوب کا خدا ‘ہوں۔ موسٰی تھرتھرانے لگا اور اُس
طرف دیکھنے جرأتکی نہ کی۔ 33 ربپھر اُسنے سے
کہا، اپنی’ جوتیاں اُتار، کیونکہ تُو مُقّدس زمین پر کھڑا
مَیں34ہے۔ اپنیمیںمصرنے دیکھیحالتبُریکیقوم
اور اُن کی آہیں سنی ہیں، اِس لئے اُنہیں بچانے کے لئے
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اُتر آیا ابہوں۔ جا، مَیں تجھے مصر بھیجتا ‘ہوں۔
35 یوں الله نے شخصاُس کو اُن پاسکے بھیج دیا

جسے وہ یہ کہہ کر رد کر چکے تھے کہ کس’ نے
آپ کو ہم پر حکمران اور قاضی مقرر کیا ‘ہے؟ جلتی
ہوئی کانٹےدار جھاڑی میں موجود فرشتے کی معرفت
الله نے موسٰی کو اُن کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اُن کا
حکمران نجاتاور بندہندہ جائے۔ اور36 معجزےوہ
اور الٰہی نشان دکھا کر اُنہیں مصر سے نکال لایا، پھر
بحرِ ُلزم ق سے گزر کر 40 سال کے دوران یگستان ر میں
اُن کی راہنمائی کی۔ 37 موسٰی نے خود اسرائیلیوں کو
بتایا، تمہارےالله’ تمہارےواسطے بھائیوں میں مجھسے
جیسے نبی کو برپا کرے ‘گا۔ 38 موسٰی یگستان ر میں
قوم کی جماعت میں شریک تھا۔ ایک طرف وہ اُس
فرشتے ساتھکے تھا جو سینا پہاڑ پر اُس باتیںسے کرتا تھا،
ہمارےطرفدوسری باپ دادا کے ساتھ۔ فرشتے سے
اُسے بخشزندگی باتیں مل گئیں جو ہمارےاُسے سپرد
کرنی تھیں۔

باپہمارےلیکن39 دادا اُسنے کی سننے انکارسے
اُسےکےکر رد میںدلہیدلدیا۔کر طرفکیمصروہ
رجوع کر چکے تھے۔ 40 وہ ہارون سے کہنے آئیں،’لـگے، ہمارے لئے دیوتا بنا دیں جو ہمارے آگے آگے
چلتے ہماریہوئے راہنمائی کریں۔ کیونکہ کیا معلوم کہ
بندےاُس موسٰی کو کیا ہوا ہے ہمیںجو مصر نکالسے
‘لایا۔ وقتاُسی41 اُنہوں بچھڑےنے کا بُت بنا کر اُسے
قربانیاں پیش کیں اور اپنے ہاتھوں کے کام کی خوشی
منائی۔ اِس42 پر الله نے اپنا منہ پھیر لیا اور اُنہیں ستاروں
کی پوجا میںگرفتکی چھوڑ دیا، بالکل اُسی جسطرح
طرح نبیوں کے صحیفے میں لـکھا ہے،

اسرائیلاے’ کے گھرانے،
جب تم یگستان ر میں متے گھو پھرتے تھے
تو کیا تم نے اُن سالوں40 دورانکے
کبھی مجھے ذبح اور غلہ کی پیشقربانیاں کیں؟
43 نہیں، وقتاُس بھی ـِکتم مَل دیوتا تابوتکا
اور رفان دیوتا کا ستارہ اُٹھائے پھرتے تھے،
گو تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بُت
پوجا کرنے کے لئے بنا لئے تھے۔

اِس لئے مَیں تمہیں جلاوطن کر کے
بابل کے پار بسا دوں ‘گا۔
یگستان44 ر باپہمارےمیں دادا ملاقاتپاسکے

کا خیمہ تھا۔ اُسے اُس نمونے کے مطابق بنایا گیا تھا جو
الله نے موسٰی کو دکھایا تھا۔ 45 موسٰی کی موت کے
بعد ہمارے باپ دادا نے اُسے ورثے میں پا کر اپنے
ساتھ لے لیا جب اُنہوں نے یشوع کی راہنمائی میں اِس
ملـک میں داخل ہو کر اُس پر قبضہ کر لیا۔ اُس وقت
الله اُس میں آباد قوموں کو اُن کے آگے آگے نکالتا گیا۔
ملاقاتیوں داؤدخیمہکا بادشاہ ملـکتکزمانےکے
میں رہا۔ داؤد46 الله کا منظورِ نظر تھا۔ اُس یعقوبنے
کے خدا کو ایک سکونت گاہ مہیا کرنے کی اجازت
مانگی۔ لیکن47 سلیمان کو اُس کے لئے مکان بنانے کا
اعزاز حاصل ہوا۔

حقیقت48 میں الله تعالیٰ انسان کے ہاتھ کے بنائے
ہوئے مکانوں میں نہیں رہتا۔ ربنبی کا فرمان یوں بیان
کرتا ہے،

49 آسمان’ تختمیرا ہے
اور میرےزمین پاؤں کی چوکی،
تو پھر میرےتم لئے قسمکس کا گھر بناؤ گے؟
وہ جگہ کہاں جہاںہے مَیں آرام کروں گا؟
50 میرےکیا ہاتھ نے سبیہ کچھ نہیں ‘بنایا؟
آپبےشک!لوگوکشگردناے51 کا ختنہ ہوا

ہے جو الله کی قوم کا ظاہری نشان ہے۔ لیکن اُس کا
آپ کے دلوں اور کانوں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ آپ
اپنے باپ دادا کی طرح ہمیشہ القدسروح کی مخالفت
کرتے ہتے ر ہیں۔ 52 کیا کبھی کوئی نبی تھا آپجسے
باپکے دادا نے نہ ستایا؟ اُنہوں نے اُنہیں بھی قتل کیا
جنہوں نے راست باز مسیح کی پیش گوئی کی، اُس
شخص کی جسے آپ نے دشمنوں کے حوالے کر کے
مار ڈالا۔ آپ53 ہی کو فرشتوں کے ہاتھ سے الله کی
شریعت حاصل ہوئی مگر اُس پر عمل نہیں “کیا۔

ستفنس کو سنگسار کیا جاتا ہے
ستفنس54 کی یہ باتیں سن کر اجلاس کے لوگ

میںطیش آ دانتکر پیسنے لـگے۔ روحستفنسلیکن55
القدس سے معمور اپنی نظر اُٹھا کر آسمان طرفکی تکنے
لگا۔ وہاں اُسے الله کا جلال نظر آیا، اور عیسٰی الله کے
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ہنے د ہاتھ کھڑا تھا۔ 56 اُس نے کہا، دیکھو،” مجھے
آسمان کھلا ہوا دےدکھائی رہا اورہے ابِن آدم الله کے
ہنے د ہاتھ کھڑا “!ہے

57 یہ سنتے ہی اُنہوں نے چیخ چیخ کر ہاتھوں سے
اپنے کانوں کو بند کر لیا اور مل کر اُس پڑے۔جھپٹپر
58 پھر وہ اُسے شہر سے نکال کر سنگسار کرنے لـگے۔
اور جن لوگوں نے اُس کے خلاف گواہی دی تھی
اُنہوں نے اپنی چادریں اُتار ایککر جوان آدمی پاؤںکے
میں رکھ دیں۔ اُس آدمی کا نام ساؤل تھا۔ جب59 وہ
ستفنس کو سنگسار کر تھےرہے تو اُس نے دعا کر کے
کہا، اے” خداوند عیسٰی، میری روح کو قبول “کر۔
60 پھر گھٹنے ٹیک کر اُس نے اونچی آواز سے اے”کہا، خداوند، اُنہیں اِس گناہ کے ذمہ دار نہ “ٹھہرا۔
یہ کہہ کر وہ انتقال کر گیا۔

8
1 اور ساؤل کو ستفنسبھی کا قتل منظور تھا۔
جماعتساؤل کو ستاتا ہے
اُس دن یروشلم میں موجود جماعت سخت ایذا رسانی

میںزدکی آ اِسگئی۔ لئے رسولوںسوائے تمامکے ایمان
دار یہودیہ اور سامریہ کے علاقوں میں تتر بتر ہو گئے۔
کچھ2 ترسخدا آدمیوں ستفنسنے دفنکو کر کے رو
رو کر اُس کا ماتم کیا۔

لیکن3 ساؤل عیسٰی کی جماعت کو تباہ کرنے پر تُلا
ہوا تھا۔ اُس نے گھر گھر جا ایمانکر دار مرد و خواتین
نکالکو دیا میںقیدخانےکرگھسیٹاُنہیںاور دیا۔ڈلوا

خبریخوش سامریہ میں پھیل جاتی ہے
4 جو ایمان دار بکھر گئے تھے وہ جگہ جگہ جا کر

الله خبریخوشکی سناتے پھرے۔ اِس5 طرح فلپّس
سامریہ کے کسی شہر کو گیا اور وہاں کے لوگوں کو
مسیح بارےکے میں بتایا۔ 6 بھیکچھجو فلپّس نے کہا
اور جو بھی الٰہی نشان اُس نے دکھائے، اُس پر سننے
والے ہجوم یکنے دل ہو کر توجہ دی۔ بہت7 سے
لوگوں میں سے بدروحیں زوردار چیخیں مار مار کر نکل
گئیں، اور بہت سے مفلوجوں اور لنگڑوں کو شفا مل
گئی۔ یوں8 اُس شہر بڑیمیں شادمانی پھیل گئی۔

وہاں9 کافی عرصے ایکسے آدمی رہتا جستھا کا
نام شمعون تھا۔ وہ جادوگر تھا اور اُس کے حیرت انگیز

کام سے سامریہ لوگکے بہت متاثر تھے۔ اُس کا اپنا
دعوٰی تھا کہ مَیں شخصخاصکوئی ہوں۔ اِس10 لئے
لوگسب چھوٹے سے لے تکبڑےکر اُس خاصپر
توجہ دیتے تھے۔ اُن کا کہنا تھا، یہ’ آدمی وہ الٰہی قوت
ہے جو عظیم کہلاتی ‘ہے۔ 11 وہ اِس لئے اُس کے
لـگپیچھے گئے تھے کہ اُس نے اُنہیں بڑی دیر سے اپنے
حیرت انگیز کاموں سے متاثر کر رکھا تھا۔ ابلیکن12
لوگ فلپّس کی الله کی بادشاہی اور عیسٰی کے نام کے
بارے میں خوش خبری پر ایمان لے آئے، اور مرد و
خواتین نے بپتسمہ لیا۔ 13 خود شمعون نے بھی ایمان لا
کر بپتسمہ لیا اور فلپّس کے ساتھ جبرہا۔ اُس نے وہ
بڑے الٰہی نشان دیکھےمعجزےاور فلپّسجو ہاتھکے
سے ظاہر ہوئے تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔

جب14 یروشلم میں رسولوں نے سنا کہ سامریہ نے
الله کا قبولکلام کر لیا توہے اُنہوں پطرسنے اور یوحنا
کو اُن کے پاس بھیج دیا۔ 15 وہاں پہنچ کر اُنہوں نے
اُن کے لئے دعا کی کہ اُنہیں روح القدس مل جائے،
16 کیونکہ ابھی القدسروح اُن پر نازل نہیں ہوا تھا بلـکہ
خداوندصرفاُنہیں عیسٰی نامکے میں بپتسمہ دیا گیا تھا۔
پطرسجباب17 اور یوحنا نے اپنے ہاتھ اُن پر رکھے
تو اُنہیں القدسروح مل گیا۔

18 شمعون نے دیکھا کہ جب رسول لوگوں پر ہاتھ
رکھتے ہیں تو اُن کو القدسروح ملتا ہے۔ اِس لئے اُس
نے اُنہیں پیسے پیش کر کے 19 کہا، مجھے” بھی یہ
دےاختیار دیں جسکہ پر مَیں ہاتھ رکھوں اُسے روح
القدس مل “جائے۔

پطرسلیکن20 جوابنے دیا، آپ” کے آپپیسے
کے ساتھ غارت ہو جائیں، کیونکہ آپ نے سوچا کہ
الله نعمتکی پیسوں خریدیسے جا سکتی ہے۔ اِس21
آپمیںخدمت کا کوئی نہیںحصہ آپکیونکہہے، کا
دل الله کے منے نہیںخالصسا ہے۔ اپنی22 شرارتاِس
سے توبہ کر کے خداوند سے دعا کریں۔ شاید آپوہ کو
اِس ارادے کی معافی دے جو آپ نے دل میں رکھا
ہے۔ 23 کیونکہ مَیں دیکھتا ہوں کڑویآپکہ پِت سے
بھرے اور ناراستی بندھنکے “ہیں۔ہوئےجکڑےمیں



اعمال 8:24 1144 اعمال 9:8
شمعون24 نے کہا، پھر” خداوند میرےسے لئے دعا

کریں آپکہ کی مذکورہ مصیبتوں میں سے مجھ پر کوئی
نہ “آئے۔

25 خداوند کے کلام کی گواہی دینے اور اُس کی
منادی کرنے پطرسبعدکے اور واپسیوحنا یروشلم کے
لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں اُنہوں نے سامریہ بہتکے
دیہاتوںسے میں الله خبریخوشکی سنائی۔

فلپّس اور ایتھوپیا کا افسر
ربدنایک26 کے فرشتے فلپّسنے سے اُٹھ”کہا،

کر جنوب کی طرف اُس راہ پر جا جو یگستان ر میں
سے گزر کر یروشلم سے غزہ کو جاتی “ہے۔ 27 فلپّس
اُٹھ کر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اُس ملاقاتکی ایتھوپیا کی
ملـکہ خواجہایککےکنداکے ہوئی۔سےسرا ملـکہ کے
پورے خزانے پر مقرر عبادتدربارییہ کرنے لئےکے
یروشلم گیا تھا 28 اور اب اپنے ملـک میں واپس جا رہا
تھا۔ اُس وقت وہ رتھ میں سوار یسعیاہ نبی کتابکی کی
تلاوت کر رہا تھا۔ القدسروح29 فلپّسنے سے اُس”کہا، پاسکے جا کر رتھ کے ساتھ ہو “لے۔ فلپّس30
دوڑ کر رتھ پاسکے پہنچا تو سنا کہ وہ یسعیاہ نبی کی
کتاب تلاوتکی کر رہا ہے۔ اُس نے پوچھا، کیا” آپ
کو سباُس کی سمجھ آتی ہے آپجو پڑھ رہے “ہیں؟

درباری31 نے جواب دیا، مَیں” کیونکر سمجھوں
تکجب میریکوئی راہنمائی نہ “کرے؟ اور اُس نے
فلپّس میںرتھکو سوار دی۔دعوتکیہونے 32 کلاِم
مُقّدس کا جو حوالہ وہ پڑھ رہا تھا یہ اُسے’تھا، بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کے لئے لے گئے۔
لیلاطرحجس بال کترنے والے منےکے خاموشسا

رہتا ہے،
اُسی طرح اُس نے اپنا منہ نہ کھولا۔
اُس33 کی تذلیل کی گئی اور انصافاُسے نہ ملا۔
کون اُس کی نسل بیان کر سکتا ہے؟
کیونکہ اُس کی جان دنیا سے چھین لی ‘گئی۔
درباری34 نے فلپّس سے پوچھا، مہربانی” کر کے

مجھے بتا دیجئے کہ نبی کسیہاں کا ذکر کر رہا ہے، اپنا
یا کسی اَور “کا؟ میںجواب35 فلپّس نے مُقّدسکلاِم
اِسیکے شروعسےحوالے اُسےکےکر عیسٰی بارےکے
خبریخوشمیں سنائی۔ سڑک36 پر سفر کرتے کرتے

ایکوہ پانیجہاںگزرےسےجگہ تھا۔ خواجہ سرا نے
کہا، دیکھیں،” یہاں پانی مجھےابہے۔ بپتسمہ لینے سے
سیکون فلّپس]37“ہے؟سکتیروکچیز نے
کہا، اگر” پورےآپ دل سے ایمان لائیں تو لے سکتے
“ہیں۔ اُس نے جواب دیا، مَیں” ایمان رکھتا ہوں کہ
عیسٰی مسیح الله کا فرزند [“ہے۔

اُس38 رتھنے کو روکنے کا دونوںدیا۔حکم پانی میں
اُتر گئے اور فلپّس نے اُسے بپتسمہ دیا۔ جب39 وہ پانی
سے نکل آئے تو خداوند کا روح فلپّس کو اُٹھا لے گیا۔
اِس کے بعد خواجہ سرا نے اُسے پھر کبھی نہ دیکھا،
لیکن اُس مناتےخوشینے ہوئے اپنا رکھا۔جاریسفر
40 اِتنے میں فلپّس کو اشدود شہر میں پایا گیا۔ وہ وہاں
اور تکقیصریہ کے تمام شہروں میں سے گزر کر الله کی
خبریخوش سناتا گیا۔

9
پولس کی تبدیلی

1 اب تک ساؤل خداوند کے شاگردوں کو
دھمکانے اور قتل کرنے کے درپَے تھا۔ اُس نے اماِم
اعظم پاسکے جا کر اُس2 گزارشسے کی کہ مجھے”
دمشق میں عبادتیہودی خانوں کے لئے خطسفارشی
لـکھ کر دیں تاکہ میرےوہ ساتھ تعاون کریں۔ کیونکہ
مَیں وہاں مسیح کی راہ پر چلنے والوں کو خواہ وہ مرد
ہوں یا خواتین ڈھونڈ کر اور باندھ کر یروشلم لانا چاہتا
“ہوں۔

3 وہ اِس مقصد سے سفر کر کے دمشق کے قریب
پہنچا ہی تھا کہ اچانک آسمان کی طرف ایکسے تیز
روشنی اُس کے گرد چمکی۔ 4 وہ زمین پر گر پڑا تو ایک
آواز سنائی دی، ساؤل،” ساؤل، تُو مجھے کیوں “ہے؟ستاتا

اُس5 نے پوچھا، آپخداوند،” کون “ہیں؟
آواز جوابنے دیا، مَیں” عیسٰی ہوں جسے تُو ستاتا

ہے۔ اب6 اُٹھ کر شہر میں جا۔ وہاں تجھے بتایا جائے
گا کہ تجھے کیا کرنا “ہے۔

ساؤل7 کھڑےپاسکے ہم سفر دم بخود رہ گئے۔
آواز تو وہ سن رہے تھے، لیکن اُنہیں کوئی نظر نہ آیا۔
زمینساؤل8 پر سے اُٹھا، اُسجبلیکن اپنینے آنکھیں
کھولیں تو معلوم ہوا کہ وہ اندھا ہے۔ چنانچہ اُس کے
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ساتھی اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے دمشق لے گئے۔ وہاں9
دنتین دورانکے وہ اندھا رہا۔ اِتنے اُسمیں کچھنہنے
کھایا، نہ پیا۔

میںدمشقوقتاُس10 عیسٰی ایککا شاگرد رہتا تھا
نامکاجس خداوندابتھا۔حننیاہ یا اُسمیںرو ہمسے
کلام ہوا، “!حننیاہ”
اُس نے جواب دیا، جی” خداوند، مَیں “ہوں۔حاضر
11 خداوند نے فرمایا، اُٹھ،” اُس گلی میں جا ‘سیدھی’جو کہلاتی ہے۔ وہاں یہوداہ کے گھر میں

ترسس آدمیایککے کا پتا ہے۔ساؤلنامکاجسکرنا
کیونکہ دیکھ، وہ دعا کر رہا ہے۔ 12 اور یا رو میں اُس
نے دیکھ لیا ہے ایککہ آدمی بنام پاسمیرےحننیاہ
آ کر اپنے ہاتھ مجھ پر رکھے گا۔ اِس سے میری آنکھیں
بحال ہو جائیں “گی۔

13 حننیاہ اعتراضنے کیا، اے” خداوند، مَیں نے
بہت سے لوگوں سے اُس شخص کی شریر حرکتوں کے
بارے میں سنا ہے۔ یروشلم میں اُس تیرےنے مُقّدسوں
کے ساتھ بہت یادتی ز کی ہے۔ 14 اب اُسے راہنما
اماموں سے اختیار مل گیا ہے کہ یہاں بھی ایکہر کو
کرےگرفتار عبادتتیریجو کرتا “ہے۔

15 لیکن خداوند نے کہا، جا،” یہ آدمی میرا چنا
ہوا وسیلہ ہے جو میرا نام غیریہودیوں، بادشاہوں اور
تکاسرائیلیوں پہنچائے گا۔ 16 اور مَیں اُسے دکھا دوں
گا کہ اُسے میرے نام کی خاطر کتنا دُکھ اُٹھانا پڑے
“گا۔

17 چنانچہ حننیاہ مذکورہ گھر کے پاس گیا، اُس
میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ ساؤل پر رکھ دیئے۔ اُس
نے کہا، ساؤل” بھائی، خداوند عیسٰی جو آپ پر ظاہر
ہوا جب آپ یہاں آ رہے تھے اُسی نے مجھے بھیجا ہے
تاکہ آپ دوبارہ دیکھ پائیں اور القدسروح سے معمور
ہو “جائیں۔ 18 یہ کہتے ہی چھلـکوں جیسی کوئی چیز
ساؤل آنکھوںکی پر گریسے اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔
اُس نے اُٹھ کر بپتسمہ لیا، 19 پھر کچھ کھانا کھا کر نئے
سرے تقویتسے پائی۔

ساؤل دمشق میں الله خبریخوشکی سناتا ہے

ساؤل کئی دن شاگردوں کے ساتھ دمشق میں رہا۔
وقتاُسی20 وہ عبادتیہودیسیدھا خانوں میں جا کر
اعلان کرنے لگا کہ عیسٰی الله کا فرزند ہے۔

21 اور جس نے بھی اُسے سنا وہ حیران رہ گیا اور
پوچھا، کیا” یہ وہ آدمی نہیں جو یروشلم میں عیسٰی کی
عبادت کرنے والوں ہلاککو کر رہا تھا؟ اور کیا وہ
اِس مقصد یہاںسے نہیں آیا کہ ایسے لوگوں باندھکو کر
راہنما اماموں پاسکے لے “جائے؟

22 لیکن ساؤل روز بہ روز زور پکڑتا گیا، اور چونکہ
اُس نے ثابت کیا کہ عیسٰی وعدہ کیا ہوا مسیح ہے اِس
لئے دمشق میں آباد یہودی اُلجھن میں پڑ گئے۔

23 چنانچہ کافی دنوں کے بعد اُنہوں نے مل کر اُسے
قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن24 ساؤل کو پتا چل
گیا۔ یہودی دن رات شہر کے دروازوں کی پہرا داری
کرتے رہے تاکہ اُسے قتل کریں، 25 اِس لئے اُس کے
شاگردوں نے اُسے رات کے ٹوکرےوقت میں بٹھا کر
شہر چاردیواریکی ایککے سوراخ میں سے اُتار دیا۔

ساؤل یروشلم میں
26 ساؤل یروشلم واپس چلا گیا۔ وہاں اُس نے

شاگردوں سے رابطہ کرنے کوششکی سبلیکنکی،
اُس سے ڈرتے تھے، کیونکہ اُنہیں یقین نہیں آیا تھا کہ وہ
واقعی عیسٰی کا شاگرد بن گیا ہے۔ 27 پھر برنباس اُسے
رسولوں پاسکے آیا۔لے اُس اُنہیںنے ساؤل بارےکے
میں سب کچھ بتایا، کہ اُس نے دمشق کی طرف سفر
کرتے وقت راستے میں خداوند کو دیکھا، کہ خداوند
اُس سے ہم کلام ہوا تھا اور اُس نے دمشق میں دلیری
سے عیسٰی نامکے باتسے کی تھی۔ ساؤلچنانچہ28 اُن
کے ساتھ رہ آزادیکر سے یروشلم میں پھرنے اور دلیری
سے خداوند عیسٰی کے نام سے کلام کرنے لگا۔ اُس29
نے یونانی زبان لنے بو والے یہودیوں سے بھی مخاطب ہو
کر بحث کی، لیکن جواب میں وہ اُسے قتل کرنے کی
کوشش کرنے لـگے۔ بھائیوںجب30 کو معلوم ہوا تو
اُنہوں نے اُسے قیصریہ پہنچا دیا اور جہاز میں بٹھا کر
ترسس کے لئے روانہ کر دیا۔

اِس31 پر اورگلیلیہودیہ، پورےکےسامریہ علاقے
میں پھیلی جماعتہوئی امنکو و امان حاصل ہوا۔ روح
القدس کی حمایت سے اُس کی تعمیر و تقویت ہوئی، وہ
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خدا مانخوفکا کر چلتی رہی اور تعداد میں بھی بڑھتی
گئی۔

پطرس لُدہ اور یافا میں
ایک32 پطرسجبدن جگہ جگہ سفر کر رہا تھا تو

وہ لُدہ میں آباد مُقّدسوں پاسکے بھی آیا۔ وہاں33 اُس
کی ملاقات ایک آدمی بنام اینیاس سے ہوئی۔ اینیاس
مفلوج تھا۔ وہ آٹھ سال سے بستر سے اُٹھ نہ سکا تھا۔
پطرس34 اُسنے سے کہا، اینیاس،” عیسٰی آپمسیح
کو شفا دیتا ہے۔ اُٹھ کر اپنا بستر سمیٹ “لیں۔ اینیاس
ً اُٹھفورا لُدہجب35ہوا۔کھڑا اور میدانی شارونعلاقے
کے تمام ہنے ر والوں نے اُسے دیکھا تو اُنہوں نے خداوند
طرفکی رجوع کیا۔

36 یافا عورتایکمیں تھی جو شاگرد تھی نیکاور
کام کرنے اور خیرات دینے میں بہت آگے تھی۔ اُس
کا نام تبیتا (غزالہ) تھا۔ 37 اُن ہی دنوں میں وہ بیمار
ہو کر فوت ہو گئی۔ لوگوں نے اُسے غسل دے کر
بالاخانے میں رکھ دیا۔ 38 لُدہ یافا قریبکے ہے، اِس
لئے جب شاگردوں نے سنا کہ پطرس لُدہ میں ہے تو
اُنہوں نے اُس کے پاس دو آدمیوں کو بھیج کر التماس
کی، سیدھے” ہمارے پاس آئیں اور دیر نہ “کریں۔
پطرس39 اُٹھ کر اُن کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر
لوگ اُسے بالاخانے میں لے گئے۔ تمام بیواؤں نے اُسے
گھیر لیا اور روتے چلّاتے وہ ساری قمیصیں اور باقی
لباس دکھانے لـگیں جو تبیتا نے اُن کے لئے بنائے تھے
جب وہ ابھی زندہ تھی۔ 40 لیکن پطرس نے اُن سب
کو کمرے سے نکال دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔
لاشپھر طرفکی مُڑ کر اُس نے کہا، تبیتا،” “!اُٹھیں
عورت اپنینے آنکھیں پطرسدیں۔کھول دیکھکو کر
وہ بیٹھ گئی۔ پطرس41 نے اُس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اُٹھنے
میں اُس کی مدد کی۔ پھر اُس نے مُقّدسوں اور بیواؤں
کو بُلا کر تبیتا کو زندہ اُن کے سپرد کیا۔ 42 یہ واقعہ
پورے یافا میں مشہور ہوا، اور بہت لوگسے خداوند
عیسٰی پر ایمان لائے۔ پطرس43 کافی تکدنوں یافا میں
وہاںرہا۔ وہ چمڑا رنگنے ایکوالے آدمی گھرکے ٹھہرا
جس کا نام شمعون تھا۔

10
پطرس اور کُرنیلیُس

1 قیصریہ ایکمیں رومی *افسر رہتا جستھا کا نام
کُرنیلیُس تھا۔ وہ اُس پلٹن کے َسو فوجیوں پر مقرر تھا جو
اطالوی کہلاتی تھی۔ کُرنیلیُس2 پورےاپنے گھرانے
سمیت دین دار اور ترسخدا تھا۔ وہ فیاضی خیراتسے
دیتا اور متواتر دعا میں لگا رہتا تھا۔ ایک3 دن اُس نے
تین بجے دوپہر وقتکے یا رو دیکھی۔ اُس میں اُس نے
صاف طور پر الله ایککا فرشتہ دیکھا جو اُس پاسکے
آیا اور کہا، “!کُرنیلیُس”

4 وہ گھبرا گیا اور اُسے غور سے دیکھتے ہوئے میرے”کہا، آقا، “فرمائیں۔
فرشتے نے کہا، تمہاری” دعاؤں اور خیرات کی

قربانی الله کے حضور پہنچ گئی ہے اور منظور ہے۔
آدمیکچھاب5 یافا بھیج ایکوہاںدو۔ آدمی بنام شمعون
پطرسجوہے اُسےہے۔کہلاتا بُلا کر آؤ۔لے پطرس6
ایک چمڑا رنگنے والے کا مہمان جسہے کا نام شمعون
اُسہے۔ کا گھر سمندر قریبکے واقع “ہے۔

ہیجوں7 فرشتہ چلا گیا کُرنیلیُس نے نوکروںدو اور
اپنے خدمت گار فوجیوں میں ایکسے ترسخدا آدمی
کو بُلایا۔ کچھسب8 سنا کر اُس اُنہیںنے یافا بھیج دیا۔

پطرسدناگلے9 ًدوپہر تقریبا بجےبارہ کےکرنےدعا
لئے چھت پر چڑھ گیا۔ اُس وقت کُرنیلیُس کے بھیجے
ہوئے آدمی یافا شہر قریبکے پہنچ گئے تھے۔ پطرس10
بھوککو لـگی اور وہ کچھ کھانا چاہتا تھا۔ جب اُس
کے لئے کھانا تیار کیا جا رہا تھا تو وہ وجد کی حالت
میں آ گیا۔ 11 اُس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا ہے
اور ایک چیز زمین پر اُتر رہی ہے، کتان کی بڑی چادر
جیسی جو اپنے کونوںچار اُتارینیچےسے جا رہی ہے۔
12 چادر میں تمام قسم کے جانور :ہیں چار پاؤں رکھنے
والے، رینگنے والے اور پرندے۔ 13 ایکپھر آواز اُس
مخاطبسے اُٹھ،”ہوئی، کچھپطرس۔ ذبح کر “!کھاکے

پطرس14 اعتراضنے کیا، ہرگز” نہیں خداوند، مَیں
کبھینے بھی حرام ناپاکیا کھانا نہیں “کھایا۔

* 10:1 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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لیکن15 یہ آواز دوبارہ اُس ہمسے کلام جو”ہوئی،

کچھ الله پاکنے کر دیا ناپاکاُسےہے قرار نہ “دے۔
یہی16 کچھ تین مرتبہ ہوا، پھر چادر اچانککو آسمان پر
واپس اُٹھا لیا گیا۔

بڑیپطرس17 اُلجھن میں پڑ گیا۔ وہ ابھی سوچ رہا تھا
کہ اِس یا رو کا کیا مطلب ہے تو کُرنیلیُس کے بھیجے
ہوئے آدمی شمعون کے گھر کا پتا کر اُسکے گیٹکے
پر پہنچ گئے۔ 18 آواز دے کر اُنہوں نے پوچھا، کیا”
شمعون پطرسجو کہلاتا آپہے مہمانکے “ہیں؟

پطرس19 ابھی یا رو پر غور کر ہی رہا تھا کہ روح
القدس اُس سے ہم کلام ہوا، شمعون،” تین مرد تیری
تلاش میں ہیں۔ اُٹھ20 اُترسےچھتاور کر اُن ساتھکے
چلا متجا۔ جھجکنا، کیونکہ مَیں ہی نے تیرےاُنہیں
پاس بھیجا “ہے۔ 21 پطرسچنانچہ اُن آدمیوں پاسکے
گیا اور اُن سے کہا، مَیں” وہی ہوں جسے آپ ڈھونڈ
رہے آپہیں۔ پاسمیرےکیوں آئے “ہیں؟

22 اُنہوں نے جواب دیا، ہم” َسو فوجیوں پر مقرر
افسر کُرنیلیُس کے گھر سے آئے ہیں۔ وہ انصاف پرور
اور خدا ترس آدمی ہیں۔ پوری یہودی قوم اِس کی
تصدیق کر سکتی ہے۔ ایک مُقّدس فرشتے نے اُنہیں
دیہدایت کہ آپوہ کو اپنے گھر بُلا آپکر کا پیغام
“سنیں۔ 23 یہ سن کر پطرس اُنہیں اندر لے گیا اور اُن
کی مہمان نوازی کی۔ اگلے دن وہ اُٹھ کر اُن کے ساتھ
روانہ ہوا۔ یافا کے کچھ بھائی بھی ساتھ گئے۔ ایک24
دن کے بعد وہ قیصریہ پہنچ گیا۔ کُرنیلیُس اُن کے انتظار
میں تھا۔ اُس نے اپنے رشتے داروں اور قریبی دوستوں
بھیکو اپنے گھر جمع کر رکھا تھا۔ پطرسجب25 گھر
داخلمیں ہوا تو کُرنیلیُس اُسنے منےکے سا گر اُسےکر
سجدہ کیا۔ پطرسلیکن26 اُسےنے اُٹھا کر اُٹھیں۔”کہا،
مَیں بھی انسان ہی “ہوں۔ 27 اور اُس سے باتیں کرتے
کرتے وہ اندر گیا اور دیکھا کہ بہت لوگسے جمع ہو
گئے ہیں۔ اُس28 نے اُن سے کہا، آپ” جانتے ہیں کہ
یہودیکسی کے لئے غیریہودیکسی رفاقتسے رکھنا
یا اُس کے گھر میں جانا منع ہے۔ لیکن الله نے مجھے
دکھایا ہے کہ مَیں کسی کو بھی حرام ناپاکیا قرار نہ

اِس29دوں۔ مجھےجبسےوجہ بُلایا گیا تو اعتراضمَیں
کئے بغیر چلا آیا۔ اب مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے مجھے
کیوں بُلایا “ہے؟

30 کُرنیلیُس جوابنے دیا، چار” دن کی بات ہے
وقتاِسیمَیںکہ دوپہر تین بجے دعا کر رہا اچانکتھا۔
ایک آدمی میرے منے سا آ کھڑا ہوا۔ اُس کپڑےکے
چمک رہے تھے۔ 31 اُس نے کہا، کُرنیلیُس،’ الله نے
تمہاری دعا لیسن خیراتتمہاریاور خیالکا کیا ہے۔
کسیاب32 کو یافا بھیج کر شمعون کو بُلا لو پطرسجو
کہلاتا ہے۔ وہ چمڑا رنگنے والے شمعون کا مہمان ہے۔
شمعون کا گھر سمندر کے قریب واقع ‘ہے۔ 33 یہ سنتے
مَیںہی نے اپنے لوگوں آپکو کو بُلانے کے لئے بھیج
دیا۔ اچھا ہوا آپکہ آ گئے ہیں۔ اب ہم سب الله کے
حضور حاضر ہیں تاکہ وہ کچھ سنیں جو رب نے آپ
کو ہمیں بتانے کو کہا “ہے۔

پطرس کی تقریر
34 پھر پطرس بول اُٹھا، اب” مَیں سمجھ گیا ہوں کہ

الله واقعی جانب دار نہیں، 35 بلـکہ ہر کسی کو قبول
کرتا اُسجوہے خوفکا مانتا راستاور کام ہے۔کرتا
آپ36 الله کی خبریخوشاُس واقفسے ہیں جو اُس
نے اسرائیلیوں کو بھیجی، یہ خوش خبری کہ عیسٰی
مسیح وسیلےکے آئیسلامتیسے سبمسیحعیسٰیہے۔
کا خداوند ہے۔ آپ37 کو وہ کچھ معلوم ہے گلیلجو
سے شروع ہو کر یہودیہ پورےکے علاقے میں ہوا یعنی
اُس بپتسمے کے بعد جس کی منادی یحیٰی نے کی۔
آپاور38 ہیںجانتے کہ الله نے ناصریعیسٰی روحکو
القدس قوتاور مسحسے کیا اور اِسکہ پر اُس جگہنے
جگہ جا نیککر کام کیا ابلیساور کے دبے ہوئے تمام
لوگوں کو شفا دی، کیونکہ الله اُس تھا۔ساتھکے جو39
بھیکچھ اُس ملـِکنے یہود اور یروشلم میں کیا، اُس کے
گواہ ہم خود ہیں۔ گو لوگوں نے اُسے لـکڑی پر لٹکا کر
قتل کر دیا لیکن40 الله تیسرےنے دن اُسے مُردوں میں
سے زندہ کیا اور اُسے لوگوں پر ظاہر کیا۔ 41 وہ پوری
قوم پر تو ظاہر نہیں ہوا بلـکہ ہم پر جن کو الله نے پہلے
سے چن لیا تھا تاکہ ہم اُس کے گواہ ہوں۔ ہم نے
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اُس کے جی اُٹھنے کے بعد اُس کے ساتھ کھانے پینے کی
رفاقت بھی رکھی۔ 42 اُس وقت اُس نے ہمیں حکم دیا
منادیکہ کر قومکے کو گواہی دو کہ عیسٰی وہی ہے
اللهجسے زندوںنے اور مُردوں منصفپر مقرر کیا ہے۔
43 تمام نبی اُس کی گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی اُس پر
ایمان لائے اُسے اُس کے نام کے وسیلے سے گناہوں کی
معافی مل جائے “گی۔

القدسروح غیریہودیوں پر نازل ہوتا ہے
پطرس44 ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ تمام سننے

والوں پر روح القدس نازل ہوا۔ 45 جو یہودی ایمان دار
پطرس کے ساتھ آئے تھے وہ ہکا بکا رہ گئے کہ روح
القدس کی نعمت غیریہودیوں پر بھی ُنڈیلی ا گئی ہے،
اُنہوںکیونکہ46 نے دیکھا بولغیرزبانیںوہکہ اوررہے
الله کی تمجید کر پطرستبہیں۔رہے کہا،نے اب”47
کون اِن کو بپتسمہ لینے سے روک سکتا ہے؟ اِنہیں تو
ہماری طرح القدسروح حاصل ہوا “ہے۔ 48 اور اُس
نے حکم دیا کہ اُنہیں عیسٰی مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا
جائے۔ اِس کے بعد اُنہوں پطرسنے گزارشسے کی
کہ کچھ پاسہمارےدن ٹھہریں۔

11
یروشلم جماعتکی پطرسمیں رپورٹکی

1 یہ خبر رسولوں اور یہودیہ کے باقی بھائیوں تک
پہنچی غیریہودیوںکہ بھینے الله قبولکلامکا کیا ہے۔
2 پطرسجبچنانچہ واپسیروشلم آیا تو یہودی ایمان دار
اُس اعتراضپر غیریہودیوںآپ”3لـگے،کرنے گھرکے
میں گئے اور اُن ساتھکے بھیکھانا “کھایا۔ 4 پطرسپھر
نے اُن کے منے سا ترتیب سے سب کچھ بیان کیا جو ہوا
تھا۔

مَیں”5 یافا شہر میں دعا کر رہا تھا کہ وجد حالتکی
میں آ کر یا رو دیکھی۔ آسمان ایکسے چیز زمین پر اُتر
رہی ہے، کتان کی بڑی چادر جیسی جو اپنے چاروں
کونوں اُتاریسے جا رہی ہے۔ اُترتی اُترتی وہ تکمجھ
پہنچ گئی۔ مَیںجب6 نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ
میںاُس تمام قسم :ہیںجانورکے پاؤںچار والے، رینگنے
والے اور ایکپھر7پرندے۔ مخاطبسےمجھآواز پطرس،’ہوئی، !اُٹھ کچھ ذبح کر کے ‘!کھا مَیں8 اعتراضنے

کیا، ہرگز’ نہیں، خداوند، مَیں نے کبھی بھی حرام یا
ناپاک نہیںکھانا ‘کھایا۔ لیکن9 یہ آواز دوبارہ مجھ سے
ہم کلام ہوئی، جو’ کچھ الله پاکنے کر دیا ہے اُسے
ناپاک قرار نہ ‘دے۔ 10 تین مرتبہ ایسا ہوا، پھر چادر
کو جانوروں سمیت واپس آسمان پر اُٹھا لیا گیا۔ اُسی11
وقت تین آدمی اُس گھر کے منے سا رُک گئے جہاں مَیں
ٹھہرا تھا۔ہوا اُنہیں یہ قیصر پاسمیرےسے بھیجا گیا تھا۔
روح12 القدس نے مجھے بتایا کہ مَیں بغیر جھجکے اُن
کے ساتھ چلا جاؤں۔ یہ میرے چھ بھائی بھی میرے
ساتھ ہمگئے۔ روانہ ہو اُسکر آدمی کے داخلمیںگھر
ہوئے جس نے مجھے بُلایا تھا۔ 13 اُس نے ہمیں بتایا
ایککہ فرشتہ گھر میں اُس پر ظاہر ہوا تھا جس نے
اُسے کہا تھا، کسی’ کو یافا بھیج کر شمعون کو بُلا لو
جو پطرس کہلاتا ہے۔ 14 اُس کے پاس وہ پیغام ہے
جس کے یعے ذر تم اپنے پورے گھرانے سمیت نجات
پاؤ ‘گے۔ مَیںجب15 وہاں لنے بو لگا تو القدسروح اُن
پر نازل ہوا، بالکل اُسی طرح جس طرح وہ شروع میں
ہم پر ہوا تھا۔ 16 پھر مجھے باتوہ یاد آئی خداوندجو نے
کہی تھی، یحیٰی’ نے تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن
القدسروحتمہیں بپتسمہسے دیا ‘گا۔جائے الله17 نے
اُنہیں نعمتوہی دی جو اُس نے ہمیں بھی دی تھی جو
خداوند عیسٰی مسیح پر ایمان لائے تھے۔ تو پھر مَیں کون
تھا کہ الله کو “روکتا؟

پطرس18 کی یہ باتیں سن کر یروشلم کے ایمان دار
اعتراض کرنے سے باز آئے اور الله کی تمجید کرنے
لـگے۔ اُنہوں نے تو”کہا، اِس مطلبکا اللهکہہے نے
غیریہودیوں کو بھی توبہ کرنے اور ابدی زندگی پانے کا
موقع دیا “ہے۔

انطاکیہ جماعتمیں
19 جو ایمان دار ستفنس کی موت کے بعد کی ایذا

رسانی سے بکھر گئے تھے وہ قبرصفینیکے، اور انطاکیہ
تک پہنچ گئے۔ جہاں بھی وہ جاتے وہاں الله کا پیغام
سناتے البتہ صرف یہودیوں کو۔ 20 لیکن اُن میں سے
کرین اور قبرص کے کچھ آدمی انطاکیہ شہر جا کر
یونانیوں کو بھی خداوند عیسٰی کے بارے میں خوش
خبری سنانے لـگے۔ خداوند21 قدرتکی اُن کے ساتھ



اعمال 11:22 1149 اعمال 12:15

تھی، اور بہت سے لوگوں نے ایمان لا کر خداوند کی
رجوعطرف کیا۔ اِس22 کی خبر یروشلم تکجماعتکی
پہنچ گئی تو اُنہوں نے برنباس کو انطاکیہ بھیج دیا۔
جب23 وہ وہاں پہنچا اور دیکھا کہ الله کے فضل سے
کیا کچھ ہوا ہے تو وہ خوش ہوا۔ اُس نے اُن سب کی
حوصلہ افزائی کی کہ وہ پوری لـگن سے خداوند کے
ساتھ لپٹے آدمینیکبرنباس24رہیں۔ تھا القدسروحجو
اور ایمان تھا۔معمورسے بہتوقتاُسچنانچہ لوگسے
خداوند جماعتکی میں شامل ہوئے۔

25 اِس کے بعد وہ ساؤل تلاشکی ترسسمیں چلا
گیا۔ جب26 اُسے ملا تو وہ اُسے انطاکیہ لے آیا۔ وہاں
وہ دونوں ایک پورے سال تک جماعت میں شامل
ہوتے بہتاور لوگوںسے کو سکھاتے رہے۔ انطاکیہ
پہلا مقام تھا جہاں ایمان دار مسیحی کہلانے لـگے۔

27 اُن دنوں کچھ نبی یروشلم سے آ کر انطاکیہ پہنچ
گئے۔ ایک28 کا نام اگبس تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور روح
القدس کی معرفت پیش گوئی کی کہ روم کی پوری
مملـکت میں سخت کال پڑے گا۔ یہ) بات اُس وقت
پوری ہوئی جب شہنشاہ کلودیُس کی حکومت (تھی۔
اگبس29 کی بات سن کر انطاکیہ کے شاگردوں نے
فیصلہ کیا میںہمکہ ایکہرسے اپنی گنجائشمالی کے
تاکہدےکچھمطابق اُسے میںیہودیہ ہنے ر بھائیوںوالے
امدادکی لئےکے بھیجا سکے۔جا اُنہوں30 نے اپنے اِس
ہدیئے برنباسکو اور ساؤل کے سپرد کر وہاںکے کے
بزرگوں بھیجکو دیا۔

12
مزید ایذا رسانی

1 میںدنوںاُن ہیرودیسبادشاہ پا جماعتاگر کچھکے
ایمان داروں کو گرفتار کر کے اُن سے بدسلوکی کرنے
اُسمیںسلسلےاِس2لگا۔ رسولیعقوبنے یوحنا)
کے (بھائی کو تلوار سے قتل کروایا۔ جب3 اُس نے
دیکھا کہ یہودیوںحرکتیہ کو پسند آئی ہے تو اُس نے
پطرس کو بھی گرفتار کر لیا۔ بےخمیریوقتاُس روٹی
کی عید منائی جا رہی تھی۔ 4 اُس نے اُسے جیل میں
ڈال کر چار دستوں کے حوالے کر دیا کہ اُس کی پہرا
داری کریں ہر) دستے میں چار فوجی خیال۔(تھے تھا کہ
عید بعدکے پطرسہی کو عوام کے منے سا کھڑا کر کے

اُس کی عدالت کی جائے۔ یوں5 پطرس قیدخانے میں
رہا۔ لیکن ایمان داروں کی جماعت لگاتار اُس کے لئے
دعا کرتی رہی۔

پطرس کی رِہائی
6 پھر عدالت کا دن قریب آ گیا۔ پطرس رات کے

وقت سو رہا تھا۔ اگلے دن ہیرودیس اُسے پیش کرنا
چاہتا تھا۔ پطرس دو فوجیوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا
جو دو زنجـیروں سے اُس کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔
دیگر فوجی دروازے کے منے سا پہرہ دے رہے تھے۔
اچانک7 ایک تیز روشنی کوٹھڑی میں چمک اُٹھی اور
رب ایککا فرشتہ پطرس کے منے سا آ کھڑا ہوا۔ اُس
نے اُس کے پہلو کو دےجھٹکا کر اُسے جگا دیا اور
کہا، جلدی” !کرو “!اُٹھو تب پطرس کی کلائیوں پر
کی زنجـیریں گر گئیں۔ 8 پھر فرشتے نے اُسے بتایا، اپنے”
کپڑے اور جوتے پہن “لو۔ پطرس نے ایسا ہی کیا۔
فرشتے نے کہا، اب” اپنی چادر اوڑھ میرےکر پیچھے
ہو “لو۔ کوٹھڑیپطرسچنانچہ9 نکلسے کر فرشتے کے
پیچھے ہو لیا اگرچہ اُسے تکاب سمجھ نہیں آئی تھی کہ
کچھجو ہو رہا اُسہے۔حقیقیہے خیالکا تھا مَیںکہ
یا دیکھرو پہرےپہلےدونوں10ہوں۔رہا گئے،گزرسے
دوسرےپھر سے اور یوں شہر میں پہنچانے والے لوہے
گیٹکے پاسکے آئے۔ یہ خود بخود کھل گیا اور وہ
دونوں نکل ایککر گلی میں چلنے لـگے۔ چلتے چلتے فرشتے
پطرساچانکنے کو چھوڑ دیا۔

11 میںہوشپطرسپھر آ گیا۔ اُس نے واقعی،”کہا،
خداوند نے اپنے فرشتے کو میرے پاس بھیج کر مجھے
ہیرودیس کے ہاتھ سے بچایا ہے۔ اب یہودی قوم کی
توقع پوری نہیں ہو “گی۔

باتیہجب12 اُسے سمجھ آئی تو وہ مرقسیوحنا کی
ماں مریم کے گھر چلا گیا۔ وہاں بہت سے افراد جمع
ہو کر دعا کر رہے تھے۔ پطرس13 گیٹنے کھٹکھٹایا
تو ایک نوکرانی دیکھنے کے لئے آئی۔ اُس کا نام رُدی
تھا۔ جب14 اُس نے پطرس کی آواز پہچان لی تو وہ
خوشی گیٹمارےکے کو لنے کھو بجائےکے دوڑ کر
اندر چلی گئی اور بتایا، گیٹپطرس” کھڑےپر “!ہیں
لیکن“!آؤمیںہوش”کہا،نےحاضرین15 باتاپنیوہ
پر اَڑی رہی۔ پھر اُنہوں نے کہا، یہ” اُس کا فرشتہ ہو
“گا۔
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16 اب تک پطرس باہر کھڑا کھٹکھٹا رہا تھا۔

اُنہوںچنانچہ گیٹنے پطرسدیا۔کھولکو دیکھکو
کر وہ حیران رہ گئے۔ لیکن17 اُس نے اپنے ہاتھ سے
خاموش ہنے ر کا اشارہ کیا اور اُنہیں سارا واقعہ سنایا
کہ خداوند مجھے کس طرح جیل سے نکال لایا یعقوب”ہے۔ اور باقی بھائیوں کو بھی یہ “بتانا، یہ کہہ کر وہ
کہیں اَور چلا گیا۔

18 اگلی صبح جیل کے فوجیوں میں بڑی ہل چل مچ
گئی پطرسکہ کا کیا ہوا ہے۔ ہیرودیسجب19 نے
اُسے ڈھونڈا اور نہ پایا تو اُس پہرےنے داروں کا بیان
لے کر اُنہیں دےموتسزائے دی۔
اِس کے بعد وہ یہودیہ سے چلا گیا اور قیصریہ میں

ہنے ر لگا۔
ہیرودیس پا اگر موتکی

20 اُس وقت وہ صور اور صیدا کے باشندوں سے
ناراضنہایت تھا۔ اِس لئے دونوں شہروں نمائندےکے
مل درخواستکیصلحکر کرنے لئےکے اُس پاسکے
آئے۔ وجہ یہ تھی کہ اُن کی خوراک ہیرودیس کے
ملـک حاصلسے ہوتی تھی۔ اُنہوں نے بادشاہ کے محل
بلستسانچارجکے اِسکو پر آمادہ کیا کہ وہ اُن کی مدد
کرے 21 اور بادشاہ سے ملنے کا دن مقرر کیا۔ جب وہ
دن آیا تو ہیرودیس اپنا شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ
گیا ایکاور علانیہ تقریر کی۔ عوام22 نعرےنے لگا لگا
کر پکارا، یہ” الله کی آواز ہے، انسان کی “نہیں۔ 23 وہ
ابھی یہ کہہ رہے تھے ربکہ کے فرشتے ہیرودیسنے
کو مارا، اُسکیونکہ لوگوںنے قبولپرستشکی کر کے
الله نہیںجلالکو دیا تھا۔ وہ بیمار ہوا اُسنےکیڑوںاور
جسمکے کو کھا کھا کر ختم میںحالتاِسیدیا۔کر وہ
مر گیا۔

لیکن24 الله کا کلام بڑھتا اور پھیلتا گیا۔
25 اِتنے میں برنباس اور ساؤل انطاکیہ کا ہدیہ لے

کر یروشلم پہنچ چکے تھے۔ اُنہوں نے پیسے وہاں کے
بزرگوں کے سپرد کر دیئے اور پھر مرقسیوحنا ساتھکو
لے واپسکر چلے گئے۔

13
برنباس اور ساؤل کو تبلیغی خدمت کے لئے چنا

جاتا ہے

1 انطاکیہ کی جماعت میں کئی نبی اور اُستاد :تھے
برنباس، شمعون جو کالا کہلاتا تھا، لوکیُس کرینی،
مناہیم جس نے بادشاہ ہیرودیس انتپاس کے ساتھ
پرورش پائی تھی اور ساؤل۔ ایک2 دن جب وہ روزہ
رکھ کر خداوند پرستشکی کر تھےرہے تو القدسروح
اُن سے ہم کلام ہوا، برنباس” اور ساؤل کو خاصاُس
کام کے لئے الـگ کےجسکرو لئے مَیں اُنہیںنے بُلایا
“ہے۔

3 اِس پر اُنہوں نے روزےمزید رکھے اور دعا کی،
پھر اُن پر اپنے ہاتھ رکھ کر اُنہیں رُخصت کر دیا۔

قبرص میں
4 یوں برنباس اور ساؤل کو روح القدس کی طرف

سے بھیجا گیا۔ پہلے وہ ساحلی شہر سلوکیہ گئے اور وہاں
جہاز میں بیٹھ کر قبرصجزیرۂ کے لئے روانہ ہوئے۔
جب5 سلمیسوہ شہر پہنچے تو اُنہوں نے یہودیوں کے
عبادت خانوں میں جا کر الله کا کلام سنایا۔ یوحنا
مرقس مددگار کے طور پر اُن کے ساتھ تھا۔

میںجزیرےپورے6 پافسوہکرتےکرتےسفرسے
شہر تک پہنچ گئے۔ وہاں اُن کی ملاقات ایک یہودی
جادوگر سے جسہوئی کا نام برعیسٰی تھا۔ وہ جھوٹا نبی
تھا 7 جزیرےاور کے گورنر پولسسرگیُس خدمتکی
کے لئے حاضر رہتا تھا۔ ایکسرگیُس سمجھ دار آدمی
تھا۔ اُس نے برنباس اور ساؤل کو اپنے پاس بُلا لیا
کیونکہ وہ الله کا کلام سننے مندخواہشکا تھا۔ لیکن8
جادوگر الیماس برعیسیٰ) کا دوسرا (نام نے اُن
کی مخالفت کر کے گورنر کو ایمان سے باز رکھنے کی
کی۔کوشش پھر9 ساؤل پولسجو بھی کہلاتا روحہے
القدس معمورسے ہوا اور غور اُسسے طرفکی دیکھنے
لگا۔ 10 اُس نے کہا، ابلیس” کے !فرزند تُو ہر قسم
کے دھوکے اور بدی سے بھرا ہوا ہے اور انصافہر کا
دشمن ہے۔ کیا تُو خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے
کی کوشش سے باز نہ آئے گا؟ اب11 خداوند تجھے
دےسزا گا۔ تُو اندھا ہو کر کچھ دیر کے لئے سورج کی
روشنی نہیں دیکھے “گا۔
اُسی لمحے دُھند اور یکی تار جادوگر پر چھا گئی اور وہ

ٹٹول ٹٹول کر کسی کو تلاش کرنے لگا جو اُس کی
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راہنمائی کرے۔ 12 یہ ماجرا دیکھ کر گورنر ایمان لایا،
کیونکہ خداوند کی تعلیم نے حیرتاُسے زدہ کر دیا تھا۔

پسدیہ کے شہر انطاکیہ میں منادی
13 پولسپھر اور اُس کے ساتھی جہاز پر سوار ہوئے

پافساور سے روانہ ہو کر پرگہ شہر پہنچ گئے جو پمفیلیہ
میں وہاںہے۔ اُنہیںمرقسیوحنا چھوڑ کر واپسیروشلم
چلا گیا۔ لیکن14 پولس اور برنباس آگے نکل کر پسدیہ
میں واقع شہر انطاکیہ پہنچے جہاں وہ سبت کے دن
عبادتیہودی میںخانے جا بیٹھکر گئے۔ توریت15 اور
نبیوں صحیفوںکے تلاوتکی عبادتبعدکے خانے کے
راہنماؤں نے اُنہیں کہلا بھیجا، بھائیو،” اگر آپ کے
پاس لوگوں کے لئے نصیحتکوئی باتکی ہے تو اُسے
پیش “کریں۔ پولس16 کھڑا ہوا اور ہاتھ کا اشارہ کر
کے لنے بو اسرائیل”لگا، کے مردو اور خدا ترس غیریہودیو، میری
بات !سنیں 17 اِس قوم اسرائیل کے خدا ہمارےنے
باپ دادا کو چن کر اُنہیں مصر میں ہی طاقت ور بنا
دیا جہاں وہ اجنبی تھے۔ پھر وہ اُنہیں بڑی قدرت کے
ساتھ وہاں سے نکال لایا۔ جب18 وہ یگستان ر میں پھر
تھےرہے تو برداشتاُنہیںتکسالچالیسوہ رہا۔کرتا
اِس19 کے بعد اُس نے ملـِک کنعان میں سات قوموں
کو تباہ کر کے اُن کی اسرائیلزمین کو ورثے میں دی۔
20 اِتنے ًمیں تقریبا سال450 گزر گئے۔
یشوع کی موت پر الله نے اُنہیں سموایل نبی کے دور

تک قاضی دیئے تاکہ اُن کی راہنمائی کریں۔ 21 پھر اِن
تنگسے آ کر اُنہوں نے بادشاہ مانگا، اِس لئے اُس نے
اُنہیں ساؤل بن قیس دے دیا جو بن یمین کے قبیلے کا
تکسالچالیسساؤلتھا۔ اُن کا بادشاہ رہا، پھر22 الله
اُسےنے ہٹا کر داؤد تختکو پر بٹھا دیا۔ داؤد آدمیوہی
بارےکےجسہے میں الله نے گواہی دی، مَیں’ نے
داؤد بن یسّی ایکمیں ایسا آدمی پایا ہے میریجو سوچ
رکھتا ہے۔ جو کچھ بھی مَیں چاہتا ہوں اُسے کرےوہ
‘گا۔ اِسی23 بادشاہ کی اولاد میں سے عیسٰی جسنکلا
کا وعدہ الله کر چکا تھا اور جسے اُس نے اسرائیل کو
نجات دینے لئےکے بھیج دیا۔ اُس24 پیشترسےآنےکے
یحیٰی بپتسمہ دینے والے نے اعلان کیا کہ اسرائیل کی

پوری قوم کو توبہ کر کے بپتسمہ لینے ضرورتکی ہے۔
25 اپنی خدمت کے اختتام پر اُس نے کہا، تمہارے’
نزدیک مَیں کون ہوں؟ مَیں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے
ہو۔ میرےلیکن بعد وہ آ رہا جسہے جوتوںکے کے
تسمے مَیں لنے کھو لائقکے بھی نہیں ‘ہوں۔

26 بھائیو، ابراہیم کے فرزندو اور خدا خوفکا ماننے
والے !غیریہودیو نجات کا پیغام ہمیں ہی بھیج دیا گیا
ہے۔ 27 یروشلم کے ہنے ر والوں اور اُن کے راہنماؤں
نے عیسٰی کو نہ پہچانا بلـکہ اُسے مجرم ٹھہرایا۔ یوں اُن
کی معرفت نبیوں کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوئیں جن
کی تلاوت ہر سبت کو کی جاتی ہے۔ 28 اور اگرچہ
اُنہیں سزائے موت دینے کی وجہ نہ ملی توبھی اُنہوں
پیلاطسنے گزارشسے کی کہ وہ اُسے موتسزائے
دے۔ جب29 اُن معرفتکی عیسٰی بارےکے میں تمام
پیش گوئیاں پوری ہوئیں تو اُنہوں نے اُسے صلیب سے
اُتار کر قبر میں رکھ دیا۔ لیکن30 الله نے اُسے مُردوں
میں سے زندہ کر دیا 31 اور وہ بہت دنوں تک اپنے
اُن پیروکاروں پر ظاہر ہوتا رہا جو اُس کے ساتھ گلیل
سے یروشلم آئے تھے۔ یہ اب ہماری قوم کے منے سا اُس
کے گواہ ہیں۔ 32 اور اب ہم آپ کو یہ خوش خبری
سنانے آئے ہیں کہ جو وعدہ الله باپہمارےنے دادا
کے ساتھ کیا، 33 اُسے اُس نے عیسٰی کو زندہ کر کے
ہمارے لئے جو اُن کی اولاد ہیں پورا کر دیا ہے۔ یوں
دوسرے زبور میں لـکھا ہے، تُو’ میرا فرزند آجہے، مَیں
تیرا باپ بن گیا ‘ہوں۔ اِس34 حقیقت کا ذکر بھی کلاِم
مُقّدس میں کیا گیا ہے کہ الله اُسے مُردوں میں سے زندہ
کر کے کبھی گلنے سڑنے دےنہیں :گا مَیں’ تمہیں اُن
مُقّدس اور مہربانیوںمٹاَن نوازوںسے گا جن کا وعدہ
داؤد سے کیا ‘تھا۔ ایکباتیہ35 اَور حوالے پیشمیں
کی گئی ہے، تُو’ اپنے مُقّدس کو گلنے سڑنے کی نوبت
تک پہنچنے ‘گا۔دےنہیں اِس36 حوالے تعلقکا داؤد
نہیںساتھکے کیونکہہے، داؤد اپنے زمانے میں الله کی
مرضی خدمتکی کرنے کے فوتبعد ہو کر باپاپنے
دادا سے جا ملا۔ اُس کی لاش گل کر ختم ہو گئی۔
37 بلـکہ یہ اَورکسیحوالہ کا ذکر کرتا اُسہے، جسےکا
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الله نے زندہ کر دیا اور جس کا جسم گلنے سڑنے سے
دوچار نہ ہوا۔ 38 میریاببھائیو، باتیہ جان لیں، ہم
اِس کی منادی کرنے آئے ہیں کہ آپ کو شخصاِس
عیسٰی کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔
آپشریعتکیموسٰی راستبھیطرحکسیکو باز قرار
سکتیدےنہیں تھی، ابلیکن39 بھیجو عیسٰی پر ایمان
لائے اُسے ہر لحاظ سے راست باز قرار دیا جاتا ہے۔
40 اِس لئے !خبردار ایسا نہ ہو کہ وہ بات آپ پر پوری
اُترے جو نبیوں کے صحیفوں میں لـکھی ہے،

41 غور’ مذاقکرو، اُڑانے !والو
حیرت زدہ ہو ہلاککر ہو جاؤ۔
تمہارےمَیںکیونکہ ایکجیجیتے ایسا کروںکام گا
جبکیجس خبر سنو گے
تو تمہیں یقین نہیں آئے “۔‘گا
پولسجب42 اور برنباس عبادت خانے سے نکلنے

لـگے لوگوںتو اُننے ہمیںسبتاگلے”کی،گزارشسے
اِن باتوں بارےکے میں مزید کچھ “بتائیں۔ عبادت43
کے بعد بہت سے یہودی اور یہودی ایمان کے نومرید
پولس اور برنباس کے پیچھے ہو لئے، اور دونوں نے اُن
سے بات کر کے اُن کی حوصلہ افزائی کی کہ الله کے
فضل پر قائم رہیں۔

سبتاگلے44 ًدنکے تقریبا تمام شہر خداوند کلامکا
سننے کو جمع ہوا۔ لیکن45 جب یہودیوں نے ہجوم کو
دیکھا تو وہ حسد سے جل گئے اور پولس کی باتوں کی
تردید کر کفرکے بکنے لـگے۔ اِس46 پولسپر برنباساور
نے اُن سے صاف صاف کہہ دیا، لازم” تھا کہ الله
کا کلام پہلے آپ کو سنایا جائے۔ لیکن چونکہ آپ
اُسے مسترد کر کے اپنے آپ کو ابدی زندگی کے لائق
نہیں سمجھتے اِس لئے ہم اب غیریہودیوں کی طرف رُخ
کرتے ہیں۔ 47 کیونکہ خداوند نے ہمیں یہی حکم دیا
اُسجب فرمایا،نے مَیں’ تجھےنے دیگر اقوام روشنیکی
بنا دی ہے تاکہ تُو میری نجات کو دنیا کی انتہا تک
“۔‘پہنچائے

یہ48 سن خوشغیریہودیکر ہوئے اور خداوند کے
کلام کی تمجید کرنے لـگے۔ اور جتنے ابدی زندگی کے
لئے مقرر کئے گئے تھے وہ ایمان لائے۔

یوں49 خداوند کا پورےکلام علاقے پھیلمیں گیا۔
50 پھر یہودیوں نے شہر کے لیڈروں اور یہودی ایمان
رکھنے والی کچھ بارسوخ غیریہودی خواتین کو اُکسا کر
لوگوں پولسکو برنباساور کو ستانے پر اُبھارا۔ آخرکار
اُنہیں شہر کی سرحدوں سے نکال دیا گیا۔ 51 اِس پر وہ
اُن خلافکے گواہی کے طور پر اپنے جوتوں سے گرد
جھاڑ کر آگے بڑھے اور اکنیُم شہر پہنچ گئے۔ 52 اور
انطاکیہ کے شاگرد خوشی اور القدسروح بھرےسے
رہے۔

14
اکنیُم میں

1 اکنیُم میں پولس اور برنباس یہودی عبادت خانے
میں جا کر اِتنے اختیار سے بولے کہ یہودیوں اور
غیریہودیوں کی بڑی تعداد ایمان لے آئی۔ 2 لیکن
جن یہودیوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اُنہوں نے
غیریہودیوں کو اُکسا کر بھائیوں بارےکے میں اُن کے
خرابخیالات کر دیئے۔ توبھی3 رسول کافی تکدیر
وہاں ٹھہرے۔ اُنہوں دلیرینے خداوندسے بارےکے
میں تعلیم دی اور خداوند نے اپنے فضل کے پیغام کی
تصدیق کی۔ اُس نے اُن کے ہاتھوں الٰہی نشان اور
معجزے رونما ہونے دیئے۔ لیکن4 شہر میں آباد لوگ
دو گروہوں بٹمیں گئے۔ کچھ یہودیوں میںحقکے تھے
اور کچھ رسولوں حقکے میں۔

5 پھر کچھ غیریہودیوں اور یہودیوں میں جوش آ گیا۔
اُنہوں نے اپنے لیڈروں سمیت فیصلہ کیا کہ ہم پولس
اور برنباس کی تذلیل کر کے اُنہیں سنگسار کریں گے۔
6 لیکن جب رسولوں کو پتا چلا تو وہ ہجرت کر کے
لکاؤنیہ شہروںکے لسترہ، اوردربے ارد علاقےکےگرد
میں 7 الله خبریخوشکی سناتے رہے۔

لسترہ اور دربے
8 لسترہ پولسمیں برنباساور ایکملاقاتکی آدمی

تھی۔نہیںطاقتمیںپاؤںکےجسہوئیسے پیدائشوہ
ہی سے لنگڑا تھا اور کبھی بھی چل پھر نہ سکا تھا۔ وہ
وہاں بیٹھا 9 اُن کی باتیں سن رہا تھا پولسکہ نے غور
سے اُس کی طرف دیکھا۔ اُس نے جان لیا کہ اُس
آدمی میں رِہائی پانے لائقکے ایمان ہے۔ اِس10 لئے وہ
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اونچی آواز سے بولا، اپنے” پاؤں کھڑےپر ہو “!جائیں
وہ اُچھل کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ پولس11
کا یہ کام دیکھ کر ہجوم اپنی مقامی زبان میں چلّا اِن”اُٹھا، آدمیوں کی شکل میں دیوتا ہمارے پاس اُتر آئے
“ہیں۔ اُنہوں12 برنباسنے کو یونانی دیوتا یوس ز قرار
دیا اور پولس کو دیوتا ہرمیس، کیونکہ کلام سنانے
خدمتکی یادہ ز تر وہ انجام دیتا تھا۔ اِس13 پر شہر سے
باہر یوسواقع ز مندرکے پجاریکا شہر دروازےکے پر
بَیل اور پھولوں کے ہار لے آیا اور ہجوم ساتھکے قربانیاں
چڑھانے کی یاں تیار کرنے لگا۔

14 یہ سن کر برنباس اور ساؤل رسول اپنے کپڑوں
کو پھاڑ کر ہجوم میں جا گھسے اور چلّانے لـگے،
15 مردو،” یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی آپ جیسے
انسان ہیں۔ ہم آپتو کو الله کی خبریخوشیہ سنانے
آئے ہیں کہ آپ اِن بےکار چیزوں کو چھوڑ کر زندہ
خدا کی طرف رجوع فرمائیں جس نے آسمان و زمین،
سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے پیدا کیا ہے۔ ماضی16
میں اُس نے تمام غیریہودی قوموں کو کھلا چھوڑ دیا
تھا کہ وہ اپنی اپنی راہ پر چلیں۔ توبھی17 اُس نے ایسی
چیزیں آپ پاسکے ہنے ر دی ہیں جو اُس کی گواہی
اُسہیں۔دیتی مہربانیکی اِس ہوتیظاہرسے وہکہہے
آپ بارشکو بھیج کر ہر موسم کی فصلیں مہیا کرتا ہے
اور آپ سیر ہو کر خوشی سے بھر جاتے “ہیں۔ 18 اِن
الفاظ کے پولسباوجود برنباساور بڑینے مشکل سے
ہجوم کو اُنہیں قربانیاں چڑھانے سے روکا۔

19 پھر کچھ یہودی پسدیہ کے انطاکیہ اور اکنیُم سے
وہاں آئے اور ہجوم کو اپنی طرف مائل کیا۔ اُنہوں نے
پولس کو سنگسار کیا اور شہر سے باہر گھسیٹ کر لے
گئے۔ اُن کا خیال تھا کہ وہ مر گیا ہے، لیکن20 جب
شاگرد اُس کے گرد جمع ہوئے تو وہ اُٹھ کر شہر کی
واپسطرف چل پڑا۔ اگلے دن برنباسوہ سمیت دربے
چلا گیا۔

شام کے انطاکیہ میں واپسی
21 دربے میں اُنہوں نے الله خبریخوشکی سنا کر

بہت سے شاگرد بنائے۔ پھر وہ مُڑ کر لسترہ، اکنیُم اور
پسدیہ کے انطاکیہ واپس آئے۔ 22 ہر جگہ اُنہوں نے

شاگردوں کے مضبوطدل کر کے اُن کی حوصلہ افزائی
کی کہ وہ ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ اُنہوں نے لازم”کہا، میںمصیبتوںسیبہتہمکہہے گزرسے کر الله
کی بادشاہی داخلمیں “ہوں۔ پولس23 برنباساور نے
جماعتہر بزرگمیں بھی مقرر کئے۔ اُنہوں روزےنے
رکھ کر دعا کی اور اُنہیں اُس خداوند سپردکے جسکیا
پر وہ ایمان لائے تھے۔

یوں24 پسدیہ کے علاقے میں سے سفر کرتے کرتے
وہ پمفیلیہ پہنچے۔ 25 اُنہوں نے پرگہ میں کلاِم مُقّدس
سنایا اور پھر اُتر کر اتلیہ پہنچے۔ وہاں26 سے وہ جہاز
میں بیٹھ کر شام کے شہر انطاکیہ کے لئے روانہ ہوئے،
اُس شہر کے لئے ایمانجہاں داروں اُنہیںنے اِس تبلیغی
سفر کے لئے الله کے فضل کے سپرد کیا تھا۔ یوں اُنہوں
نے اپنی خدمتاِس کو پورا کیا۔

27 انطاکیہ پہنچ کر اُنہوں نے ایمان داروں کو جمع
کر کے اُن تمام کاموں کا بیان کیا جو الله نے اُن کے
وسیلے سے کئے تھے۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے یہ بھی بتایا
کہ الله طرحکسنے غیریہودیوں کے لئے بھی ایمان کا
کھولدروازہ دیا ہے۔ اور28 وہ کافی وہاںتکدیر کے
شاگردوں ٹھہرےپاسکے رہے۔

15
یروشلم میں مشاورتی اجتماع

آدمیکچھوقتاُس1 یہودیہ سے آ انطاکیہکےشامکر
بھائیوںمیں کو یہ تعلیم دینے لازم”لـگے، آپکہہے کا
موسٰی شریعتکی کے مطابق ختنہ کیا جائے، آپورنہ
نجات نہیں پا سکیں “گے۔ اِس2 سے اُن کے برنباساور
اور پولس کے درمیان نااتفاقی پیدا ہو گئی اور دونوں
اُن کے ساتھ خوب بحث مباحثہ کرنے لـگے۔ آخرکار
جماعت پولسنے اور برنباس کو مقرر کیا کہ وہ چند
ایک اَور مقامی ایمان داروں کے ساتھ یروشلم جائیں اور
وہاں رسولوںکے اور بزرگوں کو یہ پیشمعاملہ کریں۔

جماعتچنانچہ3 اُنہیںنے روانہ کیا اور فینیکےوہ اور
سامریہ میں سے گزرے۔ راستے میں اُنہوں نے مقامی
ایمان داروں کو تفصیل سے بتایا کہ غیریہودی کس
طرح خداوند طرفکی رجوع لا رہے ہیں۔ یہ سن کر
تمام بھائی نہایت خوش ہوئے۔ جب4 وہ یروشلم پہنچ
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گئے تو جماعت نے اپنے رسولوں اور بزرگوں سمیت اُن
کا استقبال کیا۔ پولسپھر برنباساور سبنے کچھ بیان
کیا جو اُن معرفتکی ہوا تھا۔ 5 یہ سن کر کچھ ایمان دار
کھڑے ہوئے فریسیجو فرقے میں تھے۔سے اُنہوں نے
کہا، لازم” ہے کہ غیریہودیوں کا ختنہ کیا جائے اور
اُنہیں حکم دیا جائے کہ وہ موسٰی شریعتکی مطابقکے
زندگی “گزاریں۔

رسول6 بزرگاور اِس معاملے پر غور کرنے کے لئے
ہوئے۔جمع مباحثہبحثبہت7 پطرسبعدکے کھڑا ہوا
اور کہا، بھائیو،” آپ جانتے ہیں کہ الله نے بہت دیر
ہوئی آپ میں سے مجھے چن لیا کہ غیریہودیوں کو الله
کی خوش خبری سناؤں تاکہ وہ ایمان لائیں۔ 8 اور الله
نے دلوںجو کو جانتا باتاِسہے تصدیقکی کی ہے،
اُسکیونکہ اُنہیںنے القدسروحوہی بخشا اُسجوہے
بھیہمیںنے دیا تھا۔ اُس9 میںہمنے اور اُن میں کوئی
فرقبھی نہ رکھا بلـکہ ایمان اُنسے دلوںکے پاکبھیکو
کر دیا۔ 10 آپچنانچہ الله کو اِس میں کیوں آزما رہے
ہیں آپکہ غیریہودی شاگردوں کی گردن ایکپر ایسا
جوا رکھنا ہتے چا ہیں جو نہ ہم اور باپہمارےنہ دادا
اُٹھا سکتے تھے؟ دیکھیں،11 ہم تو ایمان ہیںرکھتے ہمکہ
ایکسب ہی یقے طر یعنی خداوند عیسٰی کے فضل ہی
نجاتسے پاتے “ہیں۔

12 تمام لوگ چپ رہے تو پولس اور برنباس اُنہیں
اُن الٰہی نشانوں اور معجزوں بارےکے میں بتانے لـگے
جو الله نے اُن کی معرفت غیریہودیوں کے درمیان کئے
تھے۔ جب13 اُن باتکی ختم ہوئی یعقوبتو نے بھائیو،”کہا، باتمیری !سنیں شمعون14 بیاننے کیا ہے کہ
الله کسنے طرح پہلا قدم اُٹھا کر غیریہودیوں پر اپنی
فکرمندی کا اظہار کیا اور اُن میں سے اپنے لئے ایک قوم
چن لی۔ 15 اور یہ بات نبیوں پیشکی گوئیوں کے بھی
مطابق ہے۔ چنانچہ لـکھا ہے،

16 اِس’ کے بعد واپسمَیں آ کر
داؤد کے تباہ شدہ گھر کو نئے سرے سے تعمیر

کروں گا،
مَیں اُس کے کھنڈرات دوبارہ تعمیر کر کے بحال

کروں گا
17 تاکہ لوگوں کا بچا کھچا حصہ اور وہ تمام قومیں

مجھے ڈھونڈیں جن میرےپر نام کا ٹھپا لگا ہے۔
ربیہ کا فرمان ہے، اور وہ کرےیہ گا ‘بھی
18 بلـکہ یہ اُسے ازل سے معلوم ہے۔
19 یہی پیِش نظر رکھ کر میری رائے یہ ہے کہ ہم

اُن غیریہودیوں کو جو الله طرفکی رجوع کر رہے ہیں
غیرضروری تکلیف نہ دیں۔ 20 اِس کے بجائے بہتر یہ
ہے کہ ہم اُنہیں لـکھ کر ہدایت دیں کہ وہ اِن چیزوں
سے پرہیز یں :کر ایسے کھانوں سے بُتوںجو پیشکو کئے
جانے ناپاکسے زناکاریہیں، ایسےسے، جانوروں کا
جنہیںسےکھانےگوشت گھونٹگلا کر مار دیا گیا ہو
اور خون کھانے سے۔ 21 کیونکہ موسوی شریعت کی
منادی کرنے والے کئی نسلوں سے ہر شہر میں رہ رہے
شہرجسہیں۔ میں بھی جائیں سبتہر شریعتدنکے
تلاوتکی کی جاتی “ہے۔

غیریہودی ایمان داروں کے نام خط
22 پھر رسولوں اور بزرگوں نے پوری جماعت سمیت

فیصلہ کیا کہ ہم اپنے میں سے کچھ آدمی چن پولسکر
برنباساور کے ہمراہ شام شہرکے انطاکیہ بھیج دیں۔ دو
کو چنا گیا جو بھائیوں میں راہنما تھے، یہوداہ برسبا اور
سیلاس۔ 23 اُن کے ہاتھ اُنہوں نے یہ خط یروشلم”بھیجا، کے رسولوں اور بزرگوں کی طرف سے جو
آپ کے بھائی ہیں۔
عزیز غیریہودی بھائیو جو انطاکیہ، شام اور کلـِکیہ

میں ہتے ر ہیں، السلام !علیکم
24 سنا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں آپنے کے

پاس آ کر آپ کو پریشان کر کے بےچین کر دیا ہے،
حالانکہ ہم نے اُنہیں نہیں بھیجا تھا۔ 25 اِس لئے ہم
سب اِس پر متفق ہوئے کہ کچھ آدمیوں کو چن کر
پیارےاپنے برنباسبھائیوں پولساور کے آپہمراہ کے
پاس بھیجیں۔ برنباس26 پولساور لوگایسے جنہوںہیں
نے ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کی خاطر اپنی جان
میںخطرے دیڈال ہے۔ 27 اُن ساتھیکے یہوداہ اور
سیلاس ہیں جن کو ہم نے اِس لئے بھیجا کہ وہ زبانی
بھی اُن باتوں کی تصدیق کریں جو ہم لـکھینے ہیں۔

28 ہم اور روح القدس اِس پر متفق ہوئے ہیں کہ
آپ پر سوائے باتوںضروریاِن بوجھکوئیکے نہ :ڈالیں
29 بُتوں کو پیش کیا گیا کھانا مت کھانا، خون مت
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کھانا، ایسے جانوروں کا گوشت مت کھانا جو گلا
گھونٹ کر مار دیئے گئے ہوں۔ اِس کے زناکاریعلاوہ
نہ کریں۔ اِن چیزوں سے باز رہیں گے تو اچھا کریں گے۔
خدا “حافظ۔

30 پولس، برنباس اور اُن کے ساتھی رُخصت ہو کر
انطاکیہ چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر اُنہوں نے جماعت
اکٹھی کر کے اُسے دےخط دیا۔ 31 اُسے پڑھ کر ایمان
دار اُس حوصلہکے افزا پیغام ہوئے۔خوشپر یہوداہ32
سیلاساور بھینے نبیخودجو تھے بھائیوں کی حوصلہ
افزائی اور مضبوطی کے لئے کافی باتیں کیں۔ 33 وہ کچھ
دیر کے لئے وہاں ٹھہرے، پھر مقامی بھائیوں نے اُنہیں
سلامتی سے الوداع کہا تاکہ وہ بھیجنے والوں کے پاس
واپس جا سکیں۔ 34 لیکن] سیلاس کو وہاں
ٹھہرنا اچھا [لگا۔

پولس35 اور برنباس خود کچھ اَور دیر انطاکیہ میں
لوگوںاَورسےبہتوہوہاںرہے۔ کےخداوندساتھکے
کلام کی تعلیم دیتے اور اُس منادیکی کرتے رہے۔

پولس برنباساور جدا ہو جاتے ہیں
دنوںکچھ36 پولسبعدکے برنباسنے آؤ،”کہا،سے

ہم مُڑ کر اُن خداوندنےہمجہاںجائیںمیںشہروںتمام
کے کلام کی منادی کی ہے اور وہاں کے بھائیوں سے
ملاقات کر کے اُن کا حال معلوم “کریں۔ برنباس37
متفق ہو کر یوحنا مرقس کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا،
38 لیکن پولس نے اصرار کیا کہ وہ ساتھ نہ جائے،
کیونکہ مرقسیوحنا دورےپہلے دورانکے ہی پمفیلیہ
میں اُنہیں چھوڑ کر اُن کے ساتھ خدمت کرنے سے باز
آیا تھا۔ اِس39 سے اُن میں اختلافسختاِتنا پیدا ہوا کہ
دوسرےایکوہ سے جدا برنباسگئے۔ہو مرقسیوحنا
کو ساتھ لے کر جہاز میں بیٹھ گیا قبرصاور چلا گیا،
پولسجبکہ40 سیلاسنے لئےکےخدمتکو لیا۔چن
مقامی بھائیوں نے اُنہیں خداوند کے فضل کے سپرد کیا
اور وہ روانہ ہوئے۔ پولسیوں41 جماعتوں مضبوطکو
کرتے کرتے شام اور کلـِکیہ میں سے گزرا۔

16
تیمُتھیُس کا چناؤ

1 چلتے چلتے وہ دربے پہنچا، پھر لسترہ۔ وہاں ایک
شاگرد بنام تیمُتھیُس رہتا تھا۔ اُس کی یہودی ماں ایمان

لائی تھی جبکہ باپ یونانی تھا۔ 2 لسترہ اور اکنیُم کے
بھائیوں اُسنے رپورٹاچھیکی دی، اِس3 لئے پولس
اُسے سفر پر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اُس علاقے
کے یہودیوں کا لحاظ کر کے اُس نے تیمُتھیُس کا ختنہ
کروایا، کیونکہ لوگسب اِس سے واقف تھے کہ اُس
کا باپ یونانی ہے۔ 4 پھر شہر بہ شہر جا کر اُنہوں نے
مقامی جماعتوں کو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں کے
وہ فیصلے پہنچائے جن کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔
یوں5 جماعتیں ایمان ہوئیںمضبوطمیں اور تعداد میں روز
بہ روز بڑھتی گئیں۔

تروآس پولسمیں کی یا رو
القدسروح6 اُنہیںنے صوبہ آسیہ میں مُقّدسکلاِم

کی منادی کرنے روکسے لیا، اِس لئے وہ فروگیہ اور
گلتیہ کے علاقے میں سے گزرے۔ 7 موسیہ قریبکے
آ کر اُنہوں نے شمال کی طرف صوبہ ِتُھنیہ ب میں داخل
ہونے کوششکی کی۔ لیکن عیسٰی روحکے نے اُنہیں
وہاں بھی جانے نہ دیا، 8 اِس لئے وہ موسیہ میں سے
گزر کر بندرگاہ تروآس پہنچے۔ پولسوہاں9 راتنے
کے وقت یا رو دیکھی جس میں شمالی یونان میں واقع
صوبہ مکدُنیہ ایککا آدمی کھڑا اُس التماسسے کر رہا
تھا، سمندر” کو پار کر کے مکدُنیہ آئیں اور ہماری مدد
“!کریں جوں10 ہی اُس نے یہ یا رو دیکھی ہم مکدُنیہ
یاںکیجانے تیار لـگے۔کرنے ہمکیونکہ نے یا رو سے
یہ نتیجہ نکالا کہ الله ہمیںنے اُس علاقے لوگوںکے کو
خبریخوش سنانے کے لئے بُلایا ہے۔

فلپی میں لُدیہ کی تبدیلی
تروآسہم11 میں جہاز پر سوار ہو کر سیدھے جزیرۂ

سمتراکے لئےکے ہوئے۔روانہ دناگلےپھر نکلآگے کر
نیاپلس پہنچے۔ وہاں12 جہاز سے اُتر کر ہم فلپی چلے
گئے، جو صوبہ مکدُنیہ کے اُس ضلع کا صدر شہر تھا اور
رومی نوآبادی تھا۔ اِس شہر میں ہم کچھ دن ٹھہرے۔
سبت13 کے دن ہم شہر سے نکل کر یا در کنارےکے
گئے، ہماریجہاں توقع تھی یہودیکہ دعا کے لئے جمع
ہوں وہاںگے۔ ہم بیٹھ کر کچھ خواتین باتسے کرنے
لـگے جو اکٹھی ہوئی تھیں۔ 14 اُن میں سے تھواتیرہ شہر
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عورتایککی جستھی کا نام لُدیہ تھا۔ اُس کا پیشہ
قیمتی ارغوانی رنگ کپڑےکے کی تجارت تھا اور وہ
الله پرستشکی کرنے والی غیریہودی تھی۔ خداوند نے
اُس کے دل کو کھول دیا، اور اُس پولسنے کی باتوں
پر توجہ دی۔ 15 اُس کے اور اُس کے گھر والوں کے
بپتسمہ لینے کے بعد اُس نے ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرنے
اُسدی۔دعوتکی آپاگر”کہا،نے ہیںسمجھتے کہ
مَیں واقعی خداوند پر ایمان لائی ہوں میرےتو گھر آ کر
یوں“ٹھہریں۔ اُس نے ہمیں مجبور کیا۔

فلپی کی جیل میں
ایک16 دن ہم دعا کی جگہ کی طرف جا رہے

تھے کہ ہماری ایکملاقات لونڈی سے ہوئی ایکجو
بدروح کے یعے ذر لوگوں قسمتکی کا حال بتاتی تھی۔
اِس سے وہ اپنے مالـکوں کے لئے بہت سے پیسے کماتی
تھی۔ 17 پولسوہ ہمارےاور پیچھے پڑ کر چیخ چیخ کر
کہنے لـگی، یہ” آدمی الله تعالیٰ کے خادم ہیں آپجو کو
نجات کی راہ بتانے آئے “ہیں۔ 18 یہ سلسلہ روز بہ روز
جاری رہا۔ تنگپولسآخرکار آ کر مُڑا اور بدروح سے
کہا، مَیں” تجھے عیسٰی مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں
کہ لڑکی میں نکلسے اُسی“!جا لمحے وہ نکل گئی۔

19 اُس کے مالـکوں کو معلوم ہوا کہ پیسے کمانے
کی اُمید جاتی رہی تو وہ پولس اور سیلاس کو پکڑ کر
میںچوک بیٹھے اقتدار والوںرکھنے کے منے گھسیٹسا
گئے۔لے اُنہیں20 مجسٹریٹوں کے منے پیشسا کر کے وہ
چلّانے لـگے، یہ” آدمی ہمارے شہر میں ہل چل پیدا
کر رہے ہیں۔ یہ یہودی ہیں 21 اور ایسے رسم و رواج
کا پرچار کر رہے ہیں جنہیں قبول کرنا اور ادا کرنا ہم
رومیوں لئےکے “نہیں۔جائز بھیہجوم22 آ ملا پولساور
سیلاساور خلافکے باتیں کرنے لگا۔
اِس پر مجسٹریٹوں نے حکم دیا کہ اُن کے کپڑے

اُتارے اور اُنہیں لاٹھی سے مارا جائے۔ اُنہوں23 نے اُن
خوبکی پٹائی کروا کر اُنہیں قیدخانے میں ڈال دیا اور
داروغے سے کہا احتیاطکہ سے اُن کی کرو۔داریپہرا
24 چنانچہ اُس نے اُنہیں جیل کے سب سے اندرونی
میںحصے لے جا کر اُن پاؤںکے کاٹھ میں ڈال دیئے۔

اب25 ایسا ہوا پولسکہ راتآدھیسیلاساور کے
قریب دعا کر رہے اور الله کی تمجید کے گیت گا رہے
تھے اور باقی قیدی سن رہے تھے۔ اچانک26 بڑا زلزلہ آیا
اور قیدخانے کی پوری عمارت بنیادوں تک ہل گئی۔
ً فورا کھلدروازےتمام گئے اور تمام قیدیوں زنجـیریںکی
اُسجباُٹھا۔جاگداروغہ27گئیں۔کھل نے دیکھا
ہیںکھلےدروازےکےجیلکہ تو اپنیوہ نکالتلوار کر
لگا،کرنےکشیخود کیونکہ لـگایسا رہا تھا قیدیکہ
فرار ہو گئے ہیں۔ پولسلیکن28 چلّا اُٹھا، !کریںمت”
آپاپنے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہیںسبہم “ہیں۔

29 داروغے چراغنے منگوا لیا بھاگاور کر اندر آیا۔
لرزتے لرزتے پولسوہ اور سیلاس کے منے سا گر گیا۔
30 پھر اُنہیں باہر لے جا کر اُس نے پوچھا، صاحبو،”
نجاتمجھے پانے کے لئے کیا کرنا “ہے؟

اُنہوں31 خداوند”دیا،جوابنے عیسٰی پر ایمان لائیں
آپتو آپاور کے گھرانے نجاتکو ملے “گی۔ 32 پھر
اُنہوں نے اُسے اور اُس کے تمام گھر والوں کو خداوند
سنایا۔کلامکا گھڑیاُسیکیراتاور33 داروغے نے
اُنہیں لے جا کر اُن کے زخموں کو یا۔ دھو اِس کے بعد
اُس کا اور اُس سارےکے گھر والوں کا بپتسمہ ہوا۔
34 پھر اُس نے اُنہیں اپنے گھر میں لا کر کھانا کھلایا۔
الله پر ایمان لانے اُسباعثکے اُساورنے تمامکے گھر
والوں بڑینے خوشی منائی۔

دنجب35 چڑھا تو مجسٹریٹوں نے اپنے افسروں کو
داروغے پاسکے بھجوا دیا کہ پولسوہ سیلاساور کو
رِہا کرے۔

36 چنانچہ داروغے پولسنے کو اُن کا پیغام پہنچا
دیا، مجسٹریٹوں” نے حکم دیا ہے کہ آپ اور سیلاس
کو رِہا کر دیا جائے۔ اب نکل کر سلامتی سے چلے
“جائیں۔

37 لیکن پولس نے اعتراض کیا۔ اُس نے اُن سے
کہا، اُنہوں” نے ہمیں عوام کے منے سا ہی اور عدالت
پیشمیں کئے بغیر مار کر جیل میں ڈال دیا ہے حالانکہ
ہم رومی شہری ہیں۔ اور اب وہ ہمیں چپکے سے نکالنا
ہتے چا ہیں؟ ہرگز !نہیں اب وہ خود آئیں اور ہمیں باہر
لے “جائیں۔

افسروں38 نے مجسٹریٹوں کو یہ خبر پہنچائی۔ جب
اُنہیں معلوم ہوا پولسکہ سیلاساور ہیںشہریرومی تو
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وہ گھبرا گئے۔ 39 وہ خود اُنہیں سمجھانے کے لئے آئے
اور جیل سے باہر لا کر گزارش کی کہ شہر کو چھوڑ
دیں۔ 40 پولسچنانچہ سیلاساور جیل نکلسے آئے۔
لیکن پہلے وہ لُدیہ کے گھر بھائیوںوہجہاںگئے ملےسے
اور اُن کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر وہ چلے گئے۔

17
تھسلُنیکے میں

امفپلس1 اور اپلونیہ سے ہو کر پولس اور سیلاس
تھسلُنیکے شہر پہنچ گئے یہودیجہاں عبادت خانہ تھا۔
اپنی2 عادت کے پولسمطابق اُس میں گیا اور لگاتار تین
سبتوں کے دوران کلاِم مُقّدس سے دلائل دےدے
یہودیوںکر قائلکو کرنے کوششکی کرتا رہا۔ اُس3
نے کلاِم مُقّدس کی تشریح کر کے ثابت کیا کہ مسیح
کا دُکھ اُٹھانا اور مُردوں میں سے جی اُٹھنا لازم تھا۔
اُس نے کہا، عیسٰیجس” کی مَیں دےخبر رہا ہوں،
وہی مسیح “ہے۔ 4 یہودیوں میں سے کچھ قائل ہو کر
پولس وابستہسےسیلاساور ہو میںجنگئے، ترسخدا
یونانیوں کی بڑی تعداد اور بارسوخ خواتین بھی تھیں۔شریک

5 یہ دیکھ کر باقی یہودی حسد کرنے لـگے۔ اُنہوں
میںگلیوںنے آوارہ پھرنے والے کچھ شریر آدمی اکٹھے
کر کے جلوس نکالا اور شہر میں ہل چل مچا دی۔
پھر یاسون کے گھر پر حملہ کر کے اُنہوں پولسنے اور
سیلاس کو ڈھونڈا تاکہ اُنہیں اجلاسعوامی کے منے سا
لیکن6کریں۔پیش نہیںوہاںوہ اِستھے، لئے یاسونوہ
اور ایکچند ایماناَور بھائیوںدار شہرکو مجسٹریٹوںکے
کے منے سا لائے۔ اُنہوں نے چیخ کر کہا، یہ” لوگ
پوری دنیا میں بڑ گڑ پیدا کر رہے ہیں اور اب یہاں بھی آ
یاسون7ہیں۔گئے اُنہیںنے اپنے میںگھر ٹھہرایا یہہے۔
سب شہنشاہ احکامکے ورزیخلافکی کر رہے ہیں،
کیونکہ یہ کسی اَور کو بادشاہ مانتے ہیں جس کا نام
باتوںکیطرحاِس8“ہے۔عیسٰی اُنہوںسے اورہجومنے
مجسٹریٹوں میں بڑا ہنگامہ پیدا کیا۔ 9 چنانچہ مجسٹریٹوں
یاسوننے اور دوسروں لیضمانتسے اور پھر اُنہیں چھوڑ
دیا۔

یہ بیر میں

راتاُسی10 بھائیوں پولسنے سیلاساور کو یہ بیر
بھیج دیا۔ وہاں پہنچ کر وہ یہودی عبادت خانے میں
گئے۔ 11 لوگیہ تھسلُنیکے یہودیوںکے نسبتکی یادہ ز
کھلے ذہن کے تھے۔ یہ بڑے شوق سے پولس اور
سیلاس کی باتیں سنتے اور روز بہ روز کلاِم مُقّدس کی
تفتیش کرتے رہے کہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا ہمیں بتایا
جا رہا ہے؟ نتیجے12 میں اِن میں بہتسے سے یہودی
ایمان لائے اور ساتھ بارسوخسیبہتساتھ یونانی خواتین
اور مرد بھی۔ لیکن13 پھر تھسلُنیکے کے یہودیوں کو یہ
خبر ملی پولسکہ یہ بیر میں الله کا کلام سنا رہا ہے۔
وہ وہاں بھی پہنچے اور لوگوں کو اُکسا کر ہل چل
مچا دی۔ 14 اِس پر بھائیوں پولسنے ًکو فورا ساحل پر
بھیج دیا، لیکن سیلاس اور تیمُتھیُس یہ بیر میں پیچھے رہ
گئے۔ 15 جو آدمی پولس کو تکساحل پہنچانے آئے
تھے اُسوہ ساتھکے وہاںگئے۔تکاتھینے وہ اُسے چھوڑ
واپسکر چلے گئے۔ اُن کے پولسہاتھ سیلاسنے اور
تیمُتھیُس کو خبر بھیجی کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ بیر
کو چھوڑ پاسمیرےکر آ جائیں۔

اتھینے میں
16 اتھینے شہر میں سیلاس اور تیمُتھیُس کا انتظار

کرتے بڑےپولسکرتے جوش میں آ گیا، کیونکہ اُس
نے دیکھا کہ پورا شہر بُتوں سے بھرا ہوا ہے۔ 17 وہ
یہودی عبادت خانے میں جا کر یہودیوں اور ترسخدا
غیریہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ روزانہ
میںچوک بھی جا کر وہاں پر موجود لوگوں سے گفتگو
کرتا رہا۔ اپکوری18 اور ستوئیکی *فلسفی بھی اُس سے
بحث کرنے لـگے۔ پولسجب نے اُنہیں عیسٰی اور اُس
جیکے اُٹھنے خبریخوشکی سنائی بعضتو نے یہ”پوچھا، بکواسی اِن باتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے اِسجو نے
اِدھر اُدھر چنسے کر دیجوڑ “ہیں؟
دوسروں لگتا”کہا،نے وہکہہے دیوتاؤںاجنبی کی

خبر دے رہا “ہے۔ 19 وہ اُسے ساتھ لے کر شہر کی
مجلِس میںشورٰی گئے جو یو پگسار پہاڑینامی پر منعقد
اُنہوںتھی۔ہوتی درخواستنے کیا”کی، ہمیں معلوم ہو
سکتا ہے آپکہ سیکون نئی پیشتعلیم کر رہے ہیں؟
آپ20 تو ہمیں عجیب و غریب باتیں سنا رہے ہیں۔ اب

* 17:18 ستوئیکی رواقیت:فلسفی کے فلسفی۔
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ہم اُن مطلبصحیحکا جاننا ہتے چا “ہیں۔ 21 بات)
یہ تھی کہ اتھینے کے تمام باشندے شہر میں ہنے ر والے
سمیتپردیسیوں اپنا وقتپورا اِس صَرفمیں کرتے تھے
کہ تازہ خیالاتتازہ سنیں یا (سنائیں۔

پولس22 مجلس میں کھڑا ہوا اور کہا، اتھینے” کے
حضرات، مَیں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر لحاظ سے بہت
لوگمذہبی ہیں۔ 23 مَیںجبکیونکہ شہر میں سے گزر
رہا تھا تو اُن چیزوں پر غور کیا جن کی پوجا آپ کرتے
ہیں۔ چلتے چلتے مَیں ایسیایکنے قربان بھیگاہ دیکھی
جس پر لـکھا تھا، نامعلوم’ خدا قربانکی مَیںاب‘گاہ۔
آپ کو اُس خدا کی خبر دیتا ہوں جس کی پوجا آپ
کرتے تو ہیں مگر آپ اُسے جانتے نہیں۔ 24 یہ وہ خدا
جسہے نے دنیا اور اُس میں موجود ہر چیز کی تخلیق
کی۔ وہ آسمان و زمین مالـککا ہے، اِس لئے وہ انسانی
ہاتھوں بنائےکے نہیںسکونتمیںمندروںہوئے کرتا۔
اور25 انسانی اُسہاتھ نہیںخدمتکی کر سکتے، کیونکہ
اُسے کوئی بھی چیز درکار نہیں ہوتی۔ اِس کے بجائے
وہی سب کو زندگی اور سانس مہیا کر کے اُن کی تمام
یات پوریضرور کرتا ہے۔ اُسی26 شخصایکنے کو
خلق کیا تاکہ دنیا کی تمام قومیں اُس سے نکل کر پوری
دنیا میں پھیل جائیں۔ اُس نے ہر قوم کے اوقات اور
سرحدیں بھی مقرر کیں۔ 27 مقصد یہ تھا کہ وہ خدا
تلاشکو کریں۔ اُمید یہ تھی کہ وہ ٹٹول ٹٹول کر اُسے
پائیں، اگرچہ وہ ہم میں سے کسی سے دُور نہیں ہوتا۔
28 کیونکہ اُس میں ہم جیتے، حرکت کرتے اور وجود
رکھتے ہیں۔ آپ کے اپنے کچھ شاعروں نے بھی فرمایا
ہے، ہم’ بھی اُس کے فرزند ‘ہیں۔ اب29 چونکہ ہم
الله اِسہیںفرزندکے لئے اُسہمارا میںبارےکے تصور
یہ نہیں ہونا ہئے چا کہ وہ چاندیسونے، یا پتھر کا کوئی
مجسمہ ہو انسانجو مہارتکی ڈیزائناور سے بنایا گیا ہو۔
ماضی30 میں خدا اِسنے قسم جہالتکی کو نظرانداز
کیا، ابلیکن وہ ہر جگہ لوگوںکے کو توبہ کا حکم دیتا
ہے۔ 31 کیونکہ اُس ایکنے دن مقرر کیا جبہے وہ
انصاف سے دنیا کرےعدالتکی گا۔ اور وہ یہ عدالت
شخصایک کرےمعرفتکی جسگا کو وہ متعین کر
چکا ہے جساور کی تصدیق اُس نے اِس سے کی ہے

کہ اُس نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا “ہے۔
مُردوں32 قیامتکی کا ذکر سن بعضکر پولسنے

کا مذاق اُڑایا۔ لیکن بعض نے کہا، ہم” کسی اَور
وقت اِس کے بارے میں آپ سے مزید سننا ہتے چا
“ہیں۔ 33 مجلسپولسپھر نکلسے کر چلا گیا۔ کچھ34
لوگ اُس سے وابستہ ہو کر ایمان لے آئے۔ اُن میں سے
مجلِس شورٰی کا ممبر دیونیسیُس تھا عورتایکاور بنام
دمرس۔ کچھ اَور بھی تھے۔

18
کُرِنتھس میں

اِس1 کے پولسبعد اتھینے کو چھوڑ کُرِنتھسکر شہر
آیا۔ وہاں2 اُس یہودیایکملاقاتکی جسہوئیسے
کا نام اکوِلہ تھا۔ پنطسوہ کا ہنے ر والا تھا اور تھوڑی
دیر پہلے اپنی بیوی پرسکلہ سمیت اٹلی سے آیا تھا۔ وجہ یہ
تھی کہ شہنشاہ کلودیُس نے حکم صادر کیا تھا کہ تمام
یہودی روم کو چھوڑ جائیں۔چلےکر اُن لوگوں پاسکے
پولس گیا 3 اور چونکہ اُن کا پیشہ بھی خیمے سلائی کرنا
تھا اِس لئے وہ اُن کے گھر ٹھہر کر روزی کمانے لگا۔
ساتھ4 ساتھ اُس نے سبتہر عبادتیہودیکو خانے
میں دےتعلیم یہودیوںکر یونانیوںاور قائلکو کیکرنے
کوشش کی۔

سیلاسجب5 اور تیمُتھیُس مکدُنیہ سے آئے پولستو
اپنا پورا وقت کلام سنانے میں صرف کرنے لگا۔ اُس
یہودیوںنے کو دیگواہی کہ عیسٰی مُقّدسکلاِم میں
بیان کیا گیا مسیح ہے۔ لیکن6 جب وہ اُس کی مخالفت
کر کے اُس کی تذلیل کرنے لـگے تو اُس نے احتجاج
میں اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑ کر کہا، آپ” خود اپنی
ہلاکت کے ذمہ دار ہیں، مَیں بےقصور ابہوں۔ سے
مَیں غیریہودیوں پاسکے جایا کروں “گا۔ 7 پھر وہ وہاں
نکلسے عبادتکر خانے ساتھکے والے میںگھر گیا۔
وہاں یُوستسطِطُس رہتا تھا جو یہودی نہیں تھا، لیکن
خدا مانتاخوفکا کرسپُساور8تھا۔ عبادتجو خانے
کا راہنما تھا اپنے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا۔
کُرِنتھس لوگوںاَورسارےبہتکے پولسجببھینے
کی باتیں سنیں تو ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔



اعمال 18:9 1159 اعمال 19:3
ایک9 رات خداوند یا رو میں پولس سے ہم کلام

ہوا، مت” !ڈر کلام کرتا جا اور خاموش نہ ہو،
حملہکوئیہوں۔ساتھتیرےمَیںکیونکہ10 تجھےکےکر
نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اِس شہر میں میرے
بہت “ہیں۔لوگسے پولسپھر11 وہاںسالڈیڑھمزید
ٹھہر کر لوگوں کو الله کا کلام سکھاتا رہا۔

12 اُن دنوں جبمیں گلیو صوبہ اخیہ کا گورنر تھا تو
متحدیہودی ہو پولسکر اورہوئےجمعخلافکے اُسے
عدالت میں گلیو کے منے سا لائے۔ اُنہوں13 نے یہ”کہا، آدمی لوگوں کو ایسے یقے طر سے الله کی عبادت
کرنے پر اُکسا رہا ہے جو ہماری شریعت “ہے۔خلافکے

پولس14 جواب میں کچھ کہنے کو تھا کہ گلیو خود
یہودیوں مخاطبسے ہوا، یہودیسنیں،” !مردو آپاگر
کا الزام کوئی ناانصافی یا سنگین جرم ہوتا آپتو باتکی
برداشتقابِل ہوتی۔ آپلیکن15 کا جھگڑا مذہبی تعلیم،
ناموں اور آپ کی یہودی شریعت سے تعلق رکھتا ہے،
اِس لئے اُسے میںمعاملےاِسمَیںکریں۔حلخود فیصلہ
کرنے کے لئے تیار نہیں “ہوں۔ 16 یہ کہہ کر اُس نے
اُنہیں عدالت سے بھگا دیا۔ 17 اِس پر ہجوم نے یہودی
عبادت خانے کے سوستھنیسراہنما کو پکڑ عدالتکر
کے منے سا اُس کی پٹائی کی۔ لیکن گلیو نے پروا نہ کی۔

واپسیتکانطاکیہ کا سفر
18 اِس کے بعد بھی پولس بہت دن کُرِنتھس میں

رہا۔ پھر بھائیوں کو خیرباد کہہ کر وہ قریب کے شہر
یہ کنخر اُسجہاںگیا مَنتکسینے پورےکے ہونے
پر اپنے سر کے بال منڈوا دیئے۔ اِس کے بعد وہ پرسکلہ
اور اکوِلہ کے ساتھ جہاز پر سوار ہو کر ملـِک شام کے
لئے روانہ ہوا۔ 19 پہلے وہ اِفسس پہنچے جہاں پولس
نے پرسکلہ اور اکوِلہ کو چھوڑ دیا۔ وہاں بھی اُس نے
عبادتیہودی خانے میں جا کر یہودیوں بحثسے کی۔
اُنہوں20 نے اُس درخواستسے کی کہ مزید وقت اُن
کے ساتھ گزارے، لیکن اُس نے انکار کیا 21 اور اُنہیں
باد خیر کہہ کر کہا، اگر” الله کی مرضی ہو تو مَیں آپ
کے پاس واپس آؤں “گا۔ پھر وہ جہاز پر سوار ہو کر
اِفسس سے روانہ ہوا۔

22 سفر کرتے کرتے وہ قیصریہ پہنچ گیا، جہاں سے
وہ یروشلم جا کر جماعتمقامی سے ملا۔ اِس کے بعد وہ

انطاکیہ واپس چلا گیا جہاں23 وہ کچھ دیر ٹھہرا۔ پھر
آگے نکل کر وہ گلتیہ اور فروگیہ کے علاقے میں سے
گزرتے ہوئے وہاں کے تمام ایمان داروں کو مضبوط
کرتا گیا۔

اِفسساپلّوس کُرِنتھساور میں
24 اِتنے ایکمیں فصیح یہودی جسے کلاِم مُقّدس

کا زبردست علم تھا اِفسس پہنچ گیا تھا۔ اُس کا نام
اپلّوس تھا۔ وہ مصر کے شہر یہ اسکندر کا ہنے ر والا تھا۔
25 اُسے خداوند کی راہ کے بارے میں تعلیم دی گئی
تھی اور وہ بڑی سرگرمی سے لوگوں کو عیسٰی بارےکے
میں سکھاتا رہا۔ اُس کی یہ تعلیم صحیح تھی اگرچہ وہ
ابھی تک صرف یحیٰی کا بپتسمہ جانتا تھا۔ اِفسس26
یہودیکے عبادت خانے میں وہ بڑی دلیری سے کلام
کرنے لگا۔ یہ سن کر پرسکلہ اور اکوِلہ نے اُسے ایک
طرف لے جا کر اُس کے منے سا الله کی راہ کو مزید
تفصیل سے بیان کیا۔ اپلّوس27 صوبہ اخیہ جانے کا
خیال رکھتا تھا اِفسستو بھائیوںکے اُسنے کی حوصلہ
افزائی اُنہوںکی۔ وہاںنے شاگردوںکے خطکو لـکھا
کہ وہ اُس کا استقبال جبکریں۔ وہ وہاں پہنچا تو اُن
کے لئے بڑی مدد باعثکا بنا جو الله فضلکے ایمانسے
لائے تھے، 28 کیونکہ وہ علانیہ مباحثوں میں زبردست
دلائل یہودیوںسے غالبپر آیا اور مُقّدسکلاِم ثابتسے
کیا کہ عیسٰی مسیح ہے۔

19
اِفسسپولس میں

جب1 اپلّوس کُرِنتھس میں ٹھہرا ہوا تھا تو پولس
ایشیائے کوچک کے اندرونی علاقے میں سے سفر
کرتے کرتے ساحلی اِفسسشہر میں آیا۔ وہاں اُسے کچھ
شاگرد ملے جن2 اُسسے نے پوچھا، آپکیا” کو ایمان
وقتلاتے القدسروح “ملا؟
اُنہوں جوابنے دیا، نہیں،” ہم نے تو القدسروح

کا تکذکر نہیں “سنا۔
3 اُس نے پوچھا، تو” آپ کو کون سا بپتسمہ دیا

“گیا؟
اُنہوں جوابنے دیا، یحیٰی” “کا۔
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پولس4 نے کہا، یحیٰی” نے بپتسمہ دیا جب لوگوں

نے توبہ کی۔ لیکن اُس نے خود اُنہیں بتایا، میرے’ بعد
آنے والے پر ایمان لاؤ، یعنی عیسٰی “۔‘پر

5 یہ سن کر اُنہوں نے خداوند عیسٰی کے نام پر بپتسمہ
لیا۔ 6 اور پولسجب نے اپنے ہاتھ اُن پر رکھے تو اُن پر
القدسروح نازل ہوا، اور وہ غیرزبانیں لنے بو اور نبوّت
کرنے لـگے۔ 7 اِن آدمیوں کی کُل ًتعداد تقریبا بارہ تھی۔

عبادتیہودیپولس8 میںخانے گیا اور تین مہینے کے
دوران یہودیوں سے دلیری سے بات کرتا رہا۔ اُن کے
ساتھ بحث کر کے اُس نے اُنہیں الله کی بادشاہی کے
بارے میں قائل کرنے کوششکی کی۔ لیکن9 کچھ اَڑ
گئے۔ وہ الله کے تابع نہ ہوئے بلـکہ عوام کے منے سا ہی
الله کی راہ کو بُرا بھلا کہنے لـگے۔ اِس پولسپر اُنہیںنے
چھوڑ دیا۔ شاگردوں کو بھی الـگ کر کے وہ اُن کے
ساتھ ترنس کے لیکچر ہال میں جمع ہوا کرتا تھا جہاں
وہ روزانہ اُنہیں تعلیم دیتا رہا۔ 10 یہ سلسلہ دو تکسال
جاری رہا۔ یوں صوبہ آسیہ کے تمام لوگوں کو خداوند
کا کلام سننے کا موقع ملا، خواہ یہودیوہ تھے یا یونانی۔

راہنما امام سِکوا ساتکے بیٹے
11 الله نے پولس کی معرفت غیرمعمولی معجزے

کئے، 12 یہاں تک کہ جب رومال یا ایپرن اُس کے
بدن سے لگانے کے بعد مریضوں پر رکھے جاتے تو
اُن کی یاں بیمار جاتی رہتیں اور بدروحیں نکل جاتیں۔
وہاں13 کچھ ایسے یہودی بھی تھے جو جگہ جگہ جا کر
بدروحیں لتے نکا تھے۔ اب وہ بدروحوں کے بندھن میں
پھنسے لوگوں پر خداوند عیسٰی کا نام استعمال کرنے کی
کوشش کر کے کہنے لـگے، مَیں” تجھے اُس عیسٰی کے
نام سے نکلنے کا حکم پولسمنادیکیجسہوںدیتا کرتا
“ہے۔ ایک14 یہودی راہنما امام بنام سِکوا ساتکے
بیٹے ایسا کرتے تھے۔

ایکلیکن15 دفعہ جب کوششیہی کر رہے تھے
تو بدروح جوابنے دیا، عیسٰی” کو تو مَیں جانتی ہوں
پولساور کو بھی، لیکن تم کون “ہو؟

16 پھر وہ میںجسآدمی بدروح تھی اُن پر جھپٹ کر
سب غالبپر آ گیا۔ اُس کا اُن پر اِتنا سخت حملہ ہوا کہ وہ
ننگے اور زخمی حالت بھاگمیں کر اُس گھر سے نکل

گئے۔ اِس17 واقعے کی اِفسسخبر کے تمام ہنے ر والے
یہودیوں اور یونانیوں میں پھیل گئی۔ اُن پر خوف طاری
عیسٰیخداونداورہوا کینامکے ایمانجو18ہوئی۔تعظیم
تھےلائے میںاُن بہتیروںسے نے آ علانیہکر گناہوںاپنے
اقرارکا بڑیکیوالوںکرنےجادوگری19کیا۔ تعداد نے
اپنی جادومنتر کی کتابیں اکٹھی کر کے عوام کے منے سا
جلا دیں۔ پوری کتابوں کا حساب کیا گیا تو اُن کی کُل
رقم چاندی پچاسکے ہزار ِسکے تھی۔ یوں20 خداوند
کا زبردستکلام یقے طر سے بڑھتا اور زور پکڑتا گیا۔

اِفسس میں ہنگامہ
21 اِن واقعات کے بعد پولس نے مکدُنیہ اور اخیہ

میں سے گزر کر یروشلم جانے کا فیصلہ کیا۔ اُس نے
کہا، اِس” کے بعد لازم ہے کہ مَیں روم بھی “جاؤں۔
اُس22 نے اپنے دو مددگاروں تیمُتھیُس اراستساور کو
آگے بھیجمکدُنیہ دیا جبکہ وہ مزیدخود کچھ دیر کے لئے
صوبہ آسیہ میں ٹھہرا رہا۔

23ً تقریبا وقتاُس الله کی ایکراہ شدید ہنگامے کا
باعث ہو گئی۔ 24 یہ یوں اِفسسہوا، ایکمیں چاندی
کی اشیا بنانے والا رہتا جستھا نامکا دیمیتریُس تھا۔ وہ
چاندی دیویارتمسسے مندرکے بنواتا تھا، اور اُس کے
کاروںدستسےکام اب25تھا۔چلتاخوبکاروبارکا
اُس نے اِس کام سے تعلق رکھنے والے دیگر دست
کاروں کو جمع کر کے اُن سے کہا، حضرات،” آپ
کو معلوم ہے کہ ہماری دولت اِس کاروبار پر منحصر
ہے۔ آپ26 نے یہ بھی دیکھ اور سن لیا ہے کہ اِس
پولسآدمی اِفسسصرفنہنے ًبلـکہ پورےتقریبا صوبہ
آسیہ میں بہت سے لوگوں کو بھٹکا کر قائل کر لیا ہے
کہ ہاتھوں کے بنے حقیقتدیوتا میں دیوتا نہیں ہوتے۔
یہصرفنہ27 خطرہ ہمارےکہہے بدنامیکیکاروبار
ہو بلـکہ یہ بھی کہ عظیم دیوی ارتمس کے مندر کا اثر
و رسوخ جاتا رہے گا، ارتمسکہ جسخود کی پوجا
صوبہ آسیہ اور پوری دنیا میں کی جاتی ہے اپنی عظمت
کھو “بیٹھے۔

یہ28 سن کر میںطیشوہ آ کر چیخنے چلّانے اِفِسیوں”لـگے، کی ارتمس دیوی عظیم “!ہے پورے29 شہر
میں ہل چل مچ گئی۔ لوگوں پولسنے کے مکدُنی ہم
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سفر گیُس ارسترخساور کو پکڑ لیا اور مل کر تماشاگاہ
میں دوڑے آئے۔ 30 یہ دیکھ کر پولس بھی عوام کے
اِس اجلاس میں جانا چاہتا تھا، لیکن شاگردوں نے
روکاُسے لیا۔ اِسی31 طرح اُس کے کچھ دوستوں نے
بھی جو صوبہ آسیہ کے افسر تھے اُسے خبر بھیج منتکر
کی کہ وہ نہ جائے۔ اجلاس32 میں بڑی افرا تفری
تھی۔ کچھ یہ چیخ رہے تھے، کچھ وہ۔ یادہ ز تر لوگ
جمع ہونے کی وجہ جانتے بھی نہ تھے۔ یہودیوں33 نے
سکندر کو آگے کر دیا۔ ساتھ ساتھ ہجوم کے لوگکچھ
ہدایاتاُسے دیتے رہے۔ اُس نے ہاتھ خاموشسے ہو
جانے کا اشارہ کیا تاکہ اجلاسوہ کے منے سا اپنا دفاع
کرے۔ لیکن34 جب اُنہوں نے جان لیا کہ وہ یہودی
ہے تو وہ ً تقریبا دو گھنٹوں تک چلّا کر نعرہ لگاتے
رہے، اِفسس” ارتمسکی دیوی عظیم “!ہے

35 آخرکار بلدیہ کا چیف سیکرٹری اُنہیں خاموش
ہوا۔کامیابمیںکرانے پھر اُس اِفسس”کہا،نے کے
کسحضرات، کو معلوم نہیں اِفسسکہ ارتمسعظیم
دیوی کے مندر کا محافظ !ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ
ہم اُس کے اُس مجسمے کے نگران ہیں جو آسمان سے
گر کر ہمارے پاس پہنچ گیا۔ 36 یہ حقیقت تو ناقابِل
انکار ہے۔ چنانچہ لازم ہے کہ آپ چپ چاپ رہیں
اور جلدبازی نہ کریں۔ آپ37 یہ آدمی یہاں لائے ہیں
حالانکہ نہ تو وہ مندروں کو لُوٹنے والے ہیں، نہ اُنہوں
نے دیوی کی بےحرمتی کی ہے۔ 38 اگر دیمیتریُس اور
اُس کے ساتھ والے دست کاروں کا کسی پر الزام ہے
تو اِس کے لئے یاں کچہر اور گورنر ہوتے ہیں۔ وہاں جا
کر دوسرےایکوہ سے مقدمہ لڑیں۔ 39 آپاگر مزید
پیشمعاملہکوئی کرنا ہتے ہیںچا تو کےکرنےحلاُسے
لئے مجلسقانونی ہے۔ہوتی میںخطرےاِسہماب40
ہیں کہ آج کے واقعات کے باعث ہم پر فساد کا الزام
لگایا جائے گا۔ ہمجبکیونکہ سے پوچھا جائے گا تو
ہم اِس قسم بےترتیبکے اور ناجائز اجتماع کا کوئی
پیشجواز نہیں کر سکیں “گے۔ 41 یہ کہہ کر اُس نے
اجلاس برخاستکو کر دیا۔

20

مکدُنیہ اور اخیہ میں
جب1 شہر میں افرا تفری ختم ہوئی تو پولس نے

شاگردوں کو بُلا کر اُن کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر وہ
اُنہیں باد خیر کہہ کر مکدُنیہ کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں2
پہنچ کر اُس نے جگہ بہ جگہ جا بہتکر سی باتوں سے
ایمان داروں کی حوصلہ افزائی کی۔ یوں چلتے چلتے وہ
یونان پہنچ گیا 3 جہاں وہ تین ماہ تک ٹھہرا۔ وہ ملـِک
شام کے لئے جہاز پر سوار ہونے والا تھا کہ پتا چلا
کہ یہودیوں نے اُس خلافکے سازش کی ہے۔ اِس
پر اُس نے مکدُنیہ سے ہو کر واپس جانے کا فیصلہ
کیا۔ 4 اُس کے کئی ہم سفر :تھے یہ بیر سے پُرس کا
بیٹا سوپترس، تھسلُنیکے ارسترخسسے اور سکندس،
دربے سے گیُس، تیمُتھیُس اور صوبہ آسیہ سے ُتخِکُس
اور ترفمس۔ 5 یہ آدمی آگے نکل کر تروآس چلے گئے
جہاں اُنہوں نے ہمارا انتظار کیا۔ بےخمیری6 روٹی کی
عید کے بعد ہم فلپی قریبکے جہاز پر سوار ہوئے اور
پانچ دن کے بعد اُن تروآسپاسکے پہنچ گئے۔ وہاں ہم
سات دن رہے۔

تروآس پولسمیں کی میٹنگالوداعی
7 اتوار کو ہم عشائے ربانی منانے کے لئے جمع

پولسہوئے۔ لوگوں باتسے کرنے لگا اور چونکہ وہ
روانہدناگلے ہونے والا تھا اِس لئے تکراتآدھیوہ
بولتا رہا۔ 8 اوپر کی منزل کمرےجسمیں میں ہم جمع
تھے وہاں بہت سے چراغ جل رہے تھے۔ ایک9 جوان
کیکھڑکی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اُس یوتخسنامکا جوںتھا۔
پولسجوں کی باتیں لمبی ہوتی جا رہی تھیں اُس پر نیند
غالب آتی تھی۔رہیجا آخرکار نیندگہریوہ تیسریمیں
منزل سے زمین پر گر گیا۔ جب لوگوں نے نیچے پہنچ کر
زمیناُسے پر سے اُٹھایا تو ہوبحقجاںوہ لیکن10تھا۔چکا
پولس اُتر کر اُس جھکپر گیا اور اُسے اپنے بازوؤں میں
لے لیا۔ اُس نے کہا، مت” گھبرائیں، وہ زندہ “ہے۔
11 پھر واپسوہ اوپر آ گیا، عشائے ربانی منائی اور کھانا
کھایا۔ اُس نے اپنی باتیں پَو جاریتکپھٹنے رکھیں، پھر
روانہ ہوا۔ 12 اور اُنہوں نے جوان کو زندہ حالت میں
وہاں سے لے بہتکر تسلی پائی۔

تروآس تکمیلیتسسے



اعمال 20:13 1162 اعمال 20:38

13 ہم آگے نکل کر س اّسُ کے لئے جہاز پر سوار
ہوئے۔ پولسخود نے انتظام کروایا تھا کہ وہ پیدل جا
سکر اّسُ ہمارےمیں جہاز پر آئے گا۔ وہاں14 وہ ہم
ملاسے اور ہم اُسے جہاز پر لا کر متلینے پہنچے۔ اگلے15
دن ہم خیُس جزیرےکے سے گزرے۔ اُس سے اگلے
دن ہم سامس جزیرےکے کے قریب آئے۔ اِس کے
بعد کے دن ہم میلیتس پہنچ گئے۔ پولس16 پہلے سے
فیصلہ کر چکا تھا ٹھہروںنہیںمیںاِفسسمَیںکہ گا بلـکہ
آگے نکلوں گا، کیونکہ میںجلدیوہ تھا۔ وہ تکجہاں
ممکن تھا پنتکُست کی عید سے پہلے پہلے یروشلم پہنچنا
چاہتا تھا۔

اِفسس بزرگوںکے کے لئے پولس کی الوداعی تقریر
میلیتس17 سے پولس نے اِفسس کی جماعت کے

بزرگوں کو بُلا لیا۔ جب18 وہ پہنچے تو اُس نے اُن سے
کہا، آپ” جانتے ہیں کہ مَیں صوبہ آسیہ میں پہلا قدم
اُٹھانے سے لے کر پورا وقت آپ کے کسساتھ طرح
رہا۔ مَیں19 بڑینے انکساری سے خداوند خدمتکی
کی ہے۔ مجھے بہت آنسو بہانے پڑے اور یہودیوں کی
سازشوں سے مجھ پر بہت آزمائشیں آئیں۔ مَیں20 آپنے
رکھینہچھپائےسےآپباتبھیکوئیکیفائدےکے
بلـکہ آپ کو علانیہ اور گھر گھر جا کر تعلیم دیتا رہا۔
21 مَیں نے یہودیوں کو یونانیوں سمیت گواہی دی کہ
اُنہیں توبہ کر اللهکے رجوعطرفکی کرنے ہمارےاور
خداوند عیسٰی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ 22 اور
اب مَیں القدسروح سے بندھا ہوا یروشلم جا رہا ہوں۔
مَیں نہیں جانتا میرےکہ ساتھ کیا کچھ ہو گا، لیکن23
اِتنا مجھے معلوم القدسروحکہہے مجھے شہر بہ شہر اِس
بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ مجھے قید اور مصیبتوں کا
سامنا پڑےکرنا گا۔ 24 خیر، مَیں اپنی زندگی کو کسی
طرح بھی اہم نہیں سمجھتا۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ
مَیں اپنا وہ مشن اور ذمہ داری پوری کروں جو خداوند
عیسٰی نے میرے سپرد کی ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہ
ہے کہ مَیں لوگوں کو دےگواہی کر خبریخوشیہ
سناؤں کہ الله نے اپنے فضل سے اُن کے لئے کیا کچھ کیا
ہے۔

مَیںاباور25 ہوںجانتا مَیںجنہیںسبآپکہ نے
الله کی بادشاہی کا پیغام سنا دیا ہے مجھے اِس کے بعد
کبھی نہیں دیکھیں گے۔ اِس26 لئے مَیں آج آپہی کو
بتاتا ہوں کہ میںآپاگر ہلاکبھیکوئیسے ہو جائے
تو مَیں بےقصور ہوں، 27 کیونکہ مَیں آپ کو الله کی
مرضیپوری بتانے نہسے جھجکا۔ چنانچہ28 خبردار رہ
کر اپنا اور پورےاُس گلے کا خیال جسرکھنا پر روح
القدس آپنے کو مقرر کیا ہے۔ نگرانوں اور چرواہوں
کی حیثیت سے الله کی جماعت کی خدمت کریں، اُس
جماعت کی جسے اُس نے اپنے ہی فرزند کے خون سے
معلوممجھے29ہے۔کیاحاصل کےجانےمیرےکہہے
بعد وحشی آپبھیڑیئے گھسمیں آئیں گے جو گلے کو
نہیں چھوڑیں گے۔ آپ30 درمیانکے بھیسے آدمی اُٹھ
کر سچائی کو توڑ مروڑ کر بیان کریں گے تاکہ شاگردوں
کو اپنے پیچھے لگا لیں۔ اِس31 لئے جاگتے !رہیں باتیہ
میںذہن رکھیں مَیںکہ تین سال راتدندورانکے ہر
ایک کو سمجھانے سے باز نہ میرےآیا۔ آنسوؤں کو یاد
رکھیں جو مَیں آپنے کے لئے بہائے ہیں۔

32 اور اب مَیں آپ کو الله اور اُس کے فضل کے
کلام کے سپرد کرتا ہوں۔ یہی کلام آپ کی تعمیر کر
میراثوہکوآپکے مہیا قابلکےکرنے اللهجوہے تمام
مُقّدس کئے گئے لوگوں کو دیتا ہے۔ مَیں33 نے کسی
بھیکے چاندیسونے، یا کپڑوں کا لالچ نہ کیا۔ آپ34
خود جانتے ہیں کہ مَیں نے اپنے اِن ہاتھوں سے کام کر
کے صرفنہ اپنی بلـکہ اپنے ساتھیوں یاتکی ضرور بھی
پوری کیں۔ 35 اپنے ہر کام میں آپمَیں کو دکھاتا رہا
کہ لازم ہے اِسہمکہ قسم محنتکی کر کمزوروںکے
کریں۔مددکی ہمارےکیونکہ منے عیسٰیخداوندسا کے
الفاظیہ ہونے چاہئیں کہ دینا لینے مبارکسے “ہے۔

36 سبیہ کچھ کہہ پولسکر نے ٹیکگھٹنے کر اُن
سب کے ساتھ دعا کی۔ خوبسب37 روئے اور اُس
گلےکو لگا لگا کر بوسے دیئے۔ خاصاُنہیں38 پولسکر
باتاِسکی تکلیفسے ہوئی کہ اِسآپ’ بعدکے مجھے
‘گے۔دیکھیںنہیںکبھی پھر اُسوہ تکجہازساتھکے
گئے۔
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21
پولس یروشلم جاتا ہے

مشکل1 اِفسسسے بزرگوںکے الـگسے ہو کر ہم
روانہ ہوئے اور سیدھے جزیرۂ کوس پہنچ گئے۔ اگلے
دن رُدسہم آئے اور وہاں سے پترہ پہنچے۔ 2 پترہ میں
فینیکے کے لئے جہاز مل گیا تو ہم اُس پر سوار ہو کر
روانہ ہوئے۔ قبرصجب3 دُور سے نظر آیا تو ہم اُس
جنوبکے میں سے گزر کر شام کے شہر صور پہنچ گئے
جہاں جہاز کو اپنا سامان اُتارنا تھا۔ 4 جہاز سے اُتر کر
ہم نے مقامی شاگردوں تلاشکو کیا اور سات دن اُن
کے ساتھ ٹھہرے۔ اُن ایمان داروں القدسروحنے کی
ہدایت پولسسے کو سمجھانے کوششکی کی کہ وہ
یروشلم نہ جائے۔ جب5 ایکہم ہفتے کے بعد جہاز پر
واپس چلے گئے تو جماعتپوری بال ہمارےسمیتبچوں
ساتھ شہر سے نکل کر ساحل تک آئی۔ وہیں ہم نے
ٹیکگھٹنے کر دعا کی 6 اور دوسرےایک کو الوداع
کہا۔ پھر ہم دوبارہ جہاز پر سوار ہوئے جبکہ وہ اپنے
گھروں لوٹکو گئے۔

7 صور سے اپنا جاریسفر رکھ کر ہم پتُلَمَیِس پہنچے
جہاں ہم نے مقامی ایمان داروں کو سلام کیا ایکاور
دن اُن کے ساتھ گزارا۔ 8 اگلے دن ہم روانہ ہو کر
قیصریہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم فلپّس کے گھر ٹھہرے۔
یہ وہی فلپّس تھا جو الله کی خوش خبری کا مناد تھا
اور ابتدائیجسے دنوں میں یروشلم میں کھانا تقسیم کرنے
کے لئے چھ اَور آدمیوں ساتھکے مقرر کیا گیا تھا۔ اُس9
کی چار غیرشادی شدہ بیٹیاں تھیں جو نبوّت کی نعمت
رکھتی تھیں۔ دنکئی10 گزر گئے تو یہودیہ ایکسے نبی
جسآیا کا اگبسنام تھا۔ جب11 وہ ہم سے ملنے آیا تو
اُس پولسنے کی پیٹی لے کر اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو
باندھ لیا اور القدسروح”کہا، فرماتا کہہے یروشلم میں
یہودی اِس پیٹی مالـککے یوںکو باندھ کر غیریہودیوں
کے حوالے کریں “گے۔

12 یہ سن کر ہم نے مقامی ایمان پولسسمیتداروں
کو سمجھانے کی خوب کوشش کی کہ وہ یروشلم نہ
جائے۔ لیکن13 اُس جوابنے کیوںآپ”دیا، روتے

اور دلمیرا توڑتے ہیں؟ مَیںدیکھیں، خداوند عیسٰی کے
نام کی خاطر میںیروشلم صرفنہ باندھے بلـکہجانے اُس
کے لئے اپنی تکجان دینے کو تیار “ہوں۔

14 ہم اُسے قائل نہ کر سکے، اِس لئے ہم یہ کہتے
ہوئے خاموش ہو گئے کہ خداوند” کی مرضی پوری
“ہو۔

اِس15 کے بعد ہم یاں تیار کر کے یروشلم چلے گئے۔
16 قیصریہ کے کچھ شاگرد بھی ہمارے ساتھ چلے اور
ہمیں مناسون کے گھر پہنچا دیا جہاں ہمیں ٹھہرنا تھا۔
قبرصمناسون کا تھا اور جماعت کے ابتدائی دنوں ایمانمیں لایا تھا۔

یعقوبپولس سے ملتا ہے
جب17 ہم یروشلم پہنچے تو مقامی بھائیوں نے گرم

سےجوشی استقبالہمارا کیا۔ ہمارےپولسدناگلے18
ساتھ یعقوب سے ملنے گیا۔ تمام بزرگمقامی بھی حاضر
ہوئے۔ اُنہیں19 سلام کر پولسکے تفصیلنے بیانسے
کیا کہ الله نے اُس کی خدمت کی معرفت غیریہودیوں
میں کیا کِیا تھا۔ 20 یہ سن کر اُنہوں نے الله کی تمجید
کی۔ پھر اُنہوں نے کہا، بھائی،” آپ کو معلوم ہے کہ
ہزاروں یہودی ایمان لائے ہیں۔ اور سب بڑی سرگرمی
شریعتسے پر عمل کرتے ہیں۔ آپاُنہیں21 بارےکے
میں خبر دی گئی ہے کہ آپ غیریہودیوں کے درمیان
ہنے ر والے یہودیوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ موسٰی
شریعتکی کو چھوڑ کر نہ اپنے بچوں کا ختنہ کروائیں
اور نہ ہمارے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاریں۔
اب22 ہم کیا کریں؟ وہ تو ضرور سنیں گے کہ آپ
یہاں آ گئے ہیں۔ 23 اِس لئے ہم ہتے چا ہیں کہ آپ یہ
:کریں پاسہمارے چار مرد ہیں جنہوں مَنتنے مان
کر اُسے پورا کر لیا ہے۔ اب24 اُنہیں ساتھ لے کر اُن
طہارتکی رسوماتکی شریکمیں ہو جائیں۔ اُن کے
اخراجات برداشتآپبھی یں کر تاکہ وہ اپنے سروں کو
منڈوا سکیں۔ جانسبپھر لیں گے کہ آپکچھجو کے
بارے میں کہا جاتا ہے جھوٹوہ ہے اور آپکہ بھی
شریعت زندگیمطابقکے گزار ہیں۔رہے تکجہاں25
غیریہودی ایمان داروں کی بات ہے ہم اُنہیں اپنا فیصلہ
خط کے یعے ذر بھیج چکے ہیں کہ وہ اِن چیزوں سے
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پرہیز یں :کر بُتوں کو پیش کیا گیا کھانا، خون، ایسے
جانوروں جنہیںگوشتکا گھونٹگلا کر مار دیا گیا ہو
اور “زناکاری۔

26 چنانچہ اگلے دن پولس اُن آدمیوں کو ساتھ لے
کر اُن کی طہارت کی رسومات میں شریک ہوا۔ پھر
وہ بیت المُقّدس میں اُس دن کا اعلان کرنے گیا جب
طہارت کے پورےدن ہو جائیں گے اور اُن سب کے
لئے پیشقربانی کی جائے گی۔

المُقّدسبیت پولسمیں گرفتاریکی
اِس27 رسم کے لئے ساتمقررہ دن ختم ہونے کو

تھے کہ صوبہ آسیہ کے کچھ یہودیوں پولسنے بیتکو
المُقّدس میں دیکھا۔ اُنہوں پورےنے ہجوم میں ہل چل
مچا کر اُسے پکڑ لیا 28 اور چیخنے لـگے، اسرائیل” کے
حضرات، ہماری مدد !کریں یہ وہی آدمی ہے جو ہر
جگہ تمام لوگوں ہماریکو قوم، شریعتہماری اور اِس
مقام خلافکے تعلیم یہصرفنہہے۔دیتا بلـکہ اِس نے
المُقّدسبیت میں غیریہودیوں کو لا کر مُقّدساِس جگہ
کی بےحرمتی بھی کی “ہے۔ 29 باتآخرییہ) اُنہوں
نے اِس لئے کی کیونکہ اُنہوں نے شہر اِفسسمیں کے
ترفمسغیریہودی پولسکو ساتھکے دیکھا اور خیال کیا
تھا کہ وہ المُقّدسبیتاُسے میں لایا (ہے۔

پورے30 شہر میں ہنگامہ پا بر ہوا اور لوگ چاروں
طرف دوڑسے کر پولسآئے۔ کو پکڑ اُنہوںکر نے اُسے
بیت المُقّدس سے باہر گھسیٹ لیا۔ جوں ہی وہ نکل
گئے بیت المُقّدس کے صحن کے دروازوں کو بند کر دیا
گیا۔ 31 وہ اُسے مار لنے ڈا کوششکی کر رہے تھے کہ
رومی پلٹن کے کمانڈر کو خبر مل گئی، پورے” یروشلم
میں ہل چل مچ گئی “ہے۔ 32 یہ سنتے ہی اُس نے اپنے
فوجیوں اور افسروں کو اکٹھا کیا اور دوڑ کر اُن کے
ساتھ ہجوم کے پاس اُتر گیا۔ جب ہجوم نے کمانڈر اور
اُس کے فوجیوں کو دیکھا تو پولسوہ کی پٹائی کرنے
سے رُک گیا۔ 33 کمانڈر نزدیکنے آ کر اُسے گرفتار کیا
اور دو زنجـیروں سے ھنے باند کا حکم دیا۔ پھر اُس نے
پوچھا، یہ” کون ہے؟ اِس نے کیا کِیا “ہے؟ 34 ہجوم
میں بعضسے کچھ چلّائے بعضاور کچھ۔ کمانڈر کوئی
یقینی بات معلوم نہ کر سکا، کیونکہ افرا تفری اور شور

شرابہ بہت تھا۔ اِس لئے اُس نے حکم دیا پولسکہ کو
قلعے میں لے جایا جائے۔ 35 وہ قلعے کی سیڑھی تک
پہنچ تو لیکنگئے، پھر ہجوم اِتنا بےقابو ہو گیا فوجیوںکہ
کو اُسے اپنے کندھوں پر اُٹھا کر چلنا پڑا۔ لوگ36 اُن
پیچھےکے پیچھے چلتے اور چیختے چلّاتے اُسے”رہے، مار
!ڈالو اُسے مار “!ڈالو

پولس اپنا دفاع کرتا ہے
37 وہ پولس کو قلعے میں لے جا رہے تھے کہ اُس

نے کمانڈر سے آپکیا”پوچھا، باتایکسے کرنے کی
اجازت “ہے؟
کمانڈر نے کہا، اچھا،” آپ یونانی بول لیتے ہیں؟

38 تو کیا آپ وہی مصری نہیں ہیں جو کچھ دیر پہلے
اُٹھخلافکےحکومت کوگردوںدہشتہزارچارکر
یگستان ر میں لایا “تھا؟

پولس39 یہودیمَیں”دیا،جوابنے اور کلـِکیہ کے
مرکزی ترسسشہر کا شہری ہوں۔ مہربانی کر کے مجھے
لوگوں باتسے کرنے “دیں۔

40 کمانڈر مان گیا پولساور نے سیڑھی کھڑےپر ہو
کر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب سب خاموش ہو گئے تو
پولس اَرامی زبان میں اُن مخاطبسے ہوا،

22
1 بھائیو” اور بزرگو، میری بات سنیں کہ مَیں اپنے

میںدفاع “بتاؤں۔کچھ اُنہوںجب2 نے سنا کہ وہ اَرامی
زبان میں بول رہا ہے تو وہ خاموشمزید ہو پولسگئے۔
نے باتاپنی جاری رکھی۔

3 مَیں” یہودی ہوں اور کلـِکیہ کے ترسسشہر میں
پیدا ہوا۔ لیکن مَیں نے اِسی شہر یروشلم میں پرورش
پائی اور جملی ایل کے زیرِ نگرانی تعلیم حاصل کی۔ اُنہوں
نے مجھے تفصیل اور احتیاط باپہمارےسے دادا کی
شریعت سکھائی۔ اُس وقت مَیں بھی آپ کی طرح الله
کے لئے سرگرم تھا۔ 4 اِس لئے مَیں نے اِس نئی راہ کے
پیروکاروں کا پیچھا کیا اور مردوں اور خواتیں کو گرفتار
کر کے جیل میں ڈلوا دیا یہاں تک کہ مروا بھی دیا۔
5 اماِم اعظم اور یہودی عدالِت عالیہ ممبرانکے باتاِس
کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اُن ہی سے مجھے دمشق میں
ہنے ر بھائیوںیہودیوالے لئےکے ملخطسفارشی گئے



اعمال 22:6 1165 اعمال 22:30

تاکہ مَیں وہاں بھی جا کر اِس نئے فرقے کے لوگوں کو
گرفتار کر کے سزا دینے کے لئے یروشلم لاؤں۔

پولس کی تبدیلی کا بیان
6 مَیں اِس مقصد کے لئے دمشق کے قریب پہنچ

گیا تھا اچانککہ آسمان کی طرف ایکسے تیز روشنی
میرے گرد چمکی۔ 7 مَیں زمین پر گر پڑا تو ایک آواز
سنائی دی، ساؤل،’ ساؤل، تُو مجھے کیوں ستاتا ‘ہے؟
8 مَیں نے پوچھا، خداوند،’ آپ کون ‘ہیں؟ آواز نے
جواب دیا، مَیں’ ناصریعیسٰی جسےہوں تُو ستاتا ‘ہے۔
میرے9 ہم سفروں نے روشنی کو تو دیکھا، لیکن مجھ
سے مخاطب ہونے والے کی آواز نہ سنی۔ 10 مَیں نے
پوچھا، خداوند،’ مَیں کیا ‘کروں؟ خداوند نے جواب
دیا، اُٹھ’ کر دمشق میں جا۔ وہاں تجھے وہ سارا کام
بتایا جائے گا جو تیرےالله ذمے لگانے کا ارادہ رکھتا
‘ہے۔ روشنی11 تیزیکی مجھےنے اندھا کر دیا تھا، اِس
لئے میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ دمشقمجھےکر گئے۔لے

ایکوہاں12 آدمی رہتا جستھا کا نام حننیاہ تھا۔
وہ شریعت کا کٹر پیروکار تھا اور وہاں کے ہنے ر والے
یہودیوں نیکمیں نام۔ 13 وہ آیا کھڑےپاسمیرےاور
ہو کہا،کر بھائی،ساؤل’ دوبارہ بینا لمحےاُسی‘!جائیںہو
مَیں اُسے دیکھ سکا۔ 14 پھر اُس نے کہا، باپہمارے’
دادا کے خدا آپنے اِسکو مقصد کے لئے چن لیا ہے
اُسآپکہ جانمرضیکی اُسکر راستکے خادم کو
دیکھیں اور اُس کے اپنے منہ سے اُس کی آواز سنیں۔
15 آپکچھجو دیکھنے اور سن لیا اُسہے کی گواہی
آپ تمام لوگوں دیںکو گے۔ کیوںآپچنانچہ16 دیر کر
رہے ہیں؟ اُٹھیں اور اُس نامکے میں بپتسمہ لیں آپتاکہ
کے گناہ دُھل ‘جائیں۔

پولس کی غیریہودیوں خدمتمیں کا بُلاوا
جب17 مَیں یروشلم واپس آیا تو مَیں ایک دن بیت

المُقّدس میں گیا۔ وہاں دعا کرتے کرتے مَیں وجد کی
حالت میں آ گیا 18 اور خداوند کو دیکھا۔ اُس نے
فرمایا، جلدی’ !کر یروشلم ًکو فورا دےچھوڑ کیونکہ
بارےمیرےلوگ تیریمیں گواہی قبولکو نہیں کریں
‘گے۔ 19 مَیں نے اعتراض کیا، اے’ خداوند، وہ تو

جانتے ہیں کہ مَیں نے جگہ بہ عبادتجگہ خانے میں
جا کر تجھ پر ایمان رکھنے والوں کو گرفتار کیا اور اُن کی
پٹائی کروائی۔ 20 اور اُس وقت بھی جب تیرے شہید
ستفنس کو قتل کیا جا رہا تھا مَیں ساتھ کھڑا تھا۔ مَیں
راضی تھا اور اُن لوگوں کے کپڑوں کی نگرانی کر رہا
تھا جو اُسے سنگسار کر رہے ‘تھے۔ 21 لیکن خداوند
نے کہا، جا،’ کیونکہ مَیں تجھے دُوردراز علاقوں میں
غیریہودیوں پاسکے بھیج دوں “۔‘گا

تکیہاں22 پولسہجوم کی باتیں سنتا رہا۔ ابلیکن
وہ چلّا اُٹھے، اِسے” ہٹا !دو اِسے جان سے مار !دو یہ
زندہ ہنے ر لائقکے “!نہیں 23 وہ چیخیں مار مار کر اپنی
چادریں اُتارنے اور ہَوا میں گرد اُڑانے لـگے۔ 24 اِس
پر کمانڈر نے حکم دیا کہ پولس کو قلعے میں لے جایا
جائے کوڑےاور لگا اُسکر پوچھکی جائے۔کیگچھ
کیونکہ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کسلوگکہ وجہ سے
پولس کے خلاف یوں چیخیں مار رہے ہیں۔ جب25
وہ کوڑےاُسے لگانے کے لئے لے کر جا رہے تھے تو
پولس نے کھڑےساتھ *افسر سے کہا، کیا” آپ کے
لئے جائز ایککہہے شہریرومی لـگوائیںکوڑےکے
اور وہ عدالتبھی پیشمیں کئے “بغیر؟

افسر26 یہجبنے سنا تو کمانڈر پاسکے جا کر اُسے
اطلاع دی، آپ” کیا کرنے کو ہیں؟ یہ آدمی تو رومی
شہری “!ہے

27 پولسکمانڈر پاسکے آیا اور پوچھا، مجھے” صحیح
بتائیں، آپکیا شہریرومی “ہیں؟
پولس جوابنے دیا، جی” “ہاں۔
28 کمانڈر نے کہا، مَیں” تو بڑی دےرقم شہریکر

بنا “ہوں۔
پولس نے جواب دیا، لیکن” مَیں تو پیدائشی شہری

“ہوں۔
29 یہ سنتے ہی وہ فوجی جو اُس کی پوچھ گچھ کرنے

خودکمانڈرگئے۔ہٹپیچھےتھےکو گھبرا گیا مَیںکہ نے
ایک شہریرومی کو زنجـیروں میں جکڑ رکھا ہے۔

پولس یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا
30 اگلے دن کمانڈر صاف معلوم کرنا چاہتا تھا کہ

پولسیہودی پر کیوں الزام لگا رہے ہیں۔ اِس لئے اُس
نے راہنما اماموں یہودیاور عدالِت عالیہ تمامکے ممبران

* 22:25 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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اجلاسکا منعقد کرنے کا حکم دیا۔ پولسپھر کو آزاد
کر قلعےکے سے نیچے لایا اور اُن کے منے سا کھڑا کیا۔

23
پولس1 عدالِتسےغورنے عالیہ ممبرانکے طرفکی

دیکھ کر کہا، بھائیو،” تکآج مَیں صافنے ضمیر کے
ساتھ الله کے منے سا زندگی گزاری “ہے۔ 2 اِس پر اماِم
اعظم حننیاہ نے پولس کے قریب کھڑے لوگوں سے
کہا کہ وہ اُس کے منہ پر تھپڑ ماریں۔ پولس3 نے اُس
سے کہا، *!مکار” الله تم کو ہی مارے گا، کیونکہ
تم یہاں بیٹھے شریعت کے مطابق میرا فیصلہ کرنا ہتے چا
ہو جبکہ مجھے مارنے کا دےحکم کر شریعتخود کی
ورزیخلاف کر رہے “!ہو

پولس4 کھڑےقریبکے آدمیوں نے کہا، تم” الله
کے اماِم اعظم کو بُرا کہنے کی جرأت کیونکر کرتے
“ہو؟

پولس5 بھائیو،”دیا،جوابنے مجھے معلوم نہ تھا کہ
وہ اماِم اعظم ہیں، ورنہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرتا۔
کیونکہ کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے کہ اپنی قوم کے
حاکموں کو بُرا متبھلا “کہنا۔

پولس6 کو علم تھا کہ عدالِت عالیہ کے کچھ لوگ
صدوقی ہیں جبکہ دیگر فریسی ہیں۔ اِس لئے اجلاسوہ
میں پکار اُٹھا، بھائیو،” مَیں فریسی بلـکہ فریسی کا بیٹا بھی
ہوں۔ مجھے اِس لئے عدالت پیشمیں کیا گیا ہے مَیںکہ
مُردوں میں سے جی اُٹھنے کی اُمید رکھتا “ہوں۔

باتاِس7 فریسیسے اور دوسرےایکصدوقی سے
لـگےجھگڑنے اجلاساور افرادکے بٹمیںگروہوںدو
گئے۔ 8 وجہ یہ تھی کہ صدوقی نہیں مانتے کہ ہم جی
اُٹھیں گے۔ وہ فرشتوں اور روحوں کا بھی انکار کرتے
ہیں۔ اِس مقابلےکے فریسیمیں کچھسبیہ مانتے ہیں۔
9 ہوتے ہوتے بڑا شور مچ گیا۔ فریسی فرقے کے کچھ عالِم
کھڑے ہو جوشکر بحثسے کرنے لـگے، ہمیں” اِس
آدمی میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی، شاید کوئی روح یا
فرشتہ اِس سے ہم کلام ہوا “ہو۔

اِتنانےجھگڑے10 زور پکڑا کمانڈرکہ ڈر گیا، کیونکہ
خطرہ تھا پولسوہکہ ٹکڑےکے اِسڈالیں۔کر لئے اُس

نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ اُتریں پولساور کو
یہودیوں میںبیچکے چھینسے لائیں۔واپسمیںقلعےکر

اُسی11 رات پولسخداوند پاسکے آ کھڑا ہوا اور
کہا، حوصلہ” رکھ، کیونکہ جس طرح تُو نے یروشلم
بارےمیرےمیں میں دیگواہی لازمہے اِسیکہہے
طرح روم شہر میں بھی گواہی “دے۔

پولس سازشخلافکے
12 اگلے دن کچھ یہودیوں نے سازش کر کے قَسم

نہہم”کھائی، تو کھائیںکچھ نہگے، پئیں تکجبگے
پولس قتلکو نہ کر “لیں۔ چالیس13 سے یادہ ز مردوں
نے سازشاِس میں حصہ لیا۔ 14 وہ راہنما اماموں اور
بزرگوں پاسکے گئے اور کہا، ہم” پکینے قَسم کھائی
ہے کہ کچھ نہیں کھائیں گے پولستکجب کو قتل
نہ کر لیں۔ اب15 ذرا یہودی عدالِت عالیہ کے ساتھ مل
کر کمانڈر گزارشسے کریں کہ وہ اُسے آپدوبارہ کے
پاس لائیں۔ بہانہ پیشیہ کریں آپکہ مزید تفصیل سے
اُس معاملےکے کا جائزہ لینا ہتے چا جبہیں۔ اُسے لایا
جائے گا تو ہم اُس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اُسے
مار لنے ڈا کے لئے تیار ہوں “گے۔

پولسلیکن16 بھانجےکے باتاِسکو کا گیا۔چلپتا
اُس قلعےنے میں جا پولسکر اطلاعکو دی۔ اِس17 پر
پولس نے رومی †افسروں میں ایکسے کو بُلا کر کمانڈرکوجواناِس”کہا، پاسکے اِسجائیں۔لے پاسکے
اُن کے لئے خبر “ہے۔ 18 افسر بھانجے کو کمانڈر کے
پاس لے گیا اور پولسقیدی”کہا، مجھےنے بُلا کر مجھ
گزارشسے کی کہ اِس نوجوان کو آپ پاسکے لے
آؤں۔ اُس آپپاسکے کے لئے خبر “ہے۔

19 کمانڈر نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر دوسروں الـگسے
ہو گیا۔ پھر اُس نے پوچھا، کیا” خبر ہے آپجو مجھے
بتانا ہتے چا “ہیں؟

اُس20 جوابنے دیا، آپیہودی” درخواستسے
کرنے پر متفق ہو گئے ہیں آپکہ پولسکل کو دوبارہ
یہودی عدالِت عالیہ کے منے سا لائیں۔ بہانہ یہ ہو گا کہ
وہ اَور یادہ ز تفصیل سے اُس بارےکے میں معلومات
حاصل کرنا ہتے چا ہیں۔ لیکن21 اُن کی بات نہ مانیں،

* 23:3 :مکار لفظی سفیدی:ترجمہ کی ہوئی دیوار۔ † 23:17 :افسروں سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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کیونکہ اُن میں چالیسسے یادہسے ز آدمی اُس تاککی
میں بیٹھے ہیں۔ اُنہوں قَسمنے کھائی ہے ہمکہ نہ کچھ
کھائیں گے نہ پئیں تکجبگے اُسے قتل نہ کر لیں۔ وہ
ابھی تیار بیٹھے ہیں اور صرف اِس انتظار میں ہیں کہ
آپ اُن باتکی “مانیں۔

کمانڈر22 نوجواننے رُخصتکو کر کے کہا، جو”
کچھ آپ نے مجھے بتا دیا ہے اُس کا کسی سے ذکر نہ
“کرنا۔

پولس کو فیلـکسگورنر پاسکے بھیجا جاتا ہے
پھر23 کمانڈر میںافسروںاپنےنے کودوسے بُلایا جو

َسو َسو فوجیوں پر مقرر تھے۔ اُس نے حکم دیا، دو” َسو
فوجی، ستر گھڑسوار اور دو َسو نیزہ باز تیار کریں۔ اُنہیں
راتآج کو نو بجے قیصریہ جانا ہے۔ پولس24 کے لئے
بھی گھوڑے تیار رکھنا تاکہ وہ صحیح سلامت گورنر
پاسکے “پہنچے۔ 25 پھر اُس نے یہ خط لـکھا،

:از”26 لوسیاسکلودیُس
معزز فیلـکسگورنر کو سلام۔ یہودی27 اِس آدمی

کو پکڑ کر قتل کرنے کو تھے۔ مجھے پتا چلا کہ یہ رومی
شہری ہے، اِس لئے مَیں نے اپنے دستوں کے ساتھ آ کر
اِسے نکال کر بچا لیا۔ مَیں28 معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ
کیوں اِس پر الزام لگا رہے ہیں، اِس لئے مَیں اُتر کر اِسے
اُن کی عدالِت عالیہ کے منے سا لایا۔ مجھے29 معلوم ہوا
کہ اُن کا الزام اُن شریعتکی تعلقسے لیکنہے۔رکھتا
اِس نہیںکچھایسانے بناکیجسکیا پر میںجیلیہ لنے ڈا
یا سزائے موت کے لائق ہو۔ 30 پھر مجھے اطلاع دی
گئی کہ اِس آدمی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی
ہے، اِس لئے مَیں نے ًاِسے آپفورا پاسکے بھیج دیا۔
مَیں نے الزام لگانے والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اِس پر
اپنا آپالزام کو پیشہی “کریں۔

31 فوجیوں نے اُسی رات کمانڈر کا حکم پورا کیا۔
پولس کو ساتھ لے کر وہ انتی پترس تک پہنچ
گئے۔ 32 اگلے دن پیادے قلعے کو واپس چلے جبکہ
گھڑسواروں نے پولس کو لے کر سفر جاری رکھا۔
پہنچقیصریہ33 اُنہوںکر پولسنے سمیتخطکو گورنر
فیلـکس کے منے سا پیش کیا۔ 34 اُس نے خط پڑھ لیا
اور پولسپھر سے پوچھا، صوبےکسآپ” “ہیں؟کے

پولس نے کہا، کلـِکیہ” “کا۔ 35 اِس پر گورنر نے
کہا، مَیں” آپ کی سماعت اُس وقت کروں گا جب
آپ پر الزام لگانے والے پہنچیں “گے۔ اور اُس نے حکم
دیا ہیرودیسکہ کے محل میں پولس کی پہرا داری کی
جائے۔

24
پولس پر مقدمہ

1 پانچ دن کے بعد اماِم اعظم حننیاہ، کچھ یہودی
بزرگ اور ایک وکیل بنام ترطلس قیصریہ آئے تاکہ
گورنر کے منے پولسسا پر اپنا پیشالزام کریں۔ پولس2
کو بُلایا گیا ترطلستو فیلـکسنے کو یہودیوں کا الزام
پیش آپ”کیا، کے زیرِ حکومت ہمیں بڑا امن و امان حاصل
ہے، اور آپ کی دُور اندیشی سے اِس ملـک میں بہت
ترقی ہوئی ہے۔ 3 معزز فیلـکس، اِن تمام باتوں کے لئے
ہم آپ خاصکے ممنون ہیں۔ 4 لیکن مَیں نہیں چاہتا
کہ آپ میری باتوں سے حد سے یادہ ز تھک جائیں۔
عرض صرف یہ ہے کہ آپ ہم پر مہربانی کا اظہار
کر ایککے لمحے کے لئے ہمارے معاملے پر توجہ دیں۔
5 ہم نے اِس آدمی کو عوام دشمن پایا ہے جو پوری
دنیا یہودیوںکے میں فساد پیدا کرتا رہتا ہے۔ ناصرییہ
فرقے کا ایک سرغنہ ہے 6 اور ہمارے بیت المُقّدس
کی بےحرمتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب ہم
نے اِسے پکڑا تاکہ] شریعتاپنی مطابقکے اِس پر
مقدمہ چلائیں۔ 7 لوسیاسمگر کمانڈر آ کر اِسے زبردستی
ہم سے چھین کر لے گیا اور حکم دیا کہ اِس کے مدعی
آپ پاسکے حاضر [ہوں۔ اِس8 کی پوچھ گچھ کر کے
آپ ہمارےخود الزامات کی تصدیق کرا سکتے “ہیں۔
9 پھر باقی یہودیوں نے اُس کی ہاں میں ہاں ملا کر کہا
کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے۔

پولس کا دفاع
10 گورنر نے اشارہ کیا کہ پولس اپنی بات پیش

کرے۔ اُس جوابنے میں مَیں”کہا، جانتا ہوں آپکہ کئی سالوں سے اِس قوم کے
جج مقرر ہیں، اِس لئے خوشی آپسے کو اپنا پیشدفاع
کرتا ہوں۔ آپ11 خود معلوم کر سکتے ہیں کہ مجھے



اعمال 24:12 1168 اعمال 25:8

یروشلم صرفگئے بارہ دن ہوئے ہیں۔ جانے کا مقصد
عبادت میں شریک ہونا تھا۔ 12 وہاں نہ مَیں نے بیت
المُقّدس مباحثہبحثسےکسیمیں کیا، نہ شہر کسیکے
عبادت خانے میں یا کسی اَور جگہ ہل چل مچائی۔ اِن
لوگوں نے بھی میری کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی۔
الزامجو13 یہ مجھ پر لگا اُسہیںرہے ثبوتبھیکوئیکا
پیش نہیں کر سکتے۔ مَیںبےشک14 تسلیم ہوںکرتا کہ
مَیں اُسی راہ پر چلتا ہوں جسے بدعتیہ قرار دیتے ہیں۔
لیکن مَیں باپاپنے دادا کے خدا پرستشکی کرتا ہوں۔
شریعتبھیکچھجو اور نبیوں میںصحیفوںکے لـکھا ہے
اُسے مَیں مانتا ہوں۔ 15 اور مَیں الله پر وہی اُمید رکھتا
ہوں جو یہ بھی رکھتے ہیں، قیامتکہ ایککا دن ہو گا
جب وہ راست بازوں اور ناراستوں کو مُردوں میں سے
زندہ دےکر گا۔ اِس16 لئے میری کوششپوری یہی
ہوتی ہے کہ وقتہر میرا ضمیر الله اور انسان کے منے صافسا ہو۔

17 کئی سالوں کے بعد مَیں یروشلم واپس آیا۔ میرے
پاس قوم کے غریبوں کے لئے خیرات تھی اور مَیں بیت
المُقّدس میں قربانیاں پیشبھی کرنا چاہتا تھا۔ مجھ18 پر
الزام والوںلگانے المُقّدسبیتمجھےنے میں جبدیکھا
مَیں طہارت کی رسومات ادا کر رہا تھا۔ اُس وقت نہ
کوئی ہجوم تھا، نہ فساد۔ لیکن19 صوبہ آسیہ کے کچھ
تھے۔وہاںیہودی شکایتکوئیخلافمیرےاُنہیںاگر
اُنہیںتوہے ہوحاضریہاںہی مجھکر پر الزام لگانا ہئے۔ چا
20 یا لوگیہ بتائیںخود یہودیمَیںجبکہ عدالِت عالیہ
کے منے سا کھڑا تھا تو اُنہوں نے میرا کیا جرم معلوم کیا۔
ایکیہصرف21 جرم ہو سکتا مَیںکہہے وقتاُسنے
اُن کے حضور پکار کر یہ بات بیان کی، آج’ مجھ پر اِس
لئے الزام لگایا جا رہا ہے کہ مَیں ایمان رکھتا ہوں کہ
مُردے جی اُٹھیں “۔‘گے

فیلـکس22 نے جو عیسٰی کی راہ سے واقفخوب
تھا مقدمہ ملتوی کر دیا۔ اُس نے کہا، جب” کمانڈر
لوسیاس آئیں گے پھر مَیں فیصلہ دوں “گا۔ 23 اُس نے
پولس پر *افسرمقرر کو حکم دیا اُسوہکہ کی داریپہرا
لیکنکرےتو اُسے سہولیاتکچھ دےبھی اور اُس کے

عزیزوں کو اُس سے ملنے اور اُس خدمتکی کرنے سے
نہ روکے۔

فیلـکسپولس اور دروسلہ کے منے سا
کچھ24 دنوں کے فیلـکسبعد اپنی اہلیہ دروسلہ کے

ہمراہ واپس آیا۔ دروسلہ یہودی تھی۔ پولس کو بُلا کر
اُنہوں نے عیسٰی پر ایمان کے بارے میں اُس کی باتیں
سنیں۔ راستجبلیکن25 بازی، نفسضبِط اور آنے
عدالتوالی کے مضامین چھڑ گئے فیلـکستو نے گھبرا
کر اُس باتکی فی”کاٹی، الحال کافی اجازتابہے۔
میرےجبہے، پاس وقت ہو گا مَیں آپ کو بُلا لوں
“گا۔ 26 ساتھ ساتھ وہ یہ اُمید بھی رکھتا تھا پولسکہ
رشوت دے گا، اِس لئے وہ کئی بار اُسے بُلا کر اُس
باتسے کرتا رہا۔

27 دو سال گزر گئے تو فیلـکس کی جگہ پُرکیُس
فیستس آ گیا۔ تاہم اُس نے پولس کو قیدخانے میں
دیا،چھوڑ کیونکہ یہودیوںوہ رعایتساتھکے برتنا چاہتا
تھا۔

25
پولس شہنشاہ اپیلسے کرتا ہے

1 قیصریہ پہنچنے کے تین دن بعد فیستس یروشلم چلا
گیا۔ وہاں2 راہنما اماموں اور باقی یہودی راہنماؤں نے
اُس کے منے پولسسا پر اپنے الزامات پیش کئے۔ اُنہوں
بڑےنے زور سے منت3 کی کہ وہ اُن کی رعایت کر
پولسکے کو یروشلم منتقل کرے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ
گھات میں بیٹھ کر راستے پولسمیں کو قتل کرنا ہتے چا
فیستسلیکن4تھے۔ پولس”دیا،جوابنے قیصریہکو
میں رکھا گیا ہے اور مَیں خود وہاں جانے کو ہوں۔
5 اگر اُس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو آپ کے کچھ
میرےراہنما ساتھ وہاں جا کر اُس پر الزام “لگائیں۔

6 فیستس نے مزید آٹھ دس دن اُن کے ساتھ
پھرگزارے، کرنےعدالتوہدناگلےگیا۔چلاقیصریہ
کے لئے بیٹھا اور پولس کو لانے کا حکم دیا۔ جب7
پولس پہنچا تو یروشلم سے آئے ہوئے یہودی اُس کے
ارد کھڑےگرد ہوئے اور اُس پر کئی الزاماتسنجیدہ
لگائے، لیکن وہ کوئی بھی بات ثابت نہ کر سکے۔
پولس8 نے اپنا دفاع کر کے کہا، مجھ” سے نہ یہودی

* 24:23 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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شریعت، المُقّدسبیتنہ اور نہ شہنشاہ خلافکے جرم
سرزد ہوا “ہے۔

لیکن9 فیستس یہودیوں کے ساتھ رعایت برتنا چاہتا
تھا، اِس لئے اُس آپکیا”پوچھا،نے یروشلم جا وہاںکر
کی عدالت میرےمیں منے پیشسا کئے جانے کے لئے
تیار “ہیں؟

10 پولس نے جواب دیا، مَیں” شہنشاہ کی رومی
عدالت میں کھڑا ہوں اور لازم ہے کہ یہیں میرا فیصلہ
کیا جائے۔ آپ بھی اِس واقفخوبسے ہیں کہ مَیں
نے یہودیوں سے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ 11 اگر مجھ
سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو جو سزائے موت کے
لائق ہو تو مَیں مرنے سے انکار نہیں کروں گا۔ لیکن
اگر بے قصور ہوں تو کسی بھیکو مجھے اِن آدمیوں کے
حوالے کرنے کا حق نہیں ہے۔ مَیں شہنشاہ سے اپیل
کرتا “!ہوں

12 یہ سن فیستسکر نے اپنی کونسل سے مشورہ کر
کے کہا، آپ” نے شہنشاہ سے اپیل کی ہے، اِس لئے
آپ شہنشاہ ہی پاسکے جائیں “گے۔

پولس پا اگر اور برنیکے کے منے سا
13 کچھ دن گزر گئے تو پا اگر بادشاہ اپنی بہن برنیکے

کے ساتھ فیستس سے ملنے آیا۔ 14 وہ کئی دن وہاں
ٹھہرے رہے۔ اِتنے فیستسمیں پولسنے کے معاملے
پر بادشاہ کے باتساتھ کی۔ اُس نے کہا، ایکیہاں”
قیدی فیلـکسجسےہے چھوڑ چلاکر گیا ہے۔ جب15
مَیں یروشلم گیا تو راہنما اماموں اور یہودی بزرگوں نے
اُس پر الزامات لگا کر اُسے مجرم قرار دینے کا تقاضا
کیا۔ مَیں16 جواباُنہیںنے دیا، رومی’ قانون کسی کو
عدالت پیشمیں کئے بغیر مجرم قرار نہیں دیتا۔ لازم ہے
کہ اُسے پہلے الزام لگانے والوں کا سامنا کرنے کا موقع
دیا جائے تاکہ اپنا دفاع کر ‘سکے۔ اُسجب17 پر الزام
لگانے پہنچےیہاںوالے تو مَیں تاخیرنے نہ مَیںکی۔ نے
اگلے منعقدعدالتدنہی کر پولسکے پیشکو کرنے
کا حکم دیا۔ لیکن18 جب اُس مخالفکے الزام لگانے
کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ ایسے جرم نہیں تھے کیجن
توقع مَیں کر رہا تھا۔ 19 اُن کا اُس کے ساتھ کوئی اَور
جھگڑا تھا جو اُن کے اپنے مذہب اور ایک مُردہ آدمی
بنام عیسٰی تعلقسے اِسہے۔رکھتا عیسٰی میںبارےکے

پولس دعوٰی کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ 20 مَیں اُلجھن
میں پڑ گیا مجھےکیونکہ معلوم نہیں تھا اِسطرحکسکہ
معاملے کا صحیح جائزہ لوں۔ چنانچہ مَیں نے پوچھا، کیا’
آپ یروشلم جا کر عدالتوہاں پیشمیں کئے جانے کے
لئے تیار ‘ہیں؟ پولسلیکن21 اپیلنے کی، شہنشاہ’ ہی
میرا فیصلہ ‘کرے۔ پھر مَیں نے حکم دیا کہ اُسے اُس
میںقیدتکوقت اُسےتکجبجائےرکھا شہنشاہ کے
پاس بھیجنے کا انتظام نہ کروا “سکوں۔

22 پا اگر فیستسنے سے کہا، مَیں” بھی شخصاُس
کو سننا چاہتا “ہوں۔
اُس نے جواب دیا، کل” ہی آپ اُس کو سن لیں

“گے۔
23 اگلے دن پا اگر اور برنیکے بڑی دھوم دھام کے

ساتھ آئے اور بڑے فوجی افسروں اور شہر کے نامور
آدمیوں کے ساتھ دیواِن عام میں داخل فیستسہوئے۔
کے حکم پولسپر کو اندر لایا گیا۔ فیستس24 نے پا”کہا، اگر بادشاہ اور تمام خواتین ایکیہاںآپ!حضراتو
آدمی کو دیکھتے ہیں جس بارےکے میں تمام یہودی
خواہ وہ یروشلم کے ہنے ر والے ہوں، خواہ یہاں کے،
شور مچا موتسزائےکر کا تقاضا کر میری25ہیں۔رہے
دانست میں تو اِس کوئینے ایسا نہیںکام کیا جو سزائے
موت کے لائق ہو۔ لیکن اِس نے شہنشاہ سے اپیل کی
اِسہے، لئے مَیں اِسےنے روم بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔
26 لیکن مَیں شہنشاہ کو کیا لـکھ دوں؟ کیونکہ اِس پر
کوئی صاف الزام نہیں لگایا گیا۔ اِس لئے مَیں اِسے آپ
منےکےسب سا لایا کرخاصہوں، پا اگر آپبادشاہ کے
منے، سا آپتاکہ اِس تفتیشکی کریں اور مَیں کچھ لـکھ
سکوں۔ 27 مجھےکیونکہ لـگباتسیبےتُکی رہی ہے
کہ ہم ایک قیدی کو روم بھیجیں جس پر اب تک
الزاماتصاف نہیں لگائے گئے “ہیں۔

26
پولس کا پا اگر کے منے سا دفاع

1 پا اگر پولسنے سے کہا، آپ” کو اپنے دفاع میں
لنے بو کی اجازت “ہے۔ پولس نے ہاتھ سے اشارہ کر
کے اپنے دفاع میں لنے بو کا آغاز کیا،
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2 پا” اگر بادشاہ، مَیں اپنے آپ کو خوش نصیب

سمجھتا ہوں کہ آپآج ہی میرا یہ دفاعی بیان سن رہے
ہیں جو مجھے یہودیوں کے تمام الزامات جوابکے میں
دینا پڑ رہا ہے۔ اِسکرخاص3 لئے یہودیوںآپکہ کے
رسم و رواج اور تنازعوں واقفسے ہیں۔ عرضمیری
ہے آپکہ صبر باتمیریسے سنیں۔

4 تمام یہودی جانتے ہیں کہ مَیں نے جوانی سے لے
تکابکر اپنی قوم بلـکہ یروشلم کسمیں طرح زندگی
گزاری۔ 5 وہ مجھے بڑی دیر سے جانتے ہیں اور اگر
چاہیں تو اِس کی گواہی بھی دے سکتے ہیں کہ مَیں
فریسی کی زندگی گزارتا تھا، ہمارے مذہب کے اُسی
فرقے کی سبجو سے کٹر ہے۔ 6 اور آج عدالتمیری
اِس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ مَیں اُس وعدے
پر اُمید رکھتا ہوں جو الله نے ہمارے باپ دادا سے
کیا۔ حقیقت7 میں یہ وہی اُمید جسہے کی وجہ سے
ہمارے بارہ قبیلے دن رات اور بڑی لـگن سے الله کی
عبادت کرتے ہتے ر ہیں اور جس کی تکمیل کے لئے
وہ تڑپتے ہیں۔ اےتوبھی بادشاہ، لوگیہ مجھ پر یہ اُمید
رکھنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ 8 لیکن آپ سب کو یہ
خیال کیوں ناقابِل یقین لگتا ہے کہ الله مُردوں کو زندہ
کر دیتا ہے؟

9 پہلے مَیں بھی سمجھتا تھا کہ ہر ممکن یقے طر سے
عیسٰی ناصری مخالفتکی کرنا فرضمیرا ہے۔ 10 اور یہ
مَیں نے یروشلم میں کیا بھی۔ راہنما اماموں سے اختیار
لے کر مَیں نے وہاں کے بہت سے مُقّدسوں کو جیل
میں ڈلوا دیا۔ اور جب کبھی اُنہیں سزائے موت دینے
کا فیصلہ کرنا تھا تو مَیں بھینے اِس ووٹمیںحق دیا۔
مَیں11 میںخانوںعبادتتمام گیا بہتاور اُنہیںدفعہ سزا
دلا کر عیسٰی بارےکے میں کفر بکنے پر مجبور کرنے کی
کوشش کرتا مَیںرہا۔ میںطیشاِتنے آ گیا تھا کہ اُن کی
ایذا رسانی غرضکی سے ملـکبیروِن بھی گیا۔

پولس اپنی تبدیلی کا ذکر کرتا ہے
مَیںدنایک12 اماموںراہنما اختیارسے اجازتاور

نامہ لے کر دمشق جا رہا تھا۔ 13 ًدوپہر تقریبا بارہ بجے
مَیں سڑک پر چل رہا تھا کہ ایک روشنی دیکھی جو
سورج سے یادہ ز تیز تھی۔ وہ آسمان سے آ کر میرے

اور میرے ہم سفروں کے گردا گرد چمکی۔ 14 ہم
سب زمین پر گر گئے اور مَیں نے اَرامی زبان میں ایک
آواز سنی، ساؤل،’ ساؤل، تُو مجھے کیوں ستاتا ہے؟
آنکسمیرےیوں خلافکے پاؤں تیرےمارنا لئے ہی
دشواری کا باعث ‘ہے۔ مَیں15 نے پوچھا، خداوند،’
آپ کون ‘ہیں؟ خداوند نے جواب دیا، مَیں’ عیسٰی
ہوں، وہی جسے تُو ستاتا ہے۔ ابلیکن16 اُٹھ کر کھڑا
ہو جا، کیونکہ مَیں تجھے اپنا خادم اور گواہ مقرر کرنے
کے لئے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں۔ جو کچھ تُو نے دیکھا ہے
اُس کی تجھے گواہی دینی ہے اور اُس کی بھی جو مَیں
آئندہ تجھ پر ظاہر کروں گا۔ مَیں17 تجھے تیری اپنی قوم
سے بچائے رکھوں گا اور اُن غیریہودی قوموں سے بھی
جن پاسکے تجھے بھیجوں گا۔ 18 تُو اُن کی آنکھوں کو
دےکھول گا تاکہ وہ یکی تار ابلیساور اختیارکے سے
نور اور الله کریں۔رجوعطرفکی پھر اُن گناہوںکے کو
معاف کر دیا جائے گا اور وہ اُن ساتھکے میراثآسمانی
شریکمیں ہوں گے جو مجھ پر ایمان لانے مُقّدسسے
کئے گئے ‘ہیں۔

پولس خدمتاپنی کا بیان کرتا ہے
اے19 اگرپا مَیںجببادشاہ، نے یہ سنا تو مَیں نے

اِس آسمانی یا رو کی نافرمانی نہ کی 20 بلـکہ اِس بات کی
منادی کی کہ لوگ توبہ کر کے الله کی طرف رجوع
کریں اور اپنے عمل سے اپنی تبدیلی کا اظہار بھی کریں۔
مَیں اِسنے کی تبلیغ پہلے دمشق میں کی، پھر یروشلم اور
پورے یہودیہ میں اور اِس کے بعد غیریہودی قوموں میں
بھی۔ اِسی21 وجہ سے یہودیوں نے مجھے بیت المُقّدس
میں پکڑ قتلکر کرنے کی۔کوششکی لیکن22 الله نے
میریتکآج اِسہے،کیمدد لئے یہاںمَیں ہوکھڑا کر
چھوٹوں اور بڑوں کو اپنی دےگواہی سکتا ہوں۔ جو
کچھ مَیں سناتا ہوں وہ وہی کچھ ہے جو موسٰی اور نبیوں
نے کہا ہے، 23 مسیحکہ دُکھ اُٹھا کر شخصپہلا ہو گا
جو مُردوں میں سے جی اُٹھے گا اور کہ وہ یوں اپنی قوم
اور غیریہودیوں کے منے سا الله کے نور کا پرچار کرے
“گا۔

پولسفیستساچانک24 کاٹباتکی کر چلّا پولس،”اُٹھا، ہوش میں !آؤ علم کی یادتی ز نے تمہیں دیوانہ
کر دیا “ہے۔
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پولس25 جوابنے دیا، معزز” فیستس، مَیں دیوانہ

نہیں ہوں۔ میری یہ باتیں حقیقی اور معقول ہیں۔
26 بادشاہ سلامت اِن واقفسے ہیں، اِس لئے مَیں اُن
سے کھل کر بات کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ
سب کچھ اُن سے چھپا نہیں رہا، کیونکہ یہ پوشیدگی میں
یا کسی کونے میں نہیں ہوا۔ اے27 اگرپا بادشاہ، کیا
آپ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ بلـکہ مَیں جانتا ہوں آپکہ
اُن پر ایمان رکھتے “ہیں۔

28 پا اگر نے کہا، آپ” بڑیتو جلدی مجھےسے قائل
کر مسیحیکے بنانا ہتے چا “ہیں۔

پولس29 جوابنے جلد”دیا، یا بدیر مَیں الله سے دعا
ہوںکرتا کہ آپصرفنہ بلـکہ تمام میریحاضرین مانند
بن جائیں، میریسوائے زنجـیروں “کے۔

30 پھر بادشاہ، گورنر، برنیکے اور باقی سب اُٹھ کر
چلے گئے۔ وہاں31 سے نکل کر دوسرےایکوہ سے
بات کرنے لـگے۔ سب اِس پر متفق تھے کہ اِس” آدمی
نے کچھ نہیں کیا جو موتسزائے یا قید کے لائق “ہو۔
اور32 پا اگر فیستسنے سے اگر”کہا، اِس نے شہنشاہ
اپیلسے نہ کی ہوتی تو اِسے رِہا کیا جا سکتا “تھا۔

27
پولس کا روم طرفکی سفر

جب1 ہمارا اٹلی کے لئے سفر متعین کیا گیا تو پولس
کو ایکچند اَور قیدیوں سمیت ایک رومی *افسر کے
حوالے کیا گیا جس کا نام یولیُس تھا جو شاہی پلٹن
پر مقرر تھا۔ 2 ارسترخس بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ
تھسلُنیکے شہر کا مکدُنی آدمی تھا۔ ہم اَدرمتیُم شہر کے
ایک جہاز پر سوار ہوئے جسے صوبہ آسیہ کی چند
بندر گاہوں کو جانا تھا۔ اگلے3 دن ہم صیدا پہنچے تو
یولیُس نے مہربانی کر کے پولس کو شہر میں اُس کے
دوستوں پاسکے تاکہدیاجازتکیجانے اُسوہ کی
یات ضرور پوری کر سکیں۔ ہمجب4 وہاں سے روانہ
ہوئے تو مخالف ہَواؤں کی وجہ سے جزیرۂ قبرص اور
صوبہ آسیہ کے درمیان سے گزرے۔ 5 پھر کھلے سمندر
پر چلتے چلتے ہم کلـِکیہ اور پمفیلیہ کے سمندر سے گزر کر
صوبہ لوکیہ کے شہر مورہ پہنچے۔ وہاں6 قیدیوں پر مقرر
افسر کو پتا چلا یہکہ اسکندر مصریایککا اٹلیجہاز
جا رہا اُسہے۔ پر اُس نے ہمیں سوار کیا۔

7 کئی دن ہم آہستہ آہستہ چلے اور بڑی مشکل سے
کنِدُس قریبکے پہنچے۔ مخالفلیکن ہَوا کی وجہ سے
ہم نے جزیرۂ کریتے طرفکی رُخ کیا اور سلمونے شہر
قریبکے سے گزر کر کریتے کی آڑ میں سفر کیا۔ لیکن8
وہاں ہم ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بڑی مشکل
ایکسے جسپہنچےجگہ کا نام حسین’ ‘بندر تھا۔ شہر
لسیہ اُس قریبکے واقع تھا۔

9 بہت وقت ضائع ہو گیا تھا اور اب بحری سفر
خطرناک بھی ہو چکا تھا، کیونکہ کفارہ کا دن
( تقریباً نومبر (میںشروعکے گزر تھا۔چکا اِس
لئے پولس نے اُنہیں آگاہ کیا، 10 حضرات،” مجھے پتا
ہے کہ آگے جا کر ہم پر بڑی مصیبت آئے گی۔ ہمیں
جہاز، مال و اسباب اور جانوں کا نقصان اُٹھانا پڑے
“گا۔ 11 لیکن قیدیوں پر مقرر رومی افسر نے اُس کی
بات نظرانداز کر کے جہاز کے ناخدا اور مالـک کی
چونکہ12مانی۔بات سردیوںکوجہازمیں‘بندرحسین’
کے موسم کے لئے رکھنا مشکل تھا اِس لئے لوگاکثر
پہنچتکفینکسآگے سردیوںکر موسمکا گزارنا ہتے چا
تھے۔ کیونکہ فینکس جزیرۂ کریتے کی اچھی بندرگاہ
تھی مغربجنوبصرفجو اور مغربشمال طرفکی
کھلی تھی۔

سمندر پر طوفان
13 ایکچنانچہ جنوبجبدن سمتکی سے ہلـکی

سی ہَوا چلنے لـگی تو ملاحوں نے سوچا کہ ہمارا ارادہ
پورا ہو گیا ہے۔ وہ لنگر اُٹھا کر کریتے کے ساحل کے
ساتھ ساتھ چلنے لـگے۔ لیکن14 تھوڑی ہی دیر کے بعد
موسم بدل گیا اور اُن پر جزیرے کی طرف سے ایک
طوفانی ہَوا ٹوٹ پڑی جو بادِ شمال مشرقی کہلاتی ہے۔
15 جہاز ہَوا کے قابو میں آ گیا اور ہَوا کی طرف رُخ نہ
کر سکا، اِس لئے ہم نے ہار مان کر جہاز کو ہَوا کے
ساتھ ساتھ چلنے دیا۔ جب16 ہم ایک چھوٹے جزیرہ
بنام کوَدہ کی آڑ میں سے گزرنے لـگے تو ہم نے بڑی
مشکل سے بچاؤ کشتی کو جہاز پر اُٹھا محفوظکر رکھا۔
اب) تک وہ رسّے سے جہاز کے ساتھ کھینچی جا
رہی (تھی۔ 17 پھر ملاحوں نے جہاز کے ڈھانچے کو

* 27:1 :افسر سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔
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یادہ ز مضبوط بنانے کی خاطر اُس کے ارد گرد رسّے
باندھے۔ خوف یہ تھا کہ جہاز شمالی یقہ افر کے قریب
پڑے چوربالو میں دھنس جائے۔ اِن) ریتوں کا نام
سورتس (تھا۔ اِس سے بچنے کے لئے اُنہوں نے ڈال†لنگر
دیا تاکہ جہاز کچھ آہستہ چلے۔ یوں جہاز ہَوا کے ساتھ
چلتے چلتے آگے بڑھا۔ 18 اگلے دن بھی طوفان جہاز کو
شدتاِتنی جھنجھوڑسے رہا تھا ملاحکہ مال اسبابو
کو سمندر میں پھینکنے لـگے۔ تیسرے19 دن اُنہوں نے
اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز چلانے کا کچھ سامان سمندر
پھینکمیں دیا۔ طوفان20 بہتشدتکی دنوں کے بعد
بھی ختم نہ ہوئی۔ نہ سورج اور ستارےنہ نظر آئے یہاں
تک کہ ہمارےآخرکار بچنے کی ہر اُمید جاتی رہی۔

21 کافی دیر سے دل نہیں چاہتا تھا کہ کھانا کھایا
جائے۔ آخرکار پولس نے لوگوں کے بیچ میں کھڑے
ہو کر کہا، حضرات،” بہتر ہوتا کہ آپ میری بات
مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے۔ آپپھر مصیبتاِس
خسارےاور سے بچ جاتے۔ لیکن22 اب مَیں آپ کو
نصیحت ہوںکرتا میںآپرکھیں۔حوصلہکہ ایکسے
بھی نہیں مرے گا۔ صرف جہاز تباہ ہو جائے گا۔
23 کیونکہ پچھلی رات ایک فرشتہ میرے پاس آ کھڑا
اُسیہوا، خدا کا جسفرشتہ مَیںکا بندہ ہوں جساور
کی عبادت مَیں کرتا ہوں۔ 24 اُس نے کہا، پولس،’
مت ڈر۔ لازم ہے کہ تجھے شہنشاہ کے منے سا پیش
کیا جائے۔ اور الله اپنی مہربانی تیرےسے واسطے تمام
ہم سفروں بھیجانیںکی بچائے رکھے ‘گا۔ اِس25 لئے
حوصلہ رکھیں، کیونکہ میرا الله پر ایمان ہے کہ ایسا ہی
ہو اُسطرحجسگا نے فرمایا ہے۔ لیکن26 جہاز کو
جزیرےکسی ساحلکے پر چڑھ جانا “ہے۔

راتچودھویںکیطوفان27 بحـیرۂجہاز یہ ادر پر بہے
چلا جا رہا تھا ًکہ تقریبا آدھی رات کو ملاحوں نے
محسوس کیا کہ ساحل نزدیک آ رہا ہے۔ 28 پانی کی
گہرائی کی پیمائش کر کے اُنہیں معلوم ہوا کہ وہ 120
فٹ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اُس کی گہرائی فٹ90
ہو چکی تھی۔ 29 وہ ڈر گئے، کیونکہ اُنہوں نے اندازہ
لگایا کہ خطرہ ہے کہ ہم ساحل پر پڑی چٹانوں سے
ٹکرا جائیں۔ اِس لئے اُنہوں نے جہاز کے پچھلے حصے

سے چار لنگر ڈال کر دعا کی کہ دن جلدی سے چڑھ
جائے۔ ملاحوںوقتاُس30 نے جہاز فرارسے ہونے
کوششکی کی۔ اُنہوں نے یہ بہانہ بنا کر کہ ہم جہاز
کے منے سا سے بھی لنگر ڈالنا ہتے چا ہیں بچاؤ کشتی پانی
میں اُترنے دی۔ اِس31 پولسپر قیدیوںنے پر افسرمقرر
اور فوجیوں سے کہا، اگر” یہ آدمی جہاز پر نہ رہیں
تو آپ سب مر جائیں “گے۔ 32 چنانچہ اُنہوں نے بچاؤ
کشتی کے رسّے کاٹکو کر اُسے کھلا چھوڑ دیا۔

33 پَو پھٹنے والی تھی کہ پولس نے سب کو سمجھایا
کہ وہ کچھ کھا لیں۔ اُس نے کہا، آپ” نے چودہ
دن اضطرابسے حالتکی میں رہ کر کچھ نہیں کھایا۔
اب34 مہربانی کر کے کچھ کھا لیں۔ یہ آپ کے بچاؤ
کے لئے ضروری ہے، کیونکہ آپ نہ صرف بچ جائیں
گے بلـکہ آپ ایککا بال بھی بیکا نہیں ہو “گا۔ 35 یہ
کہہ کر اُس کچھنے روٹی لی اور سباُن کے منے سا الله
شکرگزاریسے کی دعا کی۔ پھر اُسے توڑ کر کھانے لگا۔
36 اِس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اُنہوں
نے بھی کچھ کھانا کھایا۔ 37 جہاز پر ہم 276 افراد
تھے۔ سبجب38 سیر ہو گئے تو گندم کو بھی سمندر
میں پھینکا گیا تاکہ جہاز اَور ہلکا ہو جائے۔

ٹکڑےٹکڑےجہاز ہو جاتا ہے
جب39 دن چڑھ گیا تو ملاحوں نے ساحلی علاقے

کو نہ پہچانا۔ ایکلیکن خلیج نظر آئی جس کا ساحل
اچھا تھا۔ اُنہیں خیال آیا کہ شاید ہم جہاز کو وہاں
خشکی پر چڑھا سکیں۔ 40 چنانچہ اُنہوں نے لنگروں کے
کاٹرسّے کر اُنہیں سمندر میں چھوڑ دیا۔ پھر اُنہوں نے
وہ کھولرسّے پتوارسےجندیئے بندھے تھےہوتے اور
منے سا والے بادبان کو چڑھا کر ہَوا کے زور ساحلسے
طرفکی کیا۔رُخ لیکن41 چلتے چلتے ایکجہاز چوربالو
سے ٹکرا کر اُس پر چڑھ گیا۔ جہاز کا ماتھا دھنس گیا
تکیہاں بھیہلوہکہ نہ سکا اُسجبکہ پچھلاکا حصہ
موجوں کی ٹکروں ٹکڑےٹکڑےسے ہونے لگا۔

قیدیوںفوجی42 قتلکو کرنا ہتے تھےچا تاکہ جہازوہ
سے تیر کر فرار نہ ہو سکیں۔ لیکن43 اُن پر مقرر افسر
پولس کو بچانا چاہتا تھا، اِس لئے اُس نے اُنہیں ایسا
کرنے نہ دیا۔ اُس نے حکم دیا کہ پہلے وہ سب جو تیر

† 27:17 :لنگر لنگر یعنی چھوٹا کیجسلنگر مدد سے جہاز کا ایکرُخ سمتہی میں رکھا جاتا ہے۔
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پانیہیںسکتے چھلانگمیں لگا پہنچیں۔تککنارےکر
باقیوں44 کو تختوں یا جہاز ٹکڑےکسیکے کو پکڑ کر
پہنچنا تھا۔ سلامتصحیحسبیوں تکساحل پہنچے۔

28
جزیرۂ ملِتے میں

1 طوفان سے بچنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ جزیرے کا
نام ملِتے ہے۔ مقامی2 لوگوں نے ہمیں غیرمعمولی مہربانی
دکھائی۔ اُنہوں نے آگ جلا کر ہمارا استقبال کیا،
بارشکیونکہ شروع ہو چکی تھی اور ٹھنڈ تھی۔ پولس3
بھینے لـکڑی کا ڈھیر جمع کیا۔ لیکن جوں ہی اُس نے
آگاُسے میں پھینکا ایک یلا زہر آگسانپ تپشکی
بھاگسے کر نکل آیا اور پولس کے ہاتھ چمٹسے کر
اُسے ڈس لیا۔ 4 مقامی لوگوں نے سانپ پولسکو کے
ہاتھ سے لـگے دیکھا دوسرےایکتو سے کہنے آدمییہ”لـگے، قاتلضرور یہگوگا۔ہو سےسمندر لیکنگیا،بچ
انصاف کی دیوی اِسے جینے نہیں “دیتی۔ لیکن5 پولس
پھینکمیںآگکرجھٹککوسانپنے دیا، سانپاور
کوئیکا بُرا اثر اُس پر نہ ہوا۔ اِسلوگ6 انتظار میں رہے
کہ وہ سوج جائے یا اچانک گر پڑے، لیکن کافی دیر
کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ اِس پر اُنہوں نے اپنا خیال بدل
کر اُسے دیوتا قرار دیا۔

قریب7 ہی جزیرے کے سب سے بڑے آدمی کی
زمینیں تھیں۔ اُس کا نام پُبلیُس تھا۔ اُس نے اپنے گھر
میں استقبالہمارا کیا اور تین مہمانخوبہماریتکدن
نوازی کی۔ 8 اُس باپکا بیمار پڑا تھا، وہ بخار پیچشاور
میںمرضکے مبتلا پولستھا۔ اُس میںکمرےکے گیا،
اُس لئےکے اورکیدعا اُسہاتھاپنے پر اِسدیئے۔رکھ
مریضپر کو شفا ملی۔ یہجب9 ہوا جزیرےتو باقیکے
تمام مریضوں پولسنے پاسکے آ کر پائی۔شفا نتیجے10
اُنہوںمیں جباورکی۔عزتہماریسےطرحکئینے
روانہ ہونے وقتکا آ گیا تو اُنہوں نے ہمیں سبوہ کچھ
مہیا کیا جو سفر کے لئے درکار تھا۔

جزیرۂ ملِتے سے تکروم
جزیرے11 پر تین ماہ گزر گئے۔ پھر ہم ایک جہاز

پر سوار ہوئے جو سردیوں کے موسم کے لئے وہاں ٹھہر
گیا تھا۔ یہ جہاز یہ اسکندر کا تھا اور اُس کے ماتھے پر

جُڑواں دیوتاؤں ‘کاسٹر’ اور ‘پولـکس’ نصبمورتکی
تھی۔ ہم وہاں سے رُخصت ہو کر 12 سرکوسہ شہر
پہنچے۔ تین دن کے بعد ہم13 وہاں سے یگیُم ر شہر گئے
جہاں ایکصرفہم دن ٹھہرے۔ جنوبپھر سے ہَوا
اُٹھی، اِس لئے ہم اگلے دن پُتیولی پہنچے۔ 14 اِس شہر
میں ہماری ملاقات کچھ بھائیوں سے ہوئی۔ اُنہوں نے
ہمیں ایکپاساپنے ہفتہ ہنے ر دعوتکی یوںدی۔ ہم
روم پہنچ گئے۔ 15 روم کے بھائیوں بارےہمارےنے
میں سن رکھا تھا، اور کچھ ہمارا استقبال کرنے کے لئے
قصبہ بنام اپیُس تکچوککے آئے جبکہ تین’صرفکچھ تک‘سرائے آ سکے۔ اُنہیں دیکھ پولسکر نے الله
کا شکر کیا اور نیا حوصلہ پایا۔

روم میں
ہمارے16 روم میں پہنچنے پر پولس کو اپنے کرائے

مکانکے میں ہنے ر اجازتکی ملی، ایکگو فوجی اُس
کی پہرا داری کرنے کے لئے اُس کے ساتھ رہا۔

17 تین دن گزر گئے تو پولس نے یہودی راہنماؤں
کو بُلایا۔ جب وہ جمع ہوئے تو اُس نے اُن سے بھائیو،”کہا، مجھے یروشلم میں گرفتار کر کے رومیوں کے
حوالے کر دیا گیا حالانکہ مَیں نے اپنی قوم یا اپنے باپ
دادا کے رسم و رواج کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا۔
18 رومی میرا جائزہ لے کر مجھے رِہا کرنا ہتے چا تھے،
کیونکہ اُنہیں مجھے موتسزائے دینے کا سببکوئی نہ
ملا تھا۔ لیکن19 یہودیوں اعتراضنے کیا اور یوں مجھے
شہنشاہ سے اپیل کرنے پر مجبور کر دیا گیا، گو میرا یہ
ارادہ نہیں ہے کہ مَیں اپنی قوم پر کوئی الزام لگاؤں۔
20 مَیں نے اِس لئے آپ کو بُلایا تاکہ آپ سے ملوں
اور گفتگو کروں۔ مَیں شخصاُس کی خاطر اِن زنجـیروں
سے جکڑا ہوا آنےکےجسہوں کی اُمید اسرائیل رکھتا
“ہے۔

21 یہودیوں نے اُسے جواب دیا، ہمیں” یہودیہ سے
آپ بارےکے میں کوئی بھی خط نہیں ملا۔ اور جتنے
بھائی وہاں سے آئے ہیں اُن میں ایکسے نے بھی آپ
بارےکے میں نہ تو نہدیرپورٹمنفیکوئی بُریکوئی
بات بتائی۔ لیکن22 آپہم سے سننا ہتے چا ہیں آپکہ
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خیالاتکے کیا ہیں، کیونکہ ہم اِتنا جانتے ہیں کہ ہر
لوگجگہ اِس فرقے خلافکے باتیں کر رہے “ہیں۔

23 چنانچہ اُنہوں نے ملنے ایککا دن مقرر جبکیا۔
یہودی دوبارہ اُس جگہ آئے پولسجہاں رہتا تھا تو اُن
بہتتعدادکی یادہ اُستکشامکرلےسےصبحتھی۔ز
نے الله کی بادشاہی بیان کی اور اُس کی گواہی دی۔
اُس نے اُنہیں موسٰی کی شریعت اور نبیوں کے حوالہ
پیشجات کر کر کے عیسٰی بارےکے میں قائل کرنے
کی۔کوششکی کچھ24 تو قائل ہو لیکنگئے، باقی ایمان
نہ لائے۔ 25 اُن میں نااتفاقی پیدا ہوئی تو وہ چلے گئے۔
جب وہ جانے لـگے تو پولس نے اُن سے کہا، روح”
القدس نے یسعیاہ نبی آپمعرفتکی باپکے دادا سے
ٹھیک کہا کہ

26 جا، اِس قوم کو بتا،
تم’ اپنے کانوں سے سنو گے
مگر کچھ نہیں سمجھو گے،
تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے
مگر کچھ نہیں جانو گے۔
27 کیونکہ اِس قوم کا بےحسدل ہو گیا ہے۔
وہ مشکل سے اپنے کانوں سے سنتے ہیں،
اُنہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے،
ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں،
اپنے کانوں سے سنیں،
اپنے دل سے سمجھیں،
طرفمیری رجوع کریں
اور مَیں اُنہیں شفا “۔‘دوں
پولس28 نے اپنی بات اِن الفاظ سے ختم کی، اب”

جان لیں کہ الله کی طرف سے یہ نجات غیریہودیوں کو
پیشبھی کی گئی ہے اور وہ سنیں “!بھیگے

29 جب] اُس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بحث
مباحثہ کرتے ہوئے چلے [گئے۔

پولس30 پورے دو سال اپنے کرائے کے گھر میں
رہا۔ جو بھی اُس پاسکے آیا اُس کا اُس نے استقبال
کر کے دلیری31 سے الله کی بادشاہی کی منادی کی
اور خداوند عیسٰی مسیح کی تعلیم دی۔ اور کسی نے
مداخلت نہ کی۔
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رومیوں
سلام

1 یہ خط مسیح عیسٰی کے پولسغلام طرفکی سے
ہے جسے رسول ہونے کے لئے بُلایا اور الله خوشکی
خبری منادیکی کرنے کے لئے الـگ کیا گیا ہے۔

پاک2 نوشتوں میں درج اِس خوش خبری کا وعدہ
الله پہلےنے ہی نبیوںاپنے سے کر اور3تھا۔رکھا یہ پیغام
اُس کے فرزند عیسٰی بارےکے میں ہے۔ انسانی لحاظ
سے وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، 4 جبکہ القدسروح
کے لحاظ سے وہ قدرت کے ساتھ الله کا فرزند ٹھہرا
میںمُردوںوہجب اُٹھا۔جیسے یہ خداوندہمارےہے
عیسٰی مسیح کے بارے میں الله کی خوش خبری۔
مسیح5 سے ہمیں رسولی اختیار کا یہ فضل حاصل ہوا
ہے کہ ہم تمام غیریہودیوں میں منادی کریں تاکہ وہ
ایمان لا کر اُس کے تابع ہو جائیں اور یوں مسیح کے نام
کو جلال ملے۔ آپ6 بھی اُن غیریہودیوں میں سے ہیں،
جو عیسٰی مسیح کے بُلائے ہوئے ہیں۔

سبآپمَیں7 لـکھکو رہا ہوں جو روم میں الله کے
مُقّدسومخصوصاورہیںپیارے لئےکےہونے بُلائے
گئے ہیں۔
خدا باپہمارا اور خداوند عیسٰی آپمسیح فضلکو

اور سلامتی عطا کریں۔
روم جانے کی آرزو

8 اّول، سبآپمَیں کے لئے عیسٰی مسیح وسیلےکے
سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا میں
آپ کے ایمان کا چرچا ہو رہا ہے۔ 9 خدا ہی میرا گواہ
جسہے خدمتکی مَیں اپنی روح میں کرتا جبہوں
مَیں اُس کے فرزند بارےکے میں خوش خبری پھیلاتا
ہوں، مَیں لگاتار آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں 10 اور ہر
وقت اپنی دعاؤں منتمیں کرتا ہوں کہ الله مجھے آخرکار
آپ پاسکے آنے کی کامیابی عطا کرے۔ 11 کیونکہ
مَیں آپ سے ملنے کا آرزومند ہوں۔ مَیں چاہتا ہوں کہ
میرے یعے آپذر کو کچھ برکتروحانی مل جائے اور
مضبوطآپیوں ہو جائیں۔ یعنی12 آنے کا مقصد یہ ہے

ایمانمیرےکہ کیآپسے افزائیحوصلہ کی جائے اور
آپطرحاِسی ایمانکے سے میرا بڑھبھیحوصلہ جائے۔

13 بھائیو، آپ کے علم میں ہو کہ مَیں بہتنے دفعہ
آپ پاسکے آنے کا ارادہ کیا۔ طرحجسکیونکہ دیگر
غیریہودی اقوام میں میری خدمت سے پھل پیدا ہوا ہے
اُسی آپطرح میں بھی پھل دیکھنا چاہتا لیکنہوں۔ آج
تک مجھے روکا گیا ہے۔ بات14 یہ ہے کہ یہ سرانجامخدمت دینا میرا فرض ہے، خواہ یونانیوں میں ہو یا
یونانیوں غیر میں، خواہ داناؤں میں ہو یا نادانوں میں۔
15 یہی وجہ ہے کہ آپمَیں کو بھی جو روم میں ہتے ر
ہیں الله خبریخوشکی سنانے مشتاقکا ہوں۔

الله خبریخوشکی قدرتکی
16 مَیں تو خوش خبری کے سبب سے شرماتا نہیں،

یہکیونکہ الله قدرتکی ایکہرجوہے ایمانجوکو ہےلاتا نجات دیتی ہے، پہلے یہودیوں کو، پھر غیریہودیوں
کو۔ 17 کیونکہ میںخبریخوشاِس الله کی راستہی
بازی ظاہر ہوتی ہے، بازیراستوہ جو شروع سے آخر
تک ایمان پر مبنی ہے۔ باتیہی مُقّدسکلاِم میں درج
جبہے لـکھا ہے، راست” باز ایمان ہی سے جیتا رہے
“گا۔

انسان پر الله غضبکا
لیکن18 الله آسمانغضبکا پر سے اُن تمام اوربےدین

ناراست لوگوں پر نازل ہوتا سچائیجوہے اپنیکو ناراستی
سے دبائے رکھتے ہیں۔ 19 جو کچھ الله بارےکے میں
معلوم ہو سکتا ہے وہ تو اُن پر ظاہر ہے، ہاں الله نے
خود یہ اُن پر ظاہر کیا ہے۔ 20 کیونکہ دنیا کی تخلیق سے
لے تکآجکر انسان الله کی اَن فطرتدیکھی یعنی اُس
کی ازلی قدرت اور الوہیت مخلوقات کا مشاہدہ کرنے
سے پہچان سکتا ہے۔ اِس لئے اُن کے پاس کوئی عذر
نہیں۔ 21 الله کو جاننے کے باوجود اُنہوں نے اُسے وہ
جلال نہ دیا جو اُس کا حق ہے، نہ اُس کا شکر ادا کیا
بلـکہ وہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور اُن کے بےسمجھ
دلوں پر یکی تار چھا گئی۔ 22 وہ دعوٰی تو کرتے تھے
کہ ہم دانا ہیں، لیکن احمق ثابت ہوئے۔ یوں23 اُنہوں
نے غیرفانی خدا کو جلال دینے کے بجائے ایسے بُتوں
کی پوجا کی جو فانی انسان، پرندوں، چوپایوں اور رینگنے
والے جانوروں صورتکی میں بنائے گئے تھے۔
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24 اِس لئے الله نے اُنہیں اُن نجس کاموں میں چھوڑ

دیا جو اُن کے دل کرنا ہتے چا تھے۔ نتیجے میں اُن
کے ایکجسم دوسرے سے بےحرمت ہوتے رہے۔
25 ہاں، اُنہوں نے الله کے بارے میں سچائی کو رد
کر کے جھوٹ کو اپنا لیا اور مخلوقات کی پرستش اور
خدمت کی، نہ کہ خالق جسکی، تعریفکی تکابد
ہوتی رہے، آمین۔

26 یہی وجہ ہے کہ الله نے اُنہیں اُن کی ناکشرم
شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ اُن کی خواتین نے فطرتی جنسی
تعلقات کے بجائے غیرفطرتی تعلقات رکھے۔ 27 اِسی
خواتینمردطرح ساتھکے تعلقاتفطرتی چھوڑ ایککر
دوسرے کی شہوت میں مست ہو گئے۔ مردوں نے
مردوں ساتھکے حرکتیںبےحیا کر کے اپنے بدنوں میں
اپنی اِس گم راہی مناسبکا بدلہ پایا۔

28 اور چونکہ اُنہوں نے الله کو جاننے سے انکار کر
دیا اِس لئے اُس نے اُنہیں اُن کی مکروہ سوچ میں چھوڑ
دیا۔ اور اِس لئے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہتے ر ہیں جو
کبھی نہیں کرنی چاہئیں۔ 29 وہ ہر طرح کی ناراستی،
شر، لالچ اور بُرائی سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ حسد،
خوں ریزی، جھگڑے، فریب اور کینہ وری سے لبریز
ہیں۔ وہ چغلی کھانے والے، تہمت30 لگانے والے،
الله سے نفرت کرنے والے، سرکش، مغرور، شیخی
باز، بدی کو ایجاد کرنے والے، باپماں کے نافرمان،
31 بےسمجھ، بےوفا، سنگ دل اور بےرحم ہیں۔
32 اگرچہ وہ الله کا فرمان جانتے ہیں کہ ایسا کرنے
والے موتسزائے توبھیہیںمستحقکے وہ ایسا کرتے
ہیں۔ نہ صرف یہ بلـکہ وہ ایسا کرنے والے دیگر لوگوں
شاباشکو بھی دیتے ہیں۔

2
الله عدالتراستکی

اے1 انسان، کیا تُو دوسروں کو مجرم ٹھہراتا ہے؟ تُو
بھیکوئیجو ہو تیرا کوئی نہیں۔عذر کیونکہ تُو بھیخود
وہی کچھ کرتا میںجسہے تُو دوسروں کو مجرم ٹھہراتا
ہے اور یوں اپنے آپ کو بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ اب2
ہم ہیںجانتے ایسےکہ کام والوںکرنے پر الله کا فیصلہ
منصفانہ ہے۔ تاہم3 تُو وہی کچھ کرتا جسہے میں تُو

دوسروں مجرمکو ٹھہراتا ہے۔ کیا تُو سمجھتا خودکہہے
الله عدالتکی سے بچ جائے گا؟ 4 یا کیا تُو اُس کی وسیع
تحملمہربانی، اور صبر کو حقیر جانتا تجھےکیاہے؟ معلوم
نہیں کہ الله کی مہربانی تجھے توبہ تک لے جانا چاہتی
ہے؟ لیکن5 تُو ہٹ دھرم ہے، تُو توبہ کرنے کے لئے
تیار نہیں اور یوں اپنی سزا میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، وہ
سزا جو اُس دن دی جائے جبگی الله غضبکا نازل
ہو گا، جب اُس کی راست عدالت ظاہر ہو گی۔ 6 الله
ایکہر اُسکو کاموںکے لوگکچھ7گا۔دےبدلہکا
ثابت قدمی نیکسے کام اورکرتے اورعزتجلال، بقا
طالبکے ہتے ر ہیں۔ اُنہیں الله ابدی زندگی کرےعطا
گا۔ لیکن8 لوگکچھ ہیںغرضخود اور نہیںکیسچائی
بلـکہ ناراستی کی پیروی کرتے ہیں۔ اُن پر الله کا غضب
اور قہر نازل ہو گا۔ مصیبت9 اور پریشانی ہر اُس انسان
پر آئے گی جو بُرائی کرتا ہے، پہلے یہودی پر، پھر یونانی
پر۔ لیکن10 عزتجلال، اور سلامتی ہر اُس انسان کو
حاصل ہو گی جو نیکی کرتا ہے، پہلے یہودی کو، پھر
یونانی کو۔ 11 کیونکہ الله کسی کا طرفبھی دار نہیں۔

12 غیریہودیوں کے پاس موسوی شریعت نہیں ہے،
اِس لئے وہ شریعت کے بغیر ہی گناہ کر کے ہلاک
ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس شریعت ہے، لیکن
وہ بھی نہیں بچـیں گے۔ جبکیونکہ وہ گناہ کرتے ہیں
تو شریعت ہی اُنہیں مجرم ٹھہراتی ہے۔ 13 کیونکہ الله
نزدیککے یہ کافی نہیں کہ ہم شریعت کی باتیں سنیں
بلـکہ وہ ہمیں وقتاُس راستہی باز قرار دیتا جبہے
شریعت پر عمل بھی کرتے ہیں۔ 14 اور گو غیریہودیوں
کے پاس شریعت نہیں ہوتی لیکن جب بھی وہ فطرتی
طور پر وہ کچھ ہیںکرتے شریعتجو فرماتی توہے ظاہر
کرتے ہیں کہ پاسہمارےگو شریعت نہیں توبھی ہم
اپنے آپ کے لئے خود شریعت ہیں۔ 15 اِس میں وہ
ثابت کرتے ہیں کہ شریعت کے تقاضے اُن کے دل پر
لـکھے ہوئے ہیں۔ اُن کا ضمیر بھی اِس کی گواہی دیتا
ہے، کیونکہ اُن خیالاتکے دوسرےایککبھی کی
مذمت اور کبھی ایک دوسرے کا دفاع بھی کرتے
ہیں۔ خبریخوشمیریغرض،16 مطابقکے ایکہر
کو اُس دن اپنا اجر ملے گا جب الله عیسٰی مسیح کی
معرفت انسانوں کی پوشیدہ باتوں کرےعدالتکی گا۔
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یہودی شریعتاور
اچھا،17 تُو آپاپنے یہودیکو ہے۔کہتا شریعتتُو

پر انحصار کرتا اور الله ساتھکے تعلقاپنے پر فخر ہے۔کرتا
18 تُو اُس کی مرضی کو جانتا ہے اور شریعت کی تعلیم
پانے صحیحباعثکے راہ پہچانکی ہے۔رکھتا تجھے19
پورا یقین ہے، مَیں’ اندھوں کا قائد، یکی تار میں بسنے
والوں کی روشنی، 20 بےسمجھوں کا معلم اور بچوں کا
اُستاد لحاظایک‘ہوں۔ بھیدرستیہسے کیونکہہے،
شریعت کی صورت میں تیرے پاس علم و عرفان اور
سچائی موجود ہے۔ اب21 بتا، تُو جو اَوروں کو سکھاتا
ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تُو جو چوری نہ
منادیکیکرنے کرتا کیوںچوریخودہے، کرتا ہے؟
22 تُو اَوروںجو کو زنا کرنے منعسے کرتا خودہے، زنا
کیوں کرتا ہے؟ تُو جو بُتوں سے گھن کھاتا ہے، خود
مندروں کو کیوں لُوٹتا ہے؟ 23 تُو جو شریعت پر فخر
کرتا ہے، کیوں اِس کی خلاف ورزی کر کے الله کی
بےعزتی کرتا ہے؟ یہ24 باتوہی جوہے مُقّدسکلاِم
لـکھیمیں سببتمہارے”ہے، غیریہودیوںسے میں الله
کے نام پر کفر بکا جاتا “ہے۔

25 ختنے کا فائدہ تو وقتاُس ہوتا جبہے شریعتتُو
عملپر لیکنہے۔کرتا اگر تُو اُس کی عدولیحکم کرتا ہے
تو تُو نامختون جیسا ہے۔ اِس26 برعکسکے اگر نامختون
شریعتغیریہودی تقاضوںکے کو پورا کرتا توہے کیا الله
اُسے مختون یہودی کے برابر نہیں ٹھہرائے گا؟ 27 چنانچہ
جو نامختون شریعتغیریہودی پر عمل کرتے ہیں آپوہ
یہودیوں کو مجرم ٹھہرائیں گے جن کا ختنہ ہوا ہے اور
جن پاسکے شریعت ہے، آپکیونکہ شریعت پر عمل
نہیں کرتے۔ آپ28 اِس بنا پر حقیقی یہودی نہیں ہیں
کہ آپ کے والدین یہودی تھے یا آپ کے بدن کا ختنہ
ظاہری طور پر ہوا ہے۔ 29 بلـکہ حقیقی یہودی وہ ہے
جو باطن میں یہودی ہے۔ اور حقیقی ختنہ اُس وقت
ہوتا جبہے دل کا ختنہ ہوا ہے۔ ایسا ختنہ شریعت
سے نہیں بلـکہ القدسروح کے وسیلے سے کیا جاتا ہے۔
اور ایسے یہودی کو انسان کی طرف سے نہیں بلـکہ الله
طرفکی تعریفسے ملتی ہے۔

3
1 تو کیا یہودی ہونے کا یا ختنہ کا کوئی فائدہ ہے؟

جی2 ہاں، طرحہر !کا اّول تو یہ کہ الله کا کلام اُن کے
سپرد کیا گیا ہے۔ 3 اگر اُن میں بعضسے بےوفا نکلے تو
کیا ہوا؟ کیا اِس سے الله کی وفاداری بھی ختم ہو جائے
گی؟ 4 کبھی !نہیں لازم ہے کہ الله سچا ٹھہرے گو
ہر انسان جھوٹا ہے۔ یوں کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے،
لازم” ہے کہ تُو لتے بو ٹھہرےراستوقت عدالتاور
غالبوقتکرتے “آئے۔

کہہکوئی5 سکتا ہماری”ہے، ناراستی ایککا اچھا
مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اِس سے لوگوں پر الله کی راستی
ظاہر ہوتی ہے۔ تو کیا الله بےانصاف نہیں ہو گا اگر وہ
اپنا غضب ہم پر نازل “کرے؟ مَیں) انسانی خیال
پیش کر رہا ۔(ہوں 6 ہرگز !نہیں اگر راستالله نہ ہوتا تو
پھر وہ دنیا طرحکسعدالتکی کر سکتا؟

7 شاید کوئی اعتراضاَور کرے، اگر” میرا جھوٹ
الله کی سچائی کثرتکو سے نمایاں کرتا ہے اور یوں اُس
جلالکا بڑھتا توہے گناہکرکیوںمجھےوہ دےقرارگار
سکتا “ہے؟ 8 لوگکچھ ہم پر یہ کفر بھی بکتے ہیں کہ
ہم کہتے ہیں، آؤ،” ہم بُرائی یں کر تاکہ بھلائی “نکلے۔
انصاف کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں کو مجرم ٹھہرایا
جائے۔

راستکوئی باز نہیں
اب9 ہم کیا کہیں؟ کیا ہم یہودی دوسروں سے برتر

ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہم تو پہلے ہی یہ الزام لگا چکے ہیں
کہ یہودی اور یونانی سب ہی گناہ کے قبضے میں ہیں۔
10 مُقّدسکلاِم میں یوں لـکھا کوئی”ہے، نہیں راستجو باز ایکہے، بھی نہیں۔

کوئی11 نہیں جو سمجھ دار ہے،
کوئی نہیں جو الله طالبکا ہے۔
12 صحیحسبافسوس، راہ بھٹکسے گئے،
سب سبکے بگڑ گئے ہیں۔
کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ایکہو، بھی نہیں۔
13 اُن کا گلا کھلی قبر ہے،
اُن کی زبان فریب دیتی ہے۔
اُن ہونٹوںکے سانپمیں کا زہر ہے۔
14 اُن کا لعنتمنہ کڑواہٹاور سے بھرا ہے۔
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15 اُن کے پاؤں خون بہانے کے لئے جلدی ہیں۔کرتے
16 اپنے پیچھے وہ تباہی و بربادی چھوڑ جاتے ہیں،
17 اور وہ سلامتی کی راہ نہیں جانتے۔
18 اُن کی آنکھوں کے منے سا خدا کا خوف “ہوتا۔نہیں
ہماب19 ہیںجانتے شریعتکہ فرماتیکچھجو ہے

اُنہیں فرماتی ہے جن کے سپرد وہ کی گئی ہے۔ مقصد
یہ ہے کہ ہر انسان کے بہانے ختم کئے جائیں اور تمام
دنیا الله کے منے سا مجرم ٹھہرے۔ 20 کیونکہ شریعت
کے پورےتقاضے کرنے سے کوئی بھی اُس کے منے سا
راست باز نہیں ٹھہر سکتا، شریعتبلـکہ یہکامکا کہہے
ہمارے اندر گناہ گار ہونے احساسکا پیدا کرے۔

راست باز ہونے کے لئے ایمان ضروری ہے
لیکن21 اب الله نے ہم پر ایک راہ کا انکشاف کیا

جسہے سے ہم شریعت کے بغیر ہی اُس کے منے سا
راست باز ٹھہر سکتے ہیں۔ توریت اور نبیوں کے صحیفے
بھی اِس کی تصدیق کرتے ہیں۔ 22 راہ یہ ہے جبکہ
ہم عیسٰی مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو الله راستہمیں باز
قرار اورہے۔دیتا یہ لئےکےسبراہ کوئیکیونکہہے۔
بھی فرق نہیں، سب23 نے گناہ کیا، سب الله کے اُس
جلال محرومسے جسہیں کا وہ تقاضا کرتا ہے، اور24
میںمفتسب الله فضلکے ہی راستسے باز ٹھہرائے
جاتے ہیں، اُس فدئیے کے وسیلے سے جو مسیح عیسٰی
نے دیا۔ 25 کیونکہ الله نے عیسٰی کو اُس خونکے کے
باعث کفارہ کا وسیلہ بنا پیشکر کیا، ایسا جسکفارہ
ایمانسے والوںلانے گناہوںکو معافیکی ملتی یوںہے۔
الله نے اپنی راستی ظاہر کی، پہلے ماضی میں جب وہ
اپنے صبر و تحمل میں گناہوں کی سزا دینے سے باز رہا
26 اور اب موجودہ زمانے میں بھی۔ اِس سے وہ ظاہر
کرتا ہے کہ وہ راست ہے اور ہر ایک کو راست ٹھہراتاباز ہے جو عیسٰی پر ایمان لایا ہے۔

اب27 ہمارا فخر کہاں رہا؟ اُسے تو ختم کر دیا گیا
ہے۔ کس شریعت سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟
نہیں، بلـکہ ایمان کی شریعت سے۔ 28 کیونکہ ہم کہتے
ہیں کہ انسان کو ایمان راستسے باز ٹھہرایا جاتا ہے،
نہ کہ اعمال سے۔ 29 کیا الله صرف یہودیوں کا خدا
غیریہودیوںہے؟ کا نہیں؟ غیریہودیوںہاں، بھیکا ہے۔

30 کیونکہ ایکالله ہی ہے مختونجو اور نامختون دونوں
کو ایمان ہی راستسے باز ٹھہرائے گا۔ 31 پھر کیا ہم
شریعت ایمانکو منسوخسے ہیں؟کرتے نہیں،ہرگز بلـکہ
شریعتہم کو قائم رکھتے ہیں۔

4
ابراہیم ایمان راستسے باز ٹھہرا

1 ابراہیم لحاظجسمانی سے ہمارا باپ تھا۔ تو راست
باز ٹھہرنے کے سلسلے میں اُس کا کیا تجربہ تھا؟ 2 ہم
کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ شریعت پر عمل کرنے سے
راست باز ٹھہرتا تو وہ آپاپنے پر فخر کر سکتا تھا۔ لیکن
الله نزدیککے اُس پاسکے اپنے آپ پر فخر کرنے کا
کیونکہ3تھا۔نہسببکوئی میںمُقّدسکلاِم لـکھا ابراہیم”ہے، نے الله پر بھروسا رکھا۔ اِس بنا پر الله نے اُسے
راست باز قرار “دیا۔ لوگجب4 کام کرتے ہیں تو اُن
کی مزدوری خاصکوئی مہربانی قرار نہیں دی جاتی،
بلـکہ یہ تو اُن کا حق بنتا ہے۔ 5 لیکن لوگجب کام
نہیں کرتے بلـکہ الله پر ایمان رکھتے ہیں جو بےدینوں کو
راست باز قرار دیتا ہے تو اُن کا کوئی حق نہیں بنتا۔ وہ
اُن کے ایمان ہی کی بنا پر راست باز قرار دیئے جاتے
ہیں۔ 6 داؤد باتیہی بیان کرتا جبہے وہ شخصاُس
مبارککو کہتا جسےہے الله بغیر اعمال راستکے ٹھہراتاباز ہے،

مبارک”7 ہیں وہ جن کے معافجرائم کئے گئے،
جن کے گناہ ڈھانپے گئے ہیں۔
مبارک8 ہے جسوہ کا گناہ حسابرب میں نہیں

لائے “گا۔
9 کیا یہ مبارک بادی صرف مختونوں کے لئے ہے

یا نامختونوں کے لئے بھی؟ ہم تو بیان کر چکے ہیں کہ
ابراہیم ایمان کی بنا پر راست باز ٹھہرا۔ 10 اُسے کس
حالت میں راست باز ٹھہرایا گیا؟ ختنہ کرانے کے بعد
یا پہلے؟ ختنے کے بعد نہیں بلـکہ پہلے۔ 11 اور ختنہ کا جو
نشان اُسے ملا وہ اُس کی راست بازی کی مُہر تھی، وہ
راست بازی جو اُسے ختنہ کرانے سے پیشتر ملی، اُس
جبوقت وہ ایمان لایا۔ یوں وہ سباُن باپکا ہے جو
بغیر ختنہ کرائے ایمان لائے ہیں اور اِس بنا راستپر باز
ٹھہرتے ہیں۔ ساتھ12 ہی وہ ختنہ والوںکرانے باپکا
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بھی لیکنہے، اُن جنکا کا ختنہصرفنہ ہوا بلـکہہے
ہمارےجو باپ ابراہیم کے اُس ایمان کے نقِش قدم پر
چلتے ہیں جو وہ ختنہ کرانے سے پیشتر رکھتا تھا۔

الله کا وعدہ ایمان حاصلسے ہوتا ہے
اللهجب13 نے ابراہیم اور اُس اولادکی وعدہسے کیا

کہ وہ دنیا وارثکا ہو گا تو اُس نے یہ اِس لئے نہیں کیا
کہ ابراہیم پیرویکیشریعتنے کی بلـکہ اِس لئے کہ وہ
ایمان لایا اور راستیوں باز ٹھہرایا گیا۔ 14 کیونکہ اگر وہ
ہیںوارث شریعتجو پیروکارکے ہیں تو پھر ایمان بےاثر
ٹھہرا اور الله کا مٹوعدہ گیا۔ شریعت15 الله غضبکا
ہی پیدا لیکنہے۔کرتی نہیںشریعتکوئیجہاں وہاں
اُس ورزیخلافکی بھی نہیں۔

16 چنانچہ یہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ اِس کی
بنیاد الله فضلکا ہو اور اِس کا وعدہ ابراہیم کی تمام نسل
کے لئے ہو، نہ صرف شریعت کے پیروکاروں کے لئے
بلـکہ اُن کے لئے بھی جو ابراہیم کا سا ایمان رکھتے ہیں۔
یہی سبہم باپکا ہے۔ یوں17 الله مُقّدسکلاِم میں
اُس سے وعدہ کرتا ہے، مَیں” نے تجھے بہت قوموں کا
باپ بنا دیا “ہے۔ الله ہی نزدیککے ابراہیم سبہم کا
باپ کیونکہہے۔ اُس ایمانکا اُس خدا پر تھا مُردوںجو
کو زندہ کرتا جساور کے حکم پر وہ کچھ پیدا ہوتا ہے
جو پہلے نہیں تھا۔ 18 اُمید کی کوئی کرن دکھائی نہیں
دیتی تھی، پھر بھی ابراہیم اُمید کے ساتھ ایمان رکھتا رہا
کہ مَیں بہتضرور قوموں کا باپ بنوں گا۔ اور آخرکار
ایسا ہی ہوا، جیسا مُقّدسکلاِم میں وعدہ کیا گیا تھا تیری”کہ اولاد اِتنی ہی بےشمار ہو “گی۔ 19 اور ابراہیم
کا ایمان کمزور نہ پڑا، حالانکہ اُسے معلوم تھا کہ مَیں
ً تقریبا َسو سال کا ہوں اور میرا اور سارہ کے بدن یا گو
مُردہ بچےابہیں، پیدا کیکرنے عمر سارہ لئےکے گزر
چکی ہے۔ توبھی20 ابراہیم کا ایمان ختم نہ ہوا، نہ اُس
نے الله وعدےکے پر شک کیا بلـکہ ایمان میں وہ مزید
مضبوط ہوا اور الله کو جلال دیتا رہا۔ 21 اُسے پختہ
یقین تھا کہ الله وعدےاپنے کو پورا کرنے کی قدرت
رکھتا ہے۔ 22 اُس کے اِس ایمان کی وجہ سے الله نے
راستاُسے باز قرار دیا۔ 23 مُقّدسکلاِم میں باتیہ کہ

الله نے اُسے راست باز قرار دیا نہ صرف اُس کی خاطر
لـکھی گئی 24 بلـکہ ہماری خاطر بھی۔ کیونکہ الله ہمیں
بھی راست باز دےقرار گا اگر ہم اُس پر ایمان رکھیں
جس نے ہمارے خداوند عیسٰی کو مُردوں میں سے
زندہ کیا۔ ہماری25 ہی خطاؤں کی وجہ سے موتاُسے
حوالےکے کیا گیا، اور ہمیں راستہی باز قرار دینے کے
لئے اُسے زندہ کیا گیا۔

5
بازیراست کا انجام

اب1 چونکہ ہمیں ایمان راستسے باز قرار دیا گیا ہے
اِس لئے الله کے ساتھ ہماری صلح ہے۔ اِس صلح کا
وسیلہ ہمارا خداوند عیسٰی مسیح ہے۔ ہمارے2 ایمان
لانے پر اُس نے ہمیں فضل کے اُس مقام تک پہنچایا
آجہمجہاں قائم ہیں۔ اور یوں اِسہم اُمید پر فخر کرتے
ہیں کہ ہم الله کے جلال میں شریک ہوں گے۔ 3 نہ
صرف یہ بلـکہ ہم بھیوقتاُس فخر ہمجبہیںکرتے
مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں
مصیبتکہ ثابتسے قدمی پیدا ہوتی ہے، ثابت4 قدمی
سے پختگی اور پختگی سے اُمید۔ 5 اور اُمید ہمیں شرمندہ
نہیںہونے دیتی، کیونکہ الله دےالقدسروحہمیںنے
اُسکر ُنڈیلیمحبتاپنیمیںدلوںہمارےسےوسیلےکے ہے۔ا

6 کیونکہ ہم ابھی کمزور ہی تھے تو مسیح نے ہم
بےدینوں کی خاطر اپنی دےجان دی۔ مشکل7 سے
ہی راستکسیکوئی باز کی خاطر اپنی گا۔دےجان
ہاں، ممکن ہے کہ کوئی کسی نیکو کار کے لئے اپنی
جان لیکن8کرے۔جرأتکیدینے الله اپنیسےہمنے
محبت کا اظہار یوں کیا کہ مسیح نے اُس وقت ہماری
خاطر اپنی جان دی جب ہم گناہ گار ہی تھے۔ 9 ہمیں
مسیح خونکے راستسے باز ٹھہرایا گیا ہے۔ تو باتیہ
یقینیکتنی اُسہمکہہے اللهسےوسیلےکے غضبکے
سے بچـیں گے۔ ہم10 ابھی الله کے دشمن ہی تھے جب
اُس کے فرزند موتکی کے وسیلے ہماریسے اُس کے
ساتھ صلح ہو گئی۔ تو پھر یہ بات کتنی یقینی ہے کہ
ہم اُس کی زندگی کے وسیلے نجاتسے بھی پائیں گے۔
11 نہ صرف یہ بلـکہ اب ہم الله پر فخر کرتے ہیں اور یہ
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ہمارے خداوند عیسٰی مسیح وسیلےکے سے جسہے،
ہمارینے صلح کرائی ہے۔

آدم اور مسیح
جب12 آدم نے گناہ کیا تو اُس ایک شخصہی سے

گناہ دنیا میں آیا۔ اِس گناہ کے ساتھ موتساتھ بھی آ کر
سب آدمیوں میں پھیل گئی، کیونکہ سب نے گناہ کیا۔
شریعت13 کے انکشاف سے پہلے گناہ تو دنیا میں تھا،
لیکن نہیںشریعتجہاں وہاںہوتی گناہ نہیںحسابکا
کیا جاتا۔ 14 تاہم آدم سے لے کر موسٰی تک موت کی
جاریحکومت رہی، اُن پر بھی جنہوں نے آدم کی سی
حکم عدولی نہ کی۔
اب آدم آنے والے عیسٰی مسیح طرفکی اشارہ تھا۔

لیکن15 اِن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نعمتجو الله مفت
میں دیتا ہے وہ آدم کے گناہ مطابقتسے نہیں رکھتی۔
کیونکہ شخصایکاِس آدم ورزیخلافکی بہتسے
میںزدکیموتلوگسے آ لیکنگئے، الله کہیںفضلکا
یادہ ز موثر ہے، نعمتمفتوہ جو بہتوں کو ایکاُس
شخص عیسٰی مسیح میں ملی ہے۔ 16 ہاں، الله کی اِس
نعمت اور آدم کے گناہ میں بہت فرق ہے۔ اُس ایک
شخص آدم کے گناہ کے نتیجے میں ہمیں تو مجرم قرار دیا
گیا، لیکن الله کی مفت نعمت کا اثر یہ ہے کہ ہمیں
راست باز قرار دیا جاتا ہے، گو ہم سے بےشمار گناہ
سرزد ہوئے ہیں۔ شخصایکاِس17 آدم کے گناہ کے
نتیجے سبموتمیں حکومتپر لـگی۔کرنے لیکن اِس
مسیحعیسٰیشخصایک کامکا یادہکتنا ز تھا۔موثر جتنے
بھی الله کا وافر فضل اور راست بازی کی نعمت پاتے
ہیں وہ مسیح کے وسیلے ابدیسے زندگی میں حکومت
کریں گے۔

18 چنانچہ جس ایکطرح شخصہی کے گناہ کے
لوگسبباعث ایکطرحاُسیٹھہرےمجرم شخصہی
عملراستکے وہسے کھلدروازہ داخلمیںجسگیا
ہو راستلوگسبکر باز ٹھہر سکتے اور زندگی پا سکتے
ہیں۔ جس19 طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے
گناہلوگسےبہت بنگار شخصہیایکطرحاُسیگئے،
برداریفرماںکی بہتسے راستلوگسے باز بن جائیں
گے۔

شریعت20 اِس لئے درمیان میں آ گئی کہ خلاف
ورزی بڑھ جائے۔ لیکن جہاں گناہ یادہ ز ہوا وہاں الله
کا فضل اِس سے بھی یادہ ز ہو گیا۔ 21 چنانچہ جس
طرح گناہ موت کی صورت میں حکومت کرتا تھا اُسی
ابطرح الله کا فضل راستہمیں باز ٹھہرا حکومتکر
کرتا یوںہے۔ ہمیں اپنے خداوند عیسٰی مسیح بدولتکی
ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

6
مسیح میں نئی زندگی

1 کیا اِس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں
تاکہ الله کے فضل میں اضافہ ہو؟ 2 ہرگز !نہیں ہم تو مر
کر گناہ لاتعلقسے ہو ہیں۔گئے تو پھر گناہطرحکسہم
کو آپاپنے پر حکومت دےکرنے سکتے ہیں؟ 3 یا کیا
آپ کو معلوم نہیں کہ جنہیںسبہم بپتسمہ دیا گیا ہے
اِس سے مسیح عیسٰی کی موت میں شامل ہو گئے ہیں؟
بپتسمےکیونکہ4 ہمیںسے دفنایا گیا اور اُس میںموتکی
شامل کیا گیا تاکہ ہم مسیح طرحکی نئی زندگی گزاریں،
باپجسے کی جلالی قدرت نے مُردوں میں سے زندہ
کیا۔

اُسمیںموتکیاُسہمطرحاِسچونکہ5 ساتھکے
پیوست ہو اِسہیںگئے لئے اُسہم اُٹھنےجیکے بھیمیں
اُس پیوستساتھکے گے۔ہوں 6 ہمکیونکہ ہیںجانتے
کہ ہمارا پرانا انسان مسیح کے مصلوبساتھ ہو گیا تاکہ
گناہ کے قبضے میں یہ نیستجسم ہو جائے اور یوں ہم
گناہ کے غلام نہ رہیں۔ 7 کیونکہ جو مر گیا وہ گناہ سے
آزاد ہو گیا اور8ہے۔ ایمانہمارا مسیحہمچونکہکہہے
ساتھکے مر ہیںگئے اِس لئے ہم اُس ساتھکے بھیزندہ
ہوں گے، 9 ہمکیونکہ ہیںجانتے مُردوںمسیحکہ میں
جیسے اُٹھا موتابگا۔مرےنہیںکبھیاباورہے
کا اُس پر کوئی اختیار نہیں۔ 10 مرتے وقت وہ ہمیشہ
کے لئے گناہ حکومتکی نکلسے گیا، جباباور وہ
دوبارہ زندہ ہے تو اُس کی زندگی الله کے لئے مخصوص
ہے۔ بھیآپ11 آپاپنے کو ایسا آپسمجھیں۔ بھی مر
کر گناہ کی حکومت سے نکل گئے ہیں اور اب آپ کی
مسیح میں زندگی الله کے لئے مخصوص ہے۔
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12 چنانچہ گناہ آپ کے فانی بدن میں حکومت نہ

کرے۔ دھیان دیں آپکہ اُس خواہشاتبُریکی کے
تابع نہ ہو جائیں۔ 13 اپنے بدن کے کسی بھی عضو کو
گناہ خدمتکی کے لئے پیش نہ کریں، نہ اُسے ناراستی
کا ہتھیار بننے دیں۔ اِس کے بجائے اپنے آپ کو الله کی
لئےکےخدمت کریں۔پیش مُردہآپپہلےکیونکہ تھے،
لیکن آپاب زندہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اپنے تمام اعضا
کو الله کی خدمت کے لئے پیش کریں اور اُنہیں راستی
کے ہتھیار بننے دیں۔ 14 آئندہ گناہ آپ پر حکومت نہیں
کرے گا، آپکیونکہ اپنی شریعتزندگی نہیںتحتکے
گزارتے بلـکہ الله فضلکے کے تحت۔

بازیراست کے غلام
اب15 سوال یہ ہے، چونکہ ہم شریعت کے تحت

نہیں بلـکہ فضل تحتکے ہیں تو کیا اِس مطلبکا یہ ہے
ہمیںکہ گناہ لئےکےکرنے چھوڑکھلا دیا گیا ہرگزہے؟
!نہیں 16 آپکیا نہیںمعلومکو آپجبکہ آپاپنے کو
کسی تابعکے کر اُسکے غلامکے بن ہیںجاتے آپتو
مالـکاُس کے غلام جسہیں کے تابع آپ ہیں؟ یا تو
گناہ آپ مالـککا بن کر آپ تکموتکو لے جائے
گا، یا آپبرداریفرماں مالـکنکی بن آپکر راستکو
تکبازی لے جائے گی۔ 17 در آپحقیقت پہلے گناہ
غلامکے تھے، لیکن خدا کا شکر پورےآپابکہہے
دل اُسیسے تعلیم کے تابع ہو گئے ہیں آپجو کے سپرد
گناہکوآپاب18ہے۔گئیکی آزادسے کر دیا گیا ہے،
راست بازی آپہی کی مالـکن بن گئی ہے۔ 19 آپ)
کی فطرتی کمزوری کی وجہ سے مَیں غلامی کی یہ مثال
دے رہا ہوں تاکہ آپ میری بات سمجھ (پائیں۔ پہلے
آپ نے اپنے اعضا کو نجاست اور بےدینی کی غلامی
دےمیں رکھا جستھا نتیجےکے آپمیں کی بےدینی
بڑھتی آپابلیکنگئی۔ اپنے اعضا بازیراستکو کی
غلامی دیںدےمیں مُقّدسآپتاکہ بن جائیں۔

آپگناہجب20 مالـککا تھا بازیراستآپتو سے
آزاد تھے۔ 21 اور اِس کا نتیجہ کیا تھا؟ جو آپکچھ نے
اُس وقت کیا اُس سے آپ کو آج شرم آتی ہے اور اُس
کا موتانجام ہے۔ آپابلیکن22 گناہ کی غلامی سے
آزاد ہو کر الله کے غلام بن گئے ہیں، جس کے نتیجے

میں مخصوصآپ مُقّدسو بن جاتے ہیں جساور کا
انجام ابدی زندگی ہے۔ 23 کیونکہ گناہ کا موتاجر ہے
جبکہ الله ہمارے خداوند مسیح عیسٰی کے وسیلے سے
ابدیہمیں زندگی نعمتمفتکی عطا کرتا ہے۔

7
شادی کی مثال

1 بھائیو، آپ تو شریعت سے واقف ہیں۔ تو کیا آپ
نہیں جانتے کہ شریعت اُس وقت تک انسان پر اختیار
رکھتی ہے تکجب وہ زندہ ہے؟ شادی2 کی مثال
لیں۔ عورتکسیجب کی شادی ہوتی ہے تو شریعت
اُس کا شوہر کے ساتھ بندھن تکوقتاُس قائم رکھتی
ہے تکجب شوہر زندہ ہے۔ اگر شوہر مر جائے تو
پھر وہ اِس بندھن سے آزاد ہو گئی۔ 3 چنانچہ اگر وہ
اپنے خاوند کے جیتے جی کسی اَور مرد کی بیوی بن
جائے تو اُسے زناکار قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اُس
کا شوہر مر جائے تو شریعتوہ سے آزاد ابہوئی۔ وہ
دوسرےکسی مرد بیویکی بنے تو زناکار نہیں ٹھہرتی۔
میرے4 بھائیو، آپباتیہ پر بھی صادق آتی جبہے۔
مسیحآپ بدنکے کا بنحصہ گئے آپتو مر شریعتکر
کے اختیار سے آزاد ہو گئے۔ اب آپ اُس کے ساتھ
پیوست ہو گئے ہیں جسے مُردوں میں سے زندہ کیا گیا
تاکہ ہم الله کی خدمت میں پھل لائیں۔ 5 کیونکہ جب
ہم اپنی پرانی فطرت کے تحت زندگی گزارتے تھے تو
شریعت ہماری گناہ آلودہ رغبتوں کو اُکساتی تھی۔ پھر
یہی ہمارےرغبتیں اعضا پر اثرانداز ہوتی تھیں اور نتیجے
میں ہم ایسا پھل لاتے تھے جس کا انجام موت ہے۔
مرہمابلیکن6 شریعتکر بندھنکے آزادسے ہو گئے
ابہیں۔ شریعتہم کی پرانی زندگی خدمتتحتکے
نہیں کرتے بلـکہ القدسروح کی نئی زندگی کے تحت۔

شریعت اور گناہ
7 کیا اِس مطلبکا یہ ہے شریعتکہ خود گناہ ہے؟

ہرگز !نہیں بات تو یہ ہے کہ اگر شریعت مجھ میرےپر
گناہ ظاہر نہ کرتی تو مجھے اِن کا کچھ پتا نہ ًچلتا۔ مثلا
شریعتاگر نہ بتاتی، لالچ” نہ “کرنا تو مجھے حقیقتدر
معلوم نہ ہوتا کہ لالچ کیا ہے۔ لیکن8 گناہ نے اِس حکم
سے فائدہ اُٹھا کر مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا۔
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اِس کے برعکس جہاں شریعت نہیں ہوتی وہاں گناہ
مُردہ اورہے ایسا کام نہیں کر پاتا۔ وقتایک9 جبتھا
مَیں شریعت کے بغیر زندگی گزارتا تھا۔ لیکن جوں ہی
میرےحکم منے سا آیا تو گناہ جانمیں آ گئی اور10 مَیں مر
گیا۔ اِس طرح معلوم ہوا جسکہ حکم کا مقصد میری
زندگی کو قائم رکھنا تھا موتمیریوہی بنباعثکا گیا۔
11 کیونکہ گناہ نے حکم سے فائدہ اُٹھا کر مجھے بہکایا اور
حکم سے ہی مجھے مار ڈالا۔

شریعتلیکن12 مُقّدسخود اورہے اِس احکامکے
مُقّدس، راست اور اچھے ہیں۔ 13 کیا اِس مطلبکا یہ
ہے کہ جو اچھا ہے میرےوہی لئے موت باعثکا بن
گیا؟ ہرگز !نہیں گناہ ہی نے یہ کیا۔ اِس اچھی چیز کو
استعمال کر کے اُس میرےنے لئے موت پیدا کر دی
تاکہ گناہ ظاہر ہو جائے۔ یوں حکم کے یعے ذر گناہ کی
سنجیدگی حد سے یادہ ز بڑھ جاتی ہے۔

ہمارے اندر کشمکشکی
14 ہم جانتے ہیں کہ شریعت روحانی ہے۔ لیکن

فطرتمیری انسانی مجھےہے، گناہ کی غلامی میں بیچا گیا
ہے۔ 15 حقیقتدر مَیں نہیں سمجھتا کہ کیا کرتا ہوں۔
کیونکہ مَیں وہ کام نہیں کرتا جو کرنا چاہتا ہوں بلـکہ وہ
نفرتمجھےسےجس لیکن16ہے۔ مَیںاگر وہ ہوںکرتا
جو نہیں کرنا چاہتا تو ظاہر ہے کہ مَیں متفق ہوں کہ
اچھیشریعت ہے۔ اور17 اگر ایسا ہے تو پھر مَیں یہ کام
خود نہیں کر رہا بلـکہ گناہ میرےجو اندر سکونت کرتا
ہے۔ مجھے18 معلوم ہے میرےکہ اندر یعنی میری پرانی
فطرت میں کوئی اچھی چیز نہیں بستی۔ اگرچہ مجھ میں
نیک کام کرنے کا ارادہ تو موجود ہے لیکن مَیں اُسے
عملی نہیںجامہ پہنا مَیںکامنیکجو19سکتا۔ کرنا چاہتا
ہوں وہ نہیں کرتا بلـکہ وہ بُرا کام کرتا ہوں جو کرنا نہیں
چاہتا۔ اب20 مَیںاگر وہ کام ہوںکرتا نہیںمَیںجو کرنا
چاہتا تو اِس مطلبکا مَیںکہہے نہیںخود کر رہا بلـکہ
وہ گناہ میرےجو اندر بستا ہے۔

چنانچہ21 ایکمجھے اَور طرح شریعتکی کام کرتی
ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے نیکمَیںجبکہ کام
کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو بُرائی آ موجود ہوتی ہے۔
ہاں،22 باطناپنے میں تو اللهسےخوشیمَیں شریعتکی

کو مانتا ہوں۔ 23 لیکن مجھے اپنے اعضا میں ایک اَور
طرح کی شریعت دکھائی دیتی ہے، ایسی شریعت جو
میری سمجھ شریعتکی خلافکے لڑ کر مجھے گناہ کی
شریعت قیدیکا بنا دیتی شریعتاُسہے، میرےجوکا
اعضا میں موجود ہے۔ حالتمیریہائے،24 بُریکتنی
!ہے مجھے اِس بدن جسسے کا انجام موت ہے کون
چھڑائے گا؟ 25 خدا کا شکر ہے ہمارےجو خداوند
عیسٰی مسیح وسیلےکے سے یہ کام کرتا ہے۔
غرض حالتمیرییہی مسیحہے، کے بغیر مَیں الله

کی شریعت کی صرفخدمت اپنی سمجھ سے کر سکتا
ہوں جبکہ میری پرانی فطرت گناہ کی شریعت کی غلام
رہ اُسیکر خدمتکی کرتی ہے۔

8
روح میں زندگی

اب1 مسیحجو عیسٰی میں ہیں اُنہیں مجرم نہیں ٹھہرایا
جاتا۔ 2 روحکیونکہ شریعتکی نے مسیحہمیںجو میں
زندگی عطا کرتی تجھےہے گناہ موتاور شریعتکی سے
آزاد کر دیا ہے۔ موسوی3 شریعت ہماری پرانی فطرت
کی حالتکمزور کی وجہ ہمیںسے نہ بچا سکی۔ اِس لئے
الله نے وہ کچھ کیا شریعتجو بسکے میں نہ تھا۔ اُس
نے اپنا بھیجفرزند دیا تاکہ وہ گناہ گار کا اختیارجسمسا
کر ہمارےکے گناہوں کا کفارہ دے۔ اِس طرح الله
نے پرانی فطرت میں موجود گناہ کو مجرم ٹھہرایا 4 تاکہ
ہم میں شریعت کا تقاضا پورا ہو جائے، ہم جو پرانی
فطرت کے مطابق نہیں بلـکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔
فطرتپرانیجو5 ہیںمیںاختیارکے رکھتےسوچپرانیوہ
ہیں جبکہ روحجو کے اختیار میں ہیں وہ روحانی سوچ
رکھتے ہیں۔ 6 پرانی فطرت کی سوچ کا انجام موت ہے
جبکہ روح کی سوچ زندگی اور سلامتی پیدا کرتی ہے۔
7 پرانی فطرت کی سوچ الله سے دشمنی رکھتی ہے۔ یہ
آپاپنے کو الله شریعتکی کے تابع نہیں رکھتی، نہ ہی
ایسا کر سکتی ہے۔ اِس8 لئے لوگوہ الله کو پسند نہیں
آ سکتے جو فطرتپرانی کے اختیار میں ہیں۔

فطرتپرانیآپلیکن9 نہیںمیںاختیارکے روحبلـکہ
کے اختیار میں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ القدسروح آپ



رومیوں 8:10 1183 رومیوں 8:32

میں بسا ہوا ہو۔ اگر کسی میں مسیح کا روح نہیں تو وہ
مسیح نہیں۔کا لیکن10 میںآپمسیحاگر توہے آپپھر
بدنکا مُردہسےوجہکیگناہ آپالقدسروحجبکہہے
راستکو باز ٹھہرانے کی وجہ آپسے کے لئے زندگی
کا باعث ہے۔ 11 اُس کا روح آپ میں بستا جسہے
نے عیسٰی کو مُردوں میں سے زندہ کیا۔ اور روحچونکہ
میںآپالقدس بستا اِسہے لئے الله اِس یعےکے آپذر
کے فانی بدنوں کو بھی مسیح طرحکی کرےزندہ گا۔

میرےچنانچہ12 ہماریبھائیو، فطرتپرانی کا کوئی
حق نہ رہا کہ ہمیں اپنے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور
کرے۔ 13 کیونکہ آپاگر اپنی پرانی فطرت کے مطابق
زندگی گزاریں تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر
القدسروحآپ قوتکی اپنیسے فطرتپرانی غلطکے
کاموں نیستکو و نابود یں کر تو آپپھر زندہ رہیں گے۔
جس14 کی بھی راہنمائی القدسروح کرتا ہے وہ الله
اللهکیونکہ15ہے۔فرزندکا کوآپروحجونے دیا ہے
اُس آپنے کو غلام بنا خوفکر زدہ حالت میں نہیں
رکھا آپبلـکہ کو الله کے فرزند بنا دیا ہے، اور اُسی کے
یعے ذر ہم پکار کر الله کو “ابّا” یعنی “باپاے” کہہ
سکتے ہیں۔ القدسروح16 خود ہماری روح کے ساتھ
مل گواہیکر دیتا ہمکہہے الله فرزندکے ہیں۔ اور17
چونکہ ہم اُس کے فرزند ہیں اِس لئے ہم وارث ہیں،
الله وارثکے اور مسیح میراث۔ہمکے کیونکہ اگر ہم
مسیح کے دُکھ شریکمیں ہوں تو اُس کے جلال میں
شریکبھی ہوں گے۔

آئندہ کا جلال
میرے18 خیال میں ہمارا موجودہ دُکھ اُس آنے

والے جلال کی نسبت کچھ بھی نہیں جو ہم پر ظاہر ہو
گا۔ 19 ہاں، تمام کائنات یہ دیکھنے کے لئے تڑپتی ہے
کہ الله کے فرزند ظاہر ہو جائیں، 20 کیونکہ کائنات
الله کی لعنت کے تحت آ کر فانی ہو گئی ہے۔ یہ اُس
کی اپنی نہیں بلـکہ الله کی مرضی تھی جس نے اُس پر
یہ لعنت بھیجی۔ توبھی یہ اُمید دلائی گئی 21 ایککہ
کائناتدن کو خود اُس کی فانی حالت کی غلامی سے
چھڑایا جائے گا۔ اُس وقت وہ الله کے فرزندوں کی

آزادیجلالی شریکمیں ہو جائے گی۔ 22 کیونکہ ہم
جانتے ہیں کہ تکآج تمام کائنات کراہتی اور دردِ زہ
میں تڑپتی رہتی ہے۔ کائناتصرفنہ23 بلـکہ ہم خود
بھی اندر ہی اندر ہتے کرا ہیں، ہمیںگو آنے جلالوالے
کا پہلا پھل القدسروح صورتکی میں مل چکا ہے۔
ہم ہتے کرا ہتے کرا شدت سے اِس انتظار میں ہیں کہ
یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ہم الله کے فرزند ہیں اور
ہمارے بدنوں کو نجات ملے۔ 24 کیونکہ نجات پاتے
وقت ہمیں یہ اُمید دلائی گئی۔ لیکن اگر وہ کچھ نظر آ
چکا اُمیدکیجسہوتا ہم رکھتے تو یہ اُمیدحقیقتدر نہ
ہوتی۔ کون اُس کی اُمید رکھے جو اُسے نظر آ چکا ہے؟
لیکن25 چونکہ ہم اُس کی اُمید رکھتے ہیں جو ابھی نظر
نہیں آیا تو لازم ہے ہمکہ صبر اُسسے کا انتظار کریں۔

اِسی26 طرح روح القدس بھی ہماری کمزور حالت
میں ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ
مناسبطرحکس دعا مانگیں۔ لیکن القدسروح خود
ناقابِل بیان آہیں بھرتے شفاعتہماریہوئے کرتا ہے۔
27 اور خدا باپ جو تمام دلوں کی تحقیق کرتا ہے روح
القدس کی سوچ کو جانتا ہے، پاککیونکہ روح الله
مرضیکی مطابقکے مُقّدسین شفاعتکی کرتا ہے۔

اور28 ہم ہیںجانتے کہ اللهجو محبتسے ہیںرکھتے
اُن کے لئے سب کچھ مل کر بھلائی کا باعث بنتا ہے،
اُن کے لئے جو اُس ارادےکے کے مطابق بُلائے گئے
ہیں۔ 29 کیونکہ الله نے پہلے سے اپنے لوگوں کو چن
لیا، اُس نے پہلے سے اُنہیں اِس کے لئے مقرر کیا کہ وہ
اُس فرزندکے بنشکلہمکے جائیں اور بہتمسیحیوں
بھائیوںسے میں پہلوٹھا ہو۔ لیکن30 جنہیں اُس پہلےنے
سے مقرر کیا اُنہیں اُس نے بُلایا بھی، جنہیں اُس نے بُلایا
اُنہیں اُس راستنے باز بھی ٹھہرایا اور جنہیں اُس نے
راست باز ٹھہرایا اُنہیں اُس جلالنے بھی بخشا۔

الله کی مسیح محبتمیں
31 اِن تمام باتوں میںجوابکے ہم کیا کہیں؟ اگر الله

ہمارے حق میں ہے تو ہمارےکون خلاف ہو سکتا
ہے؟ 32 اُس نے اپنے فرزند کو بھی یغ در نہ کیا بلـکہ
اُسے ہم سب کے لئے دشمن کے حوالے کر جسدیا۔
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نے ہمیں اپنے فرزند کو دے دیا کیا وہ ہمیں اُس کے
مفتکچھسبساتھ دےنہیں گا؟ کوناب33 الله کے
چنے ہوئے لوگوں پر الزام لگائے گا جب الله خود اُنہیں
راست باز قرار دیتا ہے؟ کون34 ہمیں مجرم ٹھہرائے گا
جب مسیح عیسٰی ہمارےنے لئے اپنی جان دی؟ بلـکہ
ہماری اِسخاطر بھیسے یادہ اُسےہوا۔ز زندہ کیا گیا اور
وہ الله کے ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا، جہاں شفاعتہماریوہ
کرتا ہے۔ مسیحہمیںکونغرض35 محبتکی سے جدا
کرے گا؟ کیا کوئی مصیبت، تنگی، ایذا رسانی، کال،
ننگاپن، خطرہ یا تلوار؟ جیسے36 مُقّدسکلاِم میں لـکھا
ہے، تیری” خاطر ہمیں دن بھر موت کا سامنا کرنا پڑتا
لوگہے، ہمیں ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر سمجھتے
“ہیں۔ 37 باتکوئی نہیں، کیونکہ ہمارےمسیح ساتھ
ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اُس کے وسیلے سے
ہم خطروںسباِن کے برُو زبردسترُو فتح پاتے ہیں۔
38 کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں اُس کی محبت سے
کوئی چیز جدا نہیں کر :سکتی نہ موت اور نہ زندگی، نہ
فرشتے اور نہ حکمران، نہ حال اور نہ مستقبل، نہ طاقتیں،
39 نہ نشیب اور نہ فراز، نہ کوئی اَور مخلوق ہمیں الله کی
مسیحخداوندہمارےہمیںجوگیسکےکرجداسےمحبتاُس عیسٰی میں حاصل ہے۔

9
الله اور اُس کی قوم

مَیں1 مسیح میں سچ کہتا نہیںجھوٹہوں، بولتا، اور
میرا ضمیر بھی القدسروح میں اِس کی گواہی دیتا ہے
2 کہ مَیں دل میں اپنے یہودی ہم وطنوں کے لئے شدید
غم اور مسلسل محسوسدرد کرتا ہوں۔ میرےکاش3
بھائی اور خونی رشتے دار نجات !پائیں اِس کے لئے مَیں
خود ملعون اور مسیح سے جدا ہونے کے لئے بھی تیار
ہوں۔ 4 الله نے اُن ہی کو جو اسرائیلی ہیں اپنے فرزند
بننے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اُن ہی پر اُس نے اپنا جلال
ظاہر کیا، اُن ہی کے ساتھ اپنے عہد باندھے اور اُن ہی
کو شریعت عطا کی۔ وہی حقیقی عبادت اور الله کے
وعدوں کے حق دار ہیں، 5 وہی ابراہیم اور یعقوب کی
اولاد ہیں اور اُن ہی میں سے لحاظجسمانی سے مسیح

آیا۔ الله تمجیدکی یفو تعر تکابد ہو حکومتپرسبجو
کرتا !ہے آمین۔

6 کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ الله اپنا وعدہ پورا نہ
کر سکا۔ بات یہ نہیں ہے بلـکہ یہ کہ وہ سب حقیقی
اسرائیلی نہیں ہیں جو اسرائیلی قوم سے ہیں۔ 7 اور سب
ابراہیم کی حقیقی اولاد نہیں ہیں جو اُس کی نسل سے
ہیں۔ اللهکیونکہ نے میںمُقّدسکلاِم ابراہیم فرمایا،سے
اسحاقنسلتیری” سےہی قائم لازمچنانچہ8“گی۔رہے
نہیں کہ ابراہیم کی تمام فطرتی اولاد الله کے فرزند ہوں
صرفبلـکہ وہی ابراہیم کی حقیقی اولاد سمجھے جاتے
ہیں جو الله وعدےکے اُسمطابقکے فرزندکے بن گئے
ہیں۔ 9 اور وعدہ یہ تھا، مقررہ” وقت پر مَیں واپس آؤں
گا تو سارہ کے بیٹا ہو “گا۔

لیکن10 صرفنہ سارہ ساتھکے ایسا ہوا بلـکہ اسحاق
بیویکی بقہ رِ ساتھکے ایکبھی۔ ہی مرد ہمارےیعنی
اسحاقباپ اُسسے بچےجُڑواںکے پیدا ہوئے۔ لیکن11
بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے نہ اُنہوں نے نیککوئی یا
بُرا کام کیا تھا کہ ماں کو الله ایکسے پیغام ملا۔ اِس
پیغام سے ظاہر ہوتا ہے کہ الله لوگوں کو ارادےاپنے
کے مطابق چن لیتا ہے۔ 12 اور اُس کا یہ چناؤ اُن کے
نیک اعمال پر مبنی نہیں ہوتا بلـکہ اُس بُلاوےکے پر۔
پیغام یہ تھا، بڑا” چھوٹے کرےخدمتکی “گا۔ 13 یہ
بھی مُقّدسکلاِم میں لـکھا یعقوب”ہے، مجھے پیارا تھا،
جبکہ عیسَو سے مَیں متنفر “رہا۔

14 کیا اِس مطلبکا یہ ہے کہ الله بےانصاف ہے؟
ہرگز !نہیں 15 کیونکہ اُس نے موسٰی سے کہا، مَیں”
جس پر مہربان ہونا چاہوں اُس پر مہربان ہوتا ہوں اور
جس پر رحم کرنا چاہوں اُس پر رحم کرتا “ہوں۔
16 سبچنانچہ کچھ الله کے رحم پر ہی مبنی ہے۔ اِس
میں انسان کی مرضی یا کوشش کا کوئی دخل نہیں۔
17 یوں الله اپنے کلام میں مصر کے بادشاہ فرعون سے
مخاطب ہو کر فرماتا مَیں”ہے، تجھےنے اِس لئے پا بر کیا
ہے کہ تجھ میں قدرتاپنی کا اظہار کروں اور یوں تمام
دنیا میرےمیں نام کا پرچار کیا “جائے۔ 18 غرض، یہ
الله ہی کی مرضی ہے کہ وہ کس پر کرےرحم اور
کس سختکو کر دے۔
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الله غضبکا اور رحم
شاید19 کوئی اگر”کہے، باتیہ توہے پھر کسالله

طرح ہم پر الزام لگا سکتا جبہے ہم سے غلطیاں ہوتی
ہیں؟ ہم تو اُس کی مرضی کا مقابلہ نہیں کر “سکتے۔
20 یہ نہ کہیں۔ آپ انسان ہوتے ہوئے کون ہیں کہ
الله کے ساتھ بحث مباحثہ کریں؟ کیا جس کو تشکیل
دیا گیا ہے وہ تشکیل دینے والے سے کہتا ہے، تُو” نے
مجھے اِس طرح کیوں بنا “دیا؟ 21 کیا کمہار کا حق نہیں
ہے گارےکہ ایککے ہی لوندے سے مختلف قسم
کے برتن بنائے، باعزتکچھ استعمال کے لئے اور کچھ
ذلت آمیز استعمال کے لئے؟ 22 باتیہ الله پر بھی صادق
آتی ہے۔ گو وہ اپنا غضب نازل کرنا اور اپنی قدرت
ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن اُس بڑےنے صبر تحملو سے
وہ برتن برداشت کئے جن پر اُس کا غضب آنا ہے اور
جو ہلاکت کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ 23 اُس نے یہ
اِس لئے کیا تاکہ اپنا کثرتجلال سے اُن برتنوں پر ظاہر
کرے جن پر اُس کا فضل ہے اور جو پہلے سے جلال
پانے کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ 24 اور ہم اُن میں سے
ہیں جن کو اُس چننے لیا ہے، یہودیوںصرفنہ میں
سے بلـکہ غیریہودیوں میں بھی۔سے یوں25 غیریہودیوںوہ
کے ناتے سے ہوسیع کتابکی میں فرماتا ہے،

مَیں” اُسے میری’ کہوں‘قوم گا
میریجو قوم نہ تھی،
اور اُسے کہوں‘پیاریمیری’ گا
جو پیاریمجھے نہ “تھی۔
26 اور جہاں” اُنہیں بتایا گیا کہ تم’ میری قوم ‘نہیں
وہاں وہ زندہ’ خدا کے ‘فرزند کہلائیں “گے۔
27 اور یسعیاہ نبی اسرائیل بارےکے میں پکارتا گو”ہے، اسرائیلی ساحل پر ریتکی جیسے کیوںبےشمار نہ

ہوں ایکصرفتوبھی بچے ہوئے حصے نجاتکو ملے
گی۔ 28 ربکیونکہ اپنا فرمان مکمل طور پر تیزیاور سے
دنیا میں کرےپورا “گا۔ 29 یسعیاہ نے ایکباتیہ اَور
پیش گوئی میں بھی کی، اگر” رب الافواج ہماری کچھ
اولاد زندہ نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مٹطرح جاتے،
ہمارا عمورہ ستیاناسجیسا ہو “جاتا۔

اسرائیل کے لئے پولس کی دعا

30 اِس سے ہم کیا کہنا ہتے چا ہیں؟ یہ کہ گو
بازیراستغیریہودی تلاشکی میں نہ تھے توبھی اُنہیں
راست بازی حاصل ہوئی، ایسی راست بازی جو ایمان
سے پیدا ہوئی۔ 31 اِس کے برعکس اسرائیلیوں کو یہ
حاصل نہ ہوئی، حالانکہ شریعتایسیوہ تلاشکی میں
رہے جو اُنہیں راست باز ٹھہرائے۔ اِس32 کی کیا وجہ
تھی؟ یہ اپنیوہکہ تمام ایمانمیںکوششوں پر نہیںانحصار
کرتے تھے بلـکہ نیکاپنے اعمال پر۔ اُنہوں نے راہ میں
پڑے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ باتیہ33 مُقّدسکلاِم میں
لـکھی بھی دیکھو”ہے، مَیں صیون ایکمیں پتھر رکھ دیتا ہوں
جو ٹھوکر باعثکا بنے گا،
ایک چٹان ٹھیسجو لـگنے سببکا ہو گی۔
لیکن جو اُس پر ایمان لائے گا
اُسے شرمندہ نہیں کیا جائے “گا۔

10
1 بھائیو، میری دلی آرزو اور میری الله سے دعا یہ ہے

کہ اسرائیلیوں نجاتکو ملے۔ مَیں2 اِس کی تصدیق کر
سکتا ہوں کہ وہ الله کی غیرت رکھتے ہیں۔ لیکن اِس
غیرت کے پیچھے روحانی سمجھ نہیں ہوتی۔ 3 وہ اُس
بازیراست ناواقفسے ہیںرہے جو الله سےطرفکی
کیاِسہے۔ بجائے وہ اپنی بازیراستذاتی قائم کرنے
کوششکی کرتے رہے ہیں۔ یوں اُنہوں نے اپنے آپ
اللهکو بازیراستکی تابعکے نہیں کیا۔ مسیحکیونکہ4
شریعتمیں کا مقصد پورا ہو گیا، ہاں وہ پہنچتکانجام
گئی ہے۔ چنانچہ جو بھی مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہی
راست باز ٹھہرتا ہے۔

سب کے لئے بازیراست
موسٰی5 بازیراستاُسنے میںبارےکے لـکھا جو

شریعت سے حاصل ہوتی ہے، شخصجو” یوں کرے
گا وہ جیتا رہے “گا۔ 6 لیکن جو راست بازی ایمان
سے حاصل ہوتی ہے وہ کہتی ہے، اپنے” دل میں نہ
کہنا کہ کون’ آسمان پر چڑھے ‘گا؟ تاکہ) مسیح
کو نیچے لے ۔(آئے 7 یہ بھی نہ کہنا کہ کون’ پاتال
اُترےمیں ‘گا؟ تاکہ) مسیح کو مُردوں میں سے
واپس لے ۔“(آئے 8 تو پھر کیا کرنا ہئے؟ چا ایمان کی
راست بازی فرماتی ہے، یہ” کلام تیرے قریب بلـکہ
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تیرے منہ اور دل میں موجود “ہے۔ کلام سے مراد
ایمان کا وہ پیغام ہے جو ہم سناتے ہیں۔ 9 یعنی یہ کہ
اگر تُو اپنے منہ سے اقرار کرے کہ عیسٰی خداوند ہے
اور دل سے ایمان لائے کہ الله نے اُسے مُردوں میں
سے زندہ کر دیا تو نجاتتجھے ملے گی۔ 10 جبکیونکہ
ہم دل سے ایمان لاتے ہیں تو الله ہمیں راست باز قرار
دیتا ہے، اور جب ہم اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں تو
ہمیں نجات ملتی ہے۔ 11 یوں کلاِم مُقّدس فرماتا جو”ہے، بھی اُس پر ایمان لائے اُسے شرمندہ نہیں کیا جائے
“گا۔ 12 اِس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو یا
غیریہودی۔ کیونکہ سب ایککا ہی خداوند ہے، جو
فیاضی سے ہر ایک کو دیتا ہے جو اُسے پکارتا ہے۔
13 کیونکہ جو” بھی خداوند کا نام لے گا نجات پائے
“گا۔

لیکن14 وہ کس طرح اُسے پکار سکیں گے اگر وہ
اُس پر کبھی ایمان نہیں لائے؟ اور طرحکسوہ اُس پر
ایمان لا سکتے ہیں اگر اُنہوں نے کبھی اُس بارےکے
میں سنا نہیں؟ اور اُسطرحکسوہ بارےکے میں سن
سکتے ہیں اگر کسی اُنہیںنے یہ پیغام سنایا نہیں؟ 15 اور
سنانے والے کس طرح دوسروں پاسکے جائیں گے
اگر اُنہیں بھیجا نہ گیا؟ اِس لئے مُقّدسکلاِم فرماتا اُن”ہے، کے قدم پیارےکتنے ہیں خبریخوشجو سناتے
“ہیں۔ لیکن16 سب نے الله کی یہ خوش خبری قبول
نہیں کی۔ یوں یسعیاہ نبی فرماتا ہے، اے” رب، کون
ہمارے پیغام پر ایمان “لایا؟ 17 غرض، ایمان پیغام سننے
سے پیدا ہوتا ہے، یعنی مسیح کا کلام سننے سے۔

18 تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیلیوں نے یہ پیغام
نہیں سنا؟ اُنہوں نے اِسے ضرور سنا۔ مُقّدسکلاِم میں
لـکھا اُن”ہے، کی آواز نکل پوریکر دنیا میں سنائی دی،
اُن الفاظکے دنیا کی تکانتہا پہنچ “گئے۔
19 تو کیا اسرائیل کو باتاِس کی سمجھ نہ آئی؟ نہیں،

اُسے ضرور سمجھ آئی۔ پہلے موسٰی اِس کا جواب مَیں”ہے،دیتا خود ہی غیرتتمہیں دلاؤں گا،
ایک ایسی قوم کے یعے ذر جو حقیقت میں قوم نہیں

ہے۔

ایک نادان قوم کے یعے ذر مَیں تمہیں غصہ دلاؤں
“گا۔

20 اور یسعیاہ نبی یہ کہنے جرأتکی کرتا جو”ہے، تلاشمجھے نہیں کرتے تھے
اُنہیں مَیں مجھےنے پانے کا موقع دیا،
بارےمیرےجو یافتمیں در نہیں کرتے تھے
اُن پر مَیں ظاہر “ہوا۔
لیکن21 اسرائیل بارےکے میں وہ فرماتا دن”ہے، بھر مَیں نے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے
تاکہ ایک نافرمان اور سرکش قوم کا استقبال

“کروں۔
11

اسرائیل پر الله کا رحم
1 تو کیا اِس کا یہ مطلب ہے کہ الله نے اپنی قوم

کو رد کیا ہے؟ ہرگز !نہیں مَیں تو خود اسرائیلی ہوں۔
ابراہیم میرا بھی باپ ہے، اور مَیں بن یمین کے قبیلے کا
ہوں۔ 2 الله نے اپنی قوم کو پہلے سے چن لیا تھا۔ وہ
اُسےطرحکس کرےرد !گا آپکیا معلومکو نہیں کہ
الیاسمیںمُقّدسکلاِم نبی میںبارےکے کیا لـکھا ہے؟
الیاس اللهنے کے منے سا اسرائیلی قوم شکایتکی کر کے
کہا، 3 اے” رب، اُنہوں تیرےنے نبیوں کو قتل کیا
اور تیری قربان گاہوں کو گرا دیا مَیںہے۔ اکیلا ہی بچا
اورہوں، بھیمجھےوہ مار لنے ڈا کے اِس4“ہیں۔درپَے
پر الله اُسےنے مَیں”دیا؟جوابکیا اپنےنے لئے 7,000
مردوں کو بچا لیا اپنےنےجنہوںہے بعلگھٹنے دیوتا کے
منے سا نہیں “ٹیکے۔ آج5 بھی یہی حالت اسرائیلہے۔
ایککا چھوٹا حصہ بچ گیا جسےہے الله نے اپنے فضل
سے چن لیا ہے۔ 6 اور چونکہ یہ الله کے فضل سے ہوا
اِسہے لئے یہ اُن کی اپنی کوششوں نہیںسے ہوا۔ ورنہ
فضل فضل ہی نہ رہتا۔

7 غرض، جس چیز کی تلاش میں اسرائیل رہا وہ
پوری قوم ہوئینہیںحاصلکو اُسصرفبلـکہ ایککے
میںبارےکےفضلکوسبباقیکو۔حصےہوئےچنے
کربےحس دیا طرحجس8گیا، میںمُقّدسکلاِم لـکھا
تکآج”ہے، الله نے اُنہیں حالتایسی میں رکھا ہے
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کہ اُن کی مدہوشروح ہے،
اُن کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں
اور اُن کانکے سن نہیں “سکتے۔
9 اور داؤد فرماتا اُن”ہے، کی میز اُن کے لئے پھندا اور جال بن جائے،
اِس سے وہ ٹھوکر کھا کر غلطاپنے کاموں کا معاوضہ

پائیں۔
10 اُن کی آنکھیں تاریک ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ

سکیں،
اُن کی کمر ہمیشہ جھکی “رہے۔
11 تو کیا الله کی قوم ٹھوکر کھا کر یوں گر گئی کہ

کبھی بحال نہیں ہو گی؟ ہرگز !نہیں اُس کی خطاؤں کی
وجہ سے الله غیریہودیوںنے نجاتکو پانے کا موقع دیا
تاکہ غیرتاسرائیلی کھائیں۔ یوں12 یہودیوں خطائیںکی
دنیا کے لئے بھرپور برکت کا باعث بن گئیں، اور اُن کا
غیریہودیوںنقصان لئےکے برکتبھرپور گیا۔بنباعثکا
تو پھر یہ برکت کتنی اَور یادہ ز ہو گی جب یہودیوں کی
پوری تعداد اِس میں شامل ہو جائے !گی

غیریہودیوں نجاتکی
مَیںہیںغیریہودیجوکوآپ13 یہ بتاتا ہوں، الله نے

مجھے غیریہودیوں کے لئے رسول بنایا ہے، اِس لئے مَیں
اپنی اِس خدمت پر زور دیتا ہوں۔ 14 کیونکہ مَیں چاہتا
ہوں کہ میری قوم لوگکے یہ دیکھ کر غیرت کھائیں
اور اُن میں سے کچھ بچ جائیں۔ اُنہیںجب15 رد کیا گیا تو
باقی دنیا کی الله کے ساتھ صلح ہو گئی۔ تو پھر کیا ہو گا
اُنہیںجب دوبارہ قبول کیا جائے گا؟ یہ مُردوں میں سے
جی اُٹھنے کے برابر ہو !گا

آپجب16 فصل کے پہلے آٹے سے روٹی بنا کر الله
کے لئے مخصوص و مُقّدس کرتے ہیں تو باقی سارا آٹا
مخصوصبھی مُقّدسو درختجباورہے۔ جڑیںکی
ہیںمُقّدس تو اُس زیتون17ہیں۔مُقّدسبھیشاخیںکی
درختکے کی کچھ شاخیں توڑ دی گئی ہیں اور اُن کی
جگہ جنگلی زیتون کے درخت ایککی شاخ پیوند کی
گئی غیریہودیآپہے۔ اِس جنگلی شاخ مطابقتسے
رکھتے طرحجسہیں۔ درختدوسرےیہ کی جڑ سے
رس اور تقویت پاتی ہے اُسی طرح آپ بھی یہودی قوم
کی روحانی جڑ تقویتسے پاتے ہیں۔ 18 آپچنانچہ کا

دوسری شاخوں کے منے سا شیخی مارنے کا حق نہیں۔
اور ماریںشیخیآپاگر تو یہ کریںخیال آپکہ جڑ کو
قائم نہیں رکھتے بلـکہ آپجڑ کو۔

19 شاید آپ اِس پر اعتراض کریں، ہاں،” لیکن
دوسری شاخیں توڑی گئیں تاکہ مَیں پیوند کیا “جاؤں۔
20 لیکنبےشک، یاد دوسریرکھیں، شاخیں اِس لئے
توڑی گئیں کہ ایمانوہ نہیں تھیںرکھتی آپاور اِس لئے
اُن کی جگہ لـگے ہیں آپکہ ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ
اپنے آپ پر فخر نہ کریں بلـکہ خوف رکھیں۔ 21 الله نے
اصلی شاخیں بچنے نہ دیں۔ آپاگر اِس طرح کی حرکتیں
کریں تو کیا وہ آپ کو دےچھوڑ گا؟ یہاں22 ہمیں الله
کی مہربانی اور سختی نظر آتی ہے — جو گر گئے ہیں اُن
کے سلسلے میں اُس کی سختی، آپلیکن کے سلسلے میں
اُس کی مہربانی۔ اور یہ مہربانی رہے گی تکجب آپ
اُس کی مہربانی سے لپٹے رہیں گے۔ ورنہ آپ کو بھی
درخت سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ 23 اور اگر یہودی
اپنے کفر بازسے آئیں تو اُن پیوندکاریکی درختدوبارہ
کے ساتھ کی جائے گی، کیونکہ الله ایسا کرنے پر قادر
ہے۔ 24 آخر آپ خود قدرتی طور پر زیتون کے جنگلی
درخت کی شاخ تھے جسے الله نے توڑ کر قدرتی قوانین
کے خلاف زیتون کے اصل درخت پر لگایا۔ تو پھر وہ
کتنی یادہ ز آسانی سے یہودیوں کی توڑی گئی شاخیں
دوبارہ اُن کے درختاپنے میں دےلگا !گا

الله کا سبرحم پر
مَیںبھائیو،25 ہوںچاہتا بھیدایکآپکہ واقفسے

ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کو اپنے آپ کو دانا سمجھنے
بازسے رکھے گا۔ بھید یہ ہے اسرائیلکہ ایککا حصہ
الله کے فضل بارےکے میں بےحس ہو گیا ہے، اور
اُس کی یہ حالت اُس وقت تک رہے گی جب تک
غیریہودیوں پوریکی تعداد الله بادشاہیکی داخلمیں نہ
ہو جائے۔ 26 پھر پورا نجاتاسرائیل پائے گا۔ یہ کلاِم
مُقّدس میں بھی لـکھا چھڑانے”ہے، والا صیون سے آئے گا۔
وہ بےدینی یعقوبکو سے دےہٹا گا۔
27 اور یہ میرا اُن کے ساتھ عہد ہو گا
مَیںجب اُن گناہوںکے کو اُن سے دُور کروں “گا۔
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28 چونکہ یہودی الله کی خوش خبری قبول نہیں

کرتے اِس لئے وہ الله کے دشمن ہیں، اور یہ بات آپ
کے لئے فائدے کا باعث بن گئی ہے۔ توبھی وہ الله
پیارےکو ہیں، اِس لئے کہ اُس نے اُن باپکے دادا
اسحاقابراہیم، یعقوباور لیاچنکو جبکیونکہ29تھا۔
بھی کسیالله اپنیکو نعمتوں نوازسے کر بُلاتا توہے اُس
کی یہ نعمتیں بُلاوےاور کبھی نہیں مٹنے کی۔ ماضی30
میں غیریہودی الله کے تابع نہیں تھے، لیکن اب الله نے
آپ پر یہودیوں کی نافرمانی کی وجہ سے رحم کیا ہے۔
اب31 ُلٹاِس کےا ہے یہودیکہ آپخود پر کئے گئے
اللهسےوجہکیرحم تابعکے نہیں ہیں، اور لازم کہہے
الله اُن پر بھی رحم کرے۔ 32 کیونکہ اُس سبنے کو
نافرمانی قیدیکے بنا دیا ہے سبتاکہ پر رحم کرے۔

الله کی تمجید
33 !واہ الله کی دولت، حکمت اور علم کیا ہی گہرا

کونہے۔ اُس کے فیصلوں کی تکتہہ پہنچ سکتا !ہے
کون اُس کی راہوں کا کھوج لگا سکتا !ہے 34 کلاِم
مُقّدس یوں فرماتا ربنےکس”ہے، سوچکی کو جانا؟
یا کون اِتنا علم رکھتا ہے
کہ وہ اُسے مشورہ دے؟
35 کیا کسی کبھینے اُسے کچھ دیا
کہ اُسے اِس کا معاوضہ دینا “پڑے؟
36 سبکیونکہ کچھ اُسی نے پیدا کیا سبہے، کچھ

اُسی کے یعے ذر اور اُسی کے جلال کے لئے قائم ہے۔
اُسی کی تمجید تکابد ہوتی !رہے آمین۔

12
پوری زندگی الله خدمتکی میں

1 بھائیو، الله نے آپ پر کتنا رحم کیا !ہے اب
ضروری ہے کہ آپ اپنے بدنوں کو الله کے لئے
مخصوص کریں، ایسیایکوہکہ زندہ مُقّدساور قربانی
بن جائیں اُسےجو پسند آئے۔ ایسا اُسآپسےکرنے کی
معقول عبادت کریں گے۔ 2 اِس دنیا کے سانچے میں نہ
ڈھل جائیں بلـکہ الله کو آپ کی سوچ کی تجدید کرنے

دیں آپتاکہ وہ شکل صورتو اپنا سکیں جو اُسے پسند
ہے۔ پھر آپ الله کی مرضی کو پہچان سکیں گے، وہ
کچھ جو اچھا، پسندیدہ اور کامل ہے۔

اُس3 رحم کی بنا پر جو الله مجھنے پر کیا آپمَیں میں
سے ایکہر ہدایتکو دیتا ہوں اپنیکہ حیثیتحقیقی
کو جان کر اپنے آپ کو اِس سے یادہ ز نہ سمجھیں۔
جسکیونکہ پیمانے سے الله نے ایکہر کو ایمان بخشا
ہے اُسی کے مطابق وہ سمجھ داری سے اپنی حقیقی
حیثیت لے۔جانکو ایکہمارے4 بہتمیںجسمہی
سے اعضا ہیں، اور ایکہر عضو کا فرق فرق کام ہوتا
بہتہمگوطرحاِسی5ہے۔ ایکمیںمسیحلیکنہیں،
ہی بدن میںجسہیں، ہر عضو دوسروں کے ساتھ جُڑا
ہوا ہے۔ 6 الله نے اپنے فضل سے ایکہر کو مختلف
نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپاگر نعمتکی نبوّت کرنا ہے
تو اپنے ایمان مطابقکے نبوّت کریں۔ 7 آپاگر نعمتکی
خدمت کرنا ہے تو خدمت کریں۔ اگر آپ کی نعمت
تعلیم دینا ہے تو تعلیم دیں۔ 8 اگر آپ کی نعمت حوصلہ
افزائی کرنا توہے افزائیحوصلہ کریں۔ نعمتکیآپاگر
دوسروں کی یات ضرور پوری کرنا ہے تو خلوص دلی
سے یہی کریں۔ اگر آپ نعمتکی راہنمائی کرنا ہے تو
کریں۔راہنمائیسےسرگرمی رحمنعمتکیآپاگر کرنا
ہے تو خوشی رحمسے کریں۔

آپ9 دکھاوےمحضمحبتکی کی نہ ہو۔ جو کچھ
بُرا ہے اُس سے نفرت کریں اور جو کچھ اچھا ہے اُس
کے ساتھ لپٹے رہیں۔ 10 آپ کی ایک دوسرے کے
لئے برادرانہ محبت سرگرم دوسرےایکہو۔ عزتکی
کرنے میں آپ خود پہلا قدم اُٹھائیں۔ آپ11 جوشکا
ڈھیلا نہ پڑ جائے بلـکہ روحانی سرگرمی سے خداوند کی
خدمت کریں۔ 12 اُمید میں خوش، مصیبت میں ثابت
قدم اور دعا میں لـگے رہیں۔ ضرورتمُقّدسینجب13
مند ہیں تو اُن کی مدد کرنے شریکمیں ہوں۔ مہمان
نوازی میں لـگے رہیں۔

14 جو آپ کو ایذا پہنچائیں اُن کو برکت دیں۔
اُن پر لعنت مت کریں بلـکہ برکت چاہیں۔ 15 خوشی
منانے والوں کے ساتھ خوشی منائیں اور رونے والوں
کے ساتھ روئیں۔ 16 ایک دوسرے کے ساتھ اچھے
تعلقات رکھیں۔ اونچی سوچ نہ رکھیں بلـکہ دبے ہوؤں
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رفاقتسے رکھیں۔ آپاپنے کو متدانا سمجھیں۔
17 اگر آپکوئی سے کرےسلوکبُرا تو بدلے میں

اُس سے بُرا سلوک نہ کرنا۔ دھیان رکھیں کہ جو کچھ
سب کی نظر میں اچھا ہے وہی عمل میں لائیں۔ اپنی18
طرف کوششپوریسے کریں کہ تکجہاں ممکن ہو
ملاپمیلساتھکےسب رکھیں۔ عزیزو،19 متانتقام
لیں بلـکہ الله بدلہکوغضبکے لینے کا موقع دیں۔ کیونکہ
مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، رب” فرماتا ہے، انتقام لینا
میرا ہی کام ہے، مَیں ہی بدلہ لوں “گا۔ 20 اِس کے
بجائے اگر” تیرا دشمن بھوکا ہو تو اُسے کھانا کھلا، اگر
پیاسا ہو تو پانی پلا۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تُو اُس کے
سر پر جلتے ہوئے کوئلوں کا ڈھیر لگائے “گا۔ 21 اپنے
پر بُرائی غالبکو نہ آنے دیں بلـکہ بھلائی آپسے بُرائی پر
غالب آئیں۔

13
رعایا فرائضکے

1 ہر شخص اختیار رکھنے والے حکمرانوں کے تابع
رہے، کیونکہ تمام اختیار الله کی طرف سے ہے۔ جو
اختیار رکھتے ہیں اُنہیں الله کی طرف سے مقرر کیا گیا
ہے۔ 2 چنانچہ جو حکمران کی مخالفت کرتا ہے وہ الله
کے فرمان کی مخالفت کرتا اور یوں اپنے آپ پر الله کی
عدالت لاتا ہے۔ 3 کیونکہ حکمران اُن کے لئے خوف
کا باعث نہیں ہوتے جو صحیح کام کرتے ہیں بلـکہ اُن
کے لئے جو غلط کام کرتے ہیں۔ کیا آپ حکمران سے
خوف کھائے بغیر زندگی گزارنا ہتے چا ہیں؟ تو پھر وہ
کچھ کریں جو اچھا ہے تو وہ آپ دےشاباشکو گا۔
4 کیونکہ وہ الله کا خادم ہے آپجو بہتریکی کے لئے
خدمت کرتا لیکنہے۔ غلطآپاگر کریںکام تو ڈریں،
کیونکہ اپنیوہ تلوار کو مخواہخواہ تھامے نہیں رکھتا۔ وہ
الله خادمکا اُساورہے والےکرنےکامغلطغضبکا
پر نازل ہوتا ہے۔ 5 اِس لئے لازم ہے حکومتآپکہ
کے تابع رہیں، صرفنہ سزا سے بچنے کے لئے بلـکہ اِس
لئے بھی آپکہ کے ضمیر پر داغ نہ لـگے۔

6 یہی وجہ ہے کہ آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں،
کیونکہ سرکاری ملازم الله کے خادم ہیں جو اِس

خدمت کو سرانجام دینے میں لـگے ہتے ر ہیں۔ چنانچہ7
ایکہر کو وہ کچھ دیں جو اُس کا حق ٹیکسہے، لینے
والے کو ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی لینے والے کو کسٹم
ڈیوٹی۔ جس خوفکا رکھنا آپ پر فرض ہے اُس کا
خوف مانیں اور جس کا احترام کرنا آپ پر فرض ہے
اُس کا احترام کریں۔

دوسرےایک کے لئے فرائض
8 کسی کے بھی قرض دار نہ رہیں۔ صرف ایک

قرض ہے آپجو کبھی نہیں اُتار دوسرےایکسکتے،
سے محبت رکھنے کا قرض۔ یہ کرتے رہیں کیونکہ جو
دوسروں سے محبت رکھتا ہے اُس نے شریعت کے
تمام تقاضے پورے کئے ہیں۔ 9ً مثلا شریعت میں لـکھا
ہے، قتل” نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، لالچ
نہ “کرنا۔ اور دیگر جتنے احکام ہیں اِس ایک ہی حکم
میں سمائے ہوئے ہیں کہ اپنے” پڑوسی محبتویسیسے
رکھنا جیسی تُو آپاپنے سے رکھتا “ہے۔ 10 جو کسی
محبتسے رکھتا ہے وہ اُس سلوکغلطسے نہیں کرتا۔
شریعتمحبتیوں کے تمام پورےتقاضے کرتی ہے۔

11 ایسا کرنا لازم ہے، کیونکہ آپ خود اِس وقت
کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ نیند جاگسے اُٹھنے کی
گھڑی آ چکی ہے۔ کیونکہ جب ہم ایمان لائے تھے تو
ہماری نجات اِتنی قریب نہیں تھی جتنی کہ اب ہے۔
رات12 ڈھلنے والی ہے اور دن نکلنے والا ہے۔ اِس
لئے آئیں، ہم یکی تار کے گندےکام کپڑوں کی طرح
اُتار کر نور کے ہتھیار باندھ لیں۔ 13 ہم شریف زندگی
گزاریں، ایسے لوگوں کی طرح جو دن کی روشنی میں
چلتے ہیں۔ اِس لئے لازم ہے کہ ہم اِن چیزوں سے باز
:رہیں بدمستوں کی رنگ رلیوں اور شراب نوشی سے،
زناکاری اور عیاشی سے، جھگڑےاور اور حسد سے۔
14 اِس کے بجائے خداوند عیسٰی مسیح کو پہن لیں اور
اپنی پرانی فطرت کی پرورش یوں نہ یں کر کہ گناہ آلودہ
خواہشات بیدار ہو جائیں۔

14
دوسرےایک کو متمجرم ٹھہرانا

جس1 کا ایمان کمزور ہے اُسے قبول کریں، اور اُس
مباحثہبحثساتھکے ایک2کریں۔نہ ایمانکا تو اُسے ہر
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چیز اجازتکیکھانے دیتا ایمانکمزورجبکہہے رکھنے
یاںصرفوالا سبز ہے۔کھاتا 3 کچھسبجو کھاتا ہے
اُسےوہ نہحقیر نہیںیہجوجانے اورسکتا۔کر نہیںیہجو
کر اُسےوہسکتا نہمجرم ٹھہرائے کچھسبجو ہے،کھاتا
کیونکہ الله نے اُسے قبول کیا ہے۔ آپ4 کون ہیں کہ
کسی اَور کے غلام کا فیصلہ کریں؟ اُس کا اپنا مالـک
کرےفیصلہ گا کہ وہ کھڑا رہے یا گر جائے۔ اور وہ
ضرور کھڑا رہے گا، کیونکہ خداوند اُسے قائم رکھنے پر
قادر ہے۔

5 کچھ لوگ ایک دن دوسرےکو دنوں کی نسبت
یادہ ز اہم قرار دیتے ہیں دوسرےجبکہ تمام دنوں کی
اہمیت برابر سمجھتے ہیں۔ آپ جو بھی خیال رکھیں، ہر
ایک پورےاُسے یقین کے ساتھ رکھے۔ 6 ایکجو دن
قرارخاصکو دیتا اِسوہہے کیخداوندسے تعظیم کرنا
کچھسبجوطرحاِسیہے۔چاہتا کھاتا اِسوہہے سے
خداوند کو جلال دینا چاہتا ہے۔ یہ اِس سے ظاہر ہوتا
ہے کہ وہ اِس کے لئے خدا کا شکر کرتا لیکنہے۔ جو
کچھ کھانوں سے پرہیز کرتا ہے وہ بھی خدا کا شکر کر
اِسکے اُسسے کی تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ بات7 یہ ہے
میںہمکہ نہیںکوئیسے صرفجو اپنے واسطے زندگی
گزارتا ہے اور کوئی نہیں جو صرف اپنے واسطے مرتا
8ہے۔ ہماگر ہیںزندہ تو اِس لئے جلالکوخداوندکہ
دیں، اور اگر ہم مریں تو اِس لئے کہ ہم خداوند کو
جلال غرضدیں۔ ہم خداوند ہی کے ہیں، خواہ زندہ
ہوں یا مُردہ۔ اِسیمسیحکیونکہ9 مقصد لئےکے مُوا اور
جی اُٹھا کہ وہ مُردوں اور زندوں دونوں مالـککا ہو۔
تو10 آپپھر سبزیصرفجو ہیںکھاتے اپنے بھائی کو
مجرم کیوں ٹھہراتے ہیں؟ آپاور کچھسبجو کھاتے
ہیں اپنے بھائی کو حقیر کیوں جانتے ہیں؟ یاد رکھیں
ایککہ دن ہم سب الله کے تخت عدالت کے منے سا
ہوںکھڑے گے۔ 11 مُقّدسکلاِم میں یہی لـکھا ہے،
رب فرماتا ہے، حیاتمیری” کی قَسم،
ہر میرےگھٹنا منے سا جھکے گا
اور ہر زبان الله کی کرےتمجید “گی۔
12 ہاں، ہم میں سے ایکہر کو الله کے منے سا اپنی

زندگی جوابکا پڑےدینا گا۔

دوسروں کے لئے گرنے باعثکا نہ بننا
13 چنانچہ آئیں، ہم ایک دوسرے کو مجرم نہ

پورےٹھہرائیں۔ عزم ساتھکے اِس رکھیںخیالکا کہ
آپ اپنے بھائی کے لئے ٹھوکر کھانے یا گناہ میں گرنے
باعثکا نہ بنیں۔ مجھے14 میںمسیحخداوند علم اور یقین
ہے کہ کوئی بھی کھانا بذاِت خود ناپاک نہیں ہے۔
لیکن جو کسی کھانے ناپاککو سمجھتا ہے اُس کے
لئے وہ ناپاککھانا ہی ہے۔ 15 اگر آپ اپنے بھائی کو
کسیاپنے کھانے باعثکے پریشان کر ہیںرہے آپتو
محبت میںروحکی زندگی نہیں گزار رہے۔ اپنے بھائی کو
اپنے کھانے ہلاکسے نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ مسیح
نے اُس کے لئے اپنی جان دی ہے۔ 16 ایسا نہ ہو کہ
لوگ اُس اچھی چیز پر کفر بکیں جو آپ کو مل گئی
ہے۔ 17 کیونکہ الله کی بادشاہی کھانے پینے کی چیزوں
پر قائم نہیں ہے راستبلـکہ بازی، صلح سلامتی اور روح
القدس خوشیمیں پر۔ 18 یوںجو مسیح خدمتکی کرتا
ہے وہ الله کو پسند اور انسانوں کو منظور ہے۔

19 چنانچہ آئیں، ہم پوری جد و جہد کے ساتھ وہ
کچھ کرنے کریںکوششکی صلحجو سلامتی ایکاور
دوسرے کی روحانی تعمیر و ترقی باعثکا ہے۔ 20 الله
کا کسیکام کھانے کی خاطر برباد نہ کریں۔ ہر کھانا
پاک ہے، لیکن اگر آپ کچھ کھاتے ہیں جس سے
دوسرے ٹھیسکو لـگے تو یہ غلط ہے۔ 21 بہتر یہ ہے
کہ نہ آپ گوشت کھائیں، نہ َمے پئیں اور نہ کوئی اَور
قدم آپسےجساُٹھائیں کا بھائی ٹھوکر کھائے۔ 22 جو
بھی ایمان آپ اِس ناتے سے رکھتے ہیں وہ آپ اور الله
تک محدود مبارکرہے۔ وہہے کسیجو چیز کو جائز
قرار دے کر اپنے آپ کو مجرم نہیں ٹھہراتا۔ 23 لیکن
شکجو کرتے ہوئے کوئی کھانا کھاتا ہے اُسے مجرم
ٹھہرایا جاتا ہے، کیونکہ اُس کا یہ عمل ایمان پر مبنی نہیں
اورہے۔ بھیجو ایمانعمل پر مبنی نہیں ہوتا وہ گناہ ہے۔

15
بُردباری

1 ہم طاقت وروں کا فرض ہے کہ کمزوروں کی
یاں برداشتکمزور آپاپنےصرفہمکریں۔ خوشکو
کرنے کی خاطر زندگی نہ گزاریں 2 بلـکہ ہر ایک اپنے
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پڑوسی بہتریکیاُسکو اور روحانی تعمیر ترقیو لئےکے
خوش کرے۔ 3 کیونکہ مسیح نے بھی خود خوشکو
لئےکےرکھنے گزاری۔نہیںزندگی اُسمیںمُقّدسکلاِم
بارےکے میں یہی لـکھا ہے، جو” تجھے گالیاں دیتے
ہیں اُن گالیاںکی مجھ پر آ “ہیں۔گئی ہمیںکچھسبیہ4
نصیحتہماری کے لئے لـکھا گیا تاکہ ثابتہم قدمی اور
مُقّدسکلاِم کی حوصلہ افزا باتوں سے اُمید پائیں۔ اب5
ثابت قدمی اور حوصلہ دینے والا آپخدا دےتوفیقکو
کہ آپ مسیح عیسٰی کا نمونہ اپنا کر یگانگت کی روح
دوسرےایکمیں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تب6 ہی
ملآپ ایککر ہی آواز ساتھکے ہمارےخدا، خداوند
عیسٰی مسیح باپکے کو سکیںدےجلال گے۔

غیریہودیوں کے لئے خبریخوش
7 طرحجسچنانچہ مسیح آپنے کو قبول کیا ہے

دوسرےایکطرحاُسی قبولبھیکو کریں تاکہ الله کو
جلال ملے۔ 8 یاد رکھیں کہ مسیح الله کی صداقت کا
اظہار کر کے یہودیوں کا خادم بنا تاکہ اُن وعدوں کی
کرےتصدیق جو ابراہیم، اسحاق یعقوباور سے کئے گئے
تھے۔ 9 وہ اِس لئے بھی خادم بنا کہ غیریہودی الله کو
اُس رحم کے لئے جلال دیں جو اُس نے اُن پر کیا ہے۔
مُقّدسکلاِم میں یہی لـکھا اِس”ہے، لئے مَیں اقوام میں تیری حمد و ثنا کروں گا،
تیرے نام یفکی تعر گیتمیں گاؤں “گا۔
10 یہ بھی لـکھا اے”ہے، دیگر قومو، اُس کی اُمّت کے ساتھ خوشی

“!مناؤ
11 پھر لـکھا تماماے”ہے، رباقوام، کی تمجید !کرو
تماماے اُمّتو، اُس ستائشکی “!کرو
12 اور یسعیاہ نبی یہ فرماتا یسّی”ہے، کی جڑ ایکسے پھوٹکونپل نکلے گی،
ایک ایسا آدمی اُٹھے گا
جو قوموں کرےحکومتپر گا۔
غیریہودی اُس آسپر رکھیں “گے۔
13 اُمید کا خدا آپ کو ایمان رکھنے کے باعث ہر

خوشی اور سلامتی سے کرےمعمور تاکہ القدسروح

کی قدرت سے آپ کی اُمید بڑھ کر دل سے چھلـک
جائے۔

دلیری سے لـکھنے کی وجہ
میرے14 بھائیو، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ خود

بھلائی سے معمور ہیں، آپکہ ہر طرح کا علم و عرفان
رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے
قابل بھی ہیں۔ 15 توبھی مَیں نے یاد دلانے کی خاطر
آپ کو کئی باتیں لـکھنے کی دلیری کی ہے۔ کیونکہ
مَیں الله فضلکے سے غیریہودیوںآپ16 کے لئے مسیح
عیسٰی کا خادم ہوں۔ اور مَیں الله کی خوش خبری
پھیلانے میں بیت المُقّدس کے امام کی سی خدمت
سرانجام دیتا ہوں تاکہ آپ ایک ایسی قربانی بن جائیں
جو الله کو پسند آئے اور جسے روح القدس نے اُس
کے لئے مخصوص مُقّدسو کیا ہو۔ مسیحمَیںچنانچہ17
عیسٰی میں الله کے منے سا اپنی خدمت پر فخر کر سکتا
ہوں۔ 18 کیونکہ مَیں صرف اُس کام کے بارے میں
بات کرنے کی جرأت کروں گا جو مسیح نے میری
معرفت کیا ہے جساور غیریہودیسے الله کے تابع ہو
گئے ہیں۔ ہاں، مسیح ہی نے یہ کام کلام اور عمل
سے، الٰہی19 نشانوں اور معجزوں کی قوت سے اور الله
کے روح قدرتکی سے سرانجام دیا ہے۔ یوں مَیں نے
یروشلم سے لے کر صوبہ ُّرکُم تکاِل سفر کرتے کرتے الله
کی خوش خبری پھیلانے کی خدمت پوری کی ہے۔
20 اور مَیں اِسے اپنی عزت کا باعث سمجھا کہ خوش
مسیحجہاںسناؤںوہاںخبری بارےکے میں نہیںخبر
پہنچی۔ ایسیمَیںکیونکہ بنیاد پر تعمیر نہیں کرنا چاہتا تھا
کسیجو اَور نے ڈالی تھی۔ 21 مُقّدسکلاِم یہی فرماتا
جنہیں”ہے، اُس بارےکے میں نہیں بتایا گیا
وہ دیکھیں گے،
اور جنہوں نہیںنے سنا
اُنہیں سمجھ آئے “گی۔
پولس کا روم جانے کا ارادہ

22 یہی وجہ ہے کہ مجھے اِتنی دفعہ آپ کے پاس
آنے سے روکا گیا ہے۔ 23 لیکن اب میری اِن علاقوں
میں خدمت پوری ہو چکی ہے۔ اور چونکہ مَیں اِتنے
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سالوں آپسے پاسکے آنے آرزومندکا ہوںرہا اِس24
لئے اب یہ خواہش پوری کرنے کی اُمید رکھتا ہوں۔
کیونکہ مَیں نے سپین جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اُمید
ہے کہ راستے میں آپ سے ملوں گا اور آپ آگے کے
سفر کے لئے میری مدد کر سکیں گے۔ لیکن پہلے مَیں
کچھ دیر کے لئے آپ کی رفاقت سے لطف اندوز ہونا
چاہتا ہوں۔ 25 اِس وقت مَیں یروشلم جا رہا ہوں تاکہ
وہاں مُقّدسینکے کروں۔خدمتکی 26 کیونکہ مکدُنیہ
اور اخیہ کی جماعتوں نے یروشلم کے اُن مُقّدسین کے
لئے ہدیہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو غریب ہیں۔
اُنہوں27 سےخوشییہنے کیا اور اصلدر یہ اُن فرضکا
بھی ہے۔ غیریہودی تو یہودیوں کی روحانی برکتوں میں
شریک ہوئے ہیں، اِس لئے غیریہودیوں فرضکا ہے
کہ وہ یہودیوں کو بھی اپنی مالی برکتوں شریکمیں کر
کے اُن کی خدمت کریں۔ 28 چنانچہ اپنا یہ فرض ادا
کرنے اور مقامی بھائیوں کا یہ سارا پھل یروشلم کے ایمان
تکداروں پہنچانے کے بعد آپمَیں پاسکے سے ہوتا
ہوا سپین جاؤں گا۔ 29 اور مَیں جانتا ہوں جبکہ مَیں
آپ آؤںپاسکے گا برکتپوریکیمسیحتو لے آؤںکر
گا۔

30 بھائیو، ہمارےمَیں خداوند عیسٰی مسیح اور روح
القدس محبتکی کو یاد دلا آپکر منتسے کرتا ہوں
کہ آپ میرے لئے الله سے دعا کریں اور یوں میری
جنگروحانی میں شریک ہو جائیں۔ 31 اِس کے لئے
کریںدعا مَیںکہ یہودیہصوبہ بچاسےداروںغیرایمانکے
اوررہوں میریکہ مُقّدسینکےوہاںخدمتمیںیروشلم
کو پسند آئے۔ 32 کیونکہ مَیں چاہتا ہوں جبکہ مَیں
الله مرضیکی آپسے آؤںپاسکے گا میںدلمیرےتو
خوشی ہو اور دوسرےایکہم رفاقتکی سے تر و تازہ
ہو جائیں۔ 33 سلامتی کا خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔
آمین۔

16
سلام و دعا

بہنہماری1 آپفیبے پاسکے آ یہوہہے۔رہی کنخر
شہر کی جماعت میں خادمہ ہے۔ مَیں اُس کی سفارش
کرتا ہوں 2 بلـکہ خداوند میں عرض ہے کہ آپ اُس

کا ویسے ہی استقبال کریں جیسے کہ مُقّدسین کو کرنا
ہئے۔ چا جس معاملے میں بھی اُسے آپ کی مدد کی
ضرورت ہو اُس میں اُس کا ساتھ دیں، کیونکہ اُس نے
بہت لوگوں کی بلـکہ میری بھی مدد کی ہے۔

پرسکلہ3 اور اکوِلہ کو میرا سلام دینا مسیحجو عیسٰی
میں میرے ہم خدمت رہے ہیں۔ 4 اُنہوں میرےنے
لئے اپنی جان پر کھیلا۔ نہ صرف مَیں بلـکہ غیریہودیوں
کی جماعتیں اُن کی احسان مند ہیں۔ 5 اُن کے گھر میں
جمع ہونے جماعتوالی کو بھی میرا سلام دینا۔
میرے عزیز اپنیتسدوست کو میرا سلام دینا۔ وہ

صوبہ آسیہ میں مسیح کا پہلا پیروکار یعنی اُس علاقے
فصلکی پھلپہلاکا تھا۔ 6 مریم کو میرا نےجسسلام
لئےکےآپ ہے۔کیمشقتمحنتبڑی اندرنیکس7 اور
یونیہ کو میرا سلام۔ وہ میرے ہم وطن ہیں اور جیل
میرےمیں وقتساتھ گزارا ہے۔ رسولوں میں وہ نمایاں
حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ مجھ پہلےسے مسیح پیچھےکے
ہو لئے تھے۔

امپلیاطس8 کو سلام۔ وہ خداوند میں مجھے عزیز
ہے۔ مسیح9 ہمارےمیں بانسخدمتہم اُر کو سلام
اور اِسی طرح میرے عزیز دوست استُخس کو بھی۔
اپیلس10 کو جسسلام کی مسیح کے ساتھ وفاداری
کو آزمایا گیا ارستبولسہے۔ کے والوںگھر کو سلام۔
میرے11 ہم وطن ہیرودیون کو سلام اور اِسی طرح
نرکسس کے اُن گھر والوں کو بھی جو مسیح کے پیچھے
ہو لئے ہیں۔

12 تروفینہ اور تروفوسہ کو سلام جو خداوند کی
خدمت میں محنت مشقت کرتی ہیں۔ میری عزیز بہن
پرسس کو سلام جس نے خداوند کی خدمت میں
مشقتمحنتبڑی کی ہے۔ ہمارے13 خداوند کے چنے
ہوئے روفسبھائی کو سلام اور اِسی طرح اُس کی ماں
کو بھی جو میری ماں بھی ہے۔ 14 اسنکرتس، فلـگون،
اورہرماسپتروباس،ہرمیس، اُن بھائیوںساتھیکے کو
میرا دینا۔سلام فللگس15 اور یوسیولیہ، نیر اور اُس کی
المپاسبہن، اور اُن کے ساتھ تمام مُقّدسین کو سلام۔

ایک16 دوسرے کو مُقّدس بوسہ دے کر سلام
کریں۔ مسیح کی تمام جماعتوں کی طرف سے آپ کو
سلام۔
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ہدایاتآخری
17 بھائیو، آپمَیں کو تاکید کرتا ہوں آپکہ اُن سے

خبردار رہیں جو پارٹی بازی اور ٹھوکر باعثکا بنتے ہیں۔
یہ اُس تعلیم خلافکے ہے آپجو کو دی گئی ہے۔
اُن سے کنارہ کریں 18 ہمارےلوگایسےکیونکہ خداوند
مسیح خدمتکی نہیں کر رہے بلـکہ اپنے پیٹ کی۔ وہ
اپنی میٹھی اور ِچکنی چپڑی باتوں سے سادہ لوح لوگوں
دلوںکے کو دھوکا ہیں۔دیتے برداریفرماںکیآپ19
کی خبر تکسب پہنچ گئی ہے۔ یہ دیکھ کر مَیں آپ
بارےکے میں خوش ہوں۔ لیکن مَیں چاہتا ہوں کہ
آپ اچھا کام کرنے لحاظکے دانشسے مند اور بُرا کام
کرنے لحاظکے سے ہوں۔بےقصور سلامتی20 کا خدا
جلد ابلیسہی آپکو پاؤںکے تلے کچلوا ڈالے گا۔
ہمارے خداوند عیسٰی کا آپفضل ساتھکے ہو۔
21 میرا ہم خدمت تیمُتھیُس آپ کو سلام دیتا ہے،

اور اِسی طرح میرے ہم وطن لوکیُس، یاسون اور
سوسپطرس۔

ترتیُسمَیں،22 خطاِس طرفمیریہوں۔کاتبکا
بھیسے خداوند آپمیں کو سلام۔

23 گیُس کی طرف سے آپ کو سلام۔ مَیں اور
جماعتپوری اُس مہمانکے ہیں۔رہے شہر خزانچیکے
اراستس اور ہمارے بھائی کوارتُس بھی آپ کو سلام
کہتے ہیں۔ 24 ہمارے] خداوند عیسٰی کا فضل آپ
سب ساتھکے ہوتا [رہے۔

آخری دعا
25 الله کی تمجید ہو، جو آپ کو مضبوط کرنے پر

قادر مسیحعیسٰیکیونکہہے، خوشاُسمیںبارےکے
خبری سے جو مَیں سناتا ہوں اور اُس بھید انکشافکے
سے جو ازل سے پوشیدہ رہا وہ آپ کو قائم رکھ سکتا
ہے۔ اِساب26 بھید نبیوںحقیقتکی صحیفوںکے سے
ظاہر کی گئی ہے اور ابدی خدا کے حکم پر تمام قوموں
کو معلوم ہو گئی ہے تاکہ سب ایمان لا کر الله کے تابع
ہو جائیں۔

27 الله کی تمجید ہو جو دانشواحد مند اُسیہے۔ کا
عیسٰی مسیح کے وسیلے سے ابد تک جلال ہوتا !رہے
آمین۔



کُرِنتِھیوں-۱ 1:1 1194 کُرِنتِھیوں-۱ 1:24

کُرِنتِھیوں-۱
سلام

1 یہ خط پولس کی طرف سے ہے، جو الله کے
ارادے سے مسیح عیسٰی کا بُلایا ہوا رسول ہے، اور
ہمارے سوستھنیسبھائی طرفکی سے۔

2 مَیں کُرِنتھس میں موجود الله کی جماعت کو لـکھ
رہا آپہوں، کو جنہیں مسیح عیسٰی مُقّدسمیں کیا گیا
ہے، جنہیں مُقّدس ہونے کے لئے بُلایا گیا ہے۔ ساتھ
ہی یہ خط اُن تمام لوگوں کے نام بھی ہے جو ہر جگہ
ہمارے خداوند مسیحعیسٰی کا نام لیتے ہیں جو اُن کا اور
ہمارا خداوند ہے۔

3 ہمارا خدا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو
فضل اور سلامتی عطا کریں۔

شکر
4 مَیں ہمیشہ آپ کے لئے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ

اُس نے آپ کو مسیح عیسٰی میں اِتنا فضل بخشا ہے۔
آپ5 کو اُس میں ہر لحاظ سے دولت مند کیا گیا ہے،
ہر قسم کی تقریر اور علم و عرفان میں۔ 6 کیونکہ مسیح
کی گواہی نے آپ کے درمیان زور پکڑ لیا ہے، 7 اِس
لئے آپ ہمارےکو خداوند عیسٰی مسیح کے ظہور کا
انتظار کرتے کرتے کسی بھی برکت میں کمی نہیں۔
8 وہی آپ کو آخر تک مضبوط بنائے رکھے گا، اِس
لئے آپ ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کی دوسری آمد
کے دن بےالزام ٹھہریں گے۔ 9 الله پر پورا اعتماد کیا جا
سکتا جسہے نے آپ کو بُلا کر اپنے فرزند ہمارے
خداوند عیسٰی مسیح رفاقتکی شریکمیں کیا ہے۔

کُرِنتھیوں کی پارٹی بازی
10 بھائیو، مَیں اپنے خداوند عیسٰی مسیح کے نام میں

آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ سب ایک ہی بات
کہیں۔ آپ کے درمیان پارٹی بازی نہیں بلـکہ ایک ہی
سوچ ایکاور ہی رائے ہونی ہئے۔ چا 11 میرےکیونکہ
بھائیو، آپ بارےکے میں مجھے خلوئے کے گھر والوں
سے معلوم ہوا ہے آپکہ جھگڑوں میں اُلجھ گئے ہیں۔

مطلب12 یہ ہے آپکہ میں سے کوئی کہتا ہے، مَیں”
پولس کی پارٹی کا “ہوں، کوئی مَیں” اپلّوس کی پارٹی
کا “ہوں، مَیں”کوئی کیفا کی پارٹی “ہوںکا اور کوئی
پارٹیکیمسیحمَیں”کہ “ہوں۔کا 13 بٹمسیحکیا گیا؟
آپکیا کی پولسخاطر صلیبکو پر چڑھایا گیا؟ یا آپکیا
پولسکو کے نام سے بپتسمہ دیا گیا؟

14 خدا کا شکر مَیںکہہے میںآپنے کوکسیسے
بپتسمہ نہیں دیا سوائے کرسپُس اور گیُس کے۔ اِس15
لئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مَیں پولسنے کے نام سے
بپتسمہ پایا ہے۔ ہاں16 مَیں ستفناسنے کے گھرانے
بھیکو بپتسمہ دیا۔ لیکن تکجہاں میرا خیال اِسہے
کے علاوہ کسی اَور کو بپتسمہ نہیں دیا۔ مسیح17 نے
مجھے بپتسمہ دینے کے لئے رسول بنا کر نہیں بھیجا بلـکہ
اِس لئے کہ الله کی خوش خبری سناؤں۔ اور یہ کام
مجھے حکمتدنیاوی سے آراستہ تقریر سے نہیں کرنا ہے
تاکہ مسیح صلیبکی طاقتکی بےاثر نہ ہو جائے۔

صلیب کا پیغام
18 کیونکہ صلیب کا پیغام اُن کے لئے جن کا انجام

ہلاکت ہے بےوقوفی ہے جبکہ ہمارے لئے جن کا
انجام نجات ہے یہ الله قدرتکی ہے۔ 19 پاکچنانچہ
نوشتوں میں لـکھا دانشمَیں”ہے، مندوں دانشکی کو تباہ کروں گا
اور سمجھ داروں کی سمجھ کو رد کروں “گا۔
دانشاب20 شخصمند کہاں ہے؟ عالِم کہاں ہے؟

اِس جہان مناظرےکا کا ماہر کہاں ہے؟ کیا الله نے
دنیا حکمتکی و دانائی کو ثابتبےوقوفی نہیں کیا؟

21 کیونکہ اگرچہ دنیا الله کی دانائی گھریسے ہوئی
ہے توبھی دنیا نے اپنی دانائی کی بدولت الله کو نہ
پہچانا۔ اِس لئے الله کو پسند آیا کہ وہ صلیب کے پیغام
کی بےوقوفی یعےکے ذر ایمانہی والوںرکھنے نجاتکو
دے۔ یہودی22 تقاضا کرتے ہیں کہ الٰہی باتوں کی
الٰہیتصدیق نشانوں جائےکیسے یونانیجبکہ دانائی کے
وسیلے سے اِن کی تصدیق کے خواہاں ہیں۔ اِس23 کے
مقابلے میں ہم مسیِح مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔
یہودی اِس سے ٹھوکر کھا ناراضکر ہو ہیںجاتے جبکہ
غیریہودی اِسے بےوقوفی قرار دیتے ہیں۔ لیکن24 جو
الله کے بُلائے ہوئے ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں خواہ
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یونانی، اُن کے لئے مسیح الله قدرتکی اور الله کی دانائی
ہوتا ہے۔ 25 کیونکہ الله کی باتجو لـگتیبےوقوفی ہے
انسانوہ کی دانائی سے یادہ دانشز مند اورہے۔ الله کی
باتجو کمزور لـگتی ہے وہ انسان طاقتکی سے یادہ ز
طاقت ور ہے۔

بھائیو،26 اِس پر کریںغور آپکہ کا حالکیا جبتھا
خدا آپنے کو بُلایا۔ آپ میں سے کم ہیں جو دنیا کے
معیار کے مطابق دانا ہیں، کم ہیں جو طاقت ور ہیں،
کم ہیں جو عالی خاندان سے ہیں۔ 27 بلـکہ جو دنیا کی
نگاہ بےوقوفمیں اُسےہے الله چننے لیا تاکہ داناؤں
کو شرمندہ کرے۔ اور جو دنیا میں کمزور ہے اُسے
الله نے چن لیا تاکہ طاقت وروں کو شرمندہ کرے۔
طرحاِسی28 جو دنیا ذلیلنزدیککے اور حقیر اُسےہے
الله نے چن لیا۔ ہاں، جو کچھ بھی نہیں ہے اُسے اُس
نے چن لیا تاکہ اُسے کرےنیست جو بظاہر کچھ ہے۔
29 چنانچہ کوئی بھی الله کے منے سا اپنے پر فخر نہیں کر
سکتا۔ 30 یہ الله طرفکی سے ہے آپکہ مسیح عیسٰی
میں ہیں۔ الله بخششکی سے عیسٰی ہماریخود دانائی،
راستہماری تقدیسہماریبازی، بنمخلصیہماریاور
گیا ہے۔ اِس31 لئے طرحجس مُقّدسکلاِم فرماتا فخر”ہے، کرنے والا خداوند ہی پر فخر “کرے۔

2
پولس کی منادیسادہ

بھائیو،1 مجھ پر بھی آپمَیںجبکریں۔غور پاسکے
آیا تو مَیں اللهکوآپنے بھیدکا میںالفاظموٹےموٹے یا
حکمتفلسفیانہ کا اظہار کرتے ہوئے نہ سنایا۔ 2 وجہ
کیا تھی؟ یہ کہ مَیں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ آپ کے
درمیان مَیںہوئےہوتے مسیحعیسٰی کے اَورسوا نہکچھ
خاصجانوں، کر یہ کہ مصلوباُسے کیا گیا۔ ہاں3 مَیں
کمزور حال، خوف کھاتے اور بہت تھرتھراتے ہوئے
آپ پاسکے آیا۔ 4 اور گفتگو اور منادی کرتے ہوئے
مَیں نے دنیاوی حکمت کے بڑے زوردار الفاظ کی
قائلکوآپمعرفت نہکوششکیکرنے روحبلـکہکی،
القدس اور الله قدرتکی باتوںمیرینے تصدیقکی کی،
5 تاکہ آپ کا ایمان انسانی حکمت پر مبنی نہ ہو بلـکہ الله
قدرتکی پر۔

غلط اور صحیح دانائی

دانائی6 باتیںکی ہم وقتاُس کاملجبہیںکرتے
ایمان والوںرکھنے درمیانکے لیکنہیں۔ہوتے یہ دانائی
موجودہ جہان کی نہیں اور نہ اِس جہان کے حاکموں
ہی کی ہے جو مٹنے والے ہیں۔ 7 بلـکہ ہم خدا ہی کی
دانائی باتیںکی ہیںکرتے بھیدجو میںصورتکی چھپی
رہی ہے۔ الله نے تمام زمانوں سے پیشتر مقرر کیا ہے
کہ یہ ہمارےدانائی جلال باعثکا بنے۔ اِس8 جہان
بھیکسیکے حاکم اِسنے دانائی کو نہ پہچانا، کیونکہ
اگر وہ پہچان لیتے تو پھر وہ ہمارے جلالی خداوند کو
مصلوب نہ کرتے۔ 9 دانائی بارےکے پاکمیں نوشتے
بھی یہی کہتے جو”ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا،
نہ کانکسی نے سنا،
اور نہ انسان ذہنکے میں آیا،
اُسے الله نے اُن کے لئے تیار کر دیا
جو اُس محبتسے رکھتے “ہیں۔
لیکن10 الله نے یہی کچھ اپنے روح کی معرفت ہم

پر ظاہر کیا کیونکہ اُس کا روح ہر چیز کا کھوج لگاتا
ہے، یہاں تک کہ الله کی گہرائیوں کا بھی۔ انسان11
کے باطن سے کون واقف ہے سوائے انسان کی روح
کے اُسجو کے اندر اِسیہے؟ طرح الله تعلقسے رکھنے
والی باتوں نہیںکوئیکو جانتا سوائے الله روحکے کے۔
12 اور ہمیں دنیا کی روح نہیں ملی بلـکہ وہ روح جو الله
طرفکی سے ہے تاکہ ہم اُس کی عطا کردہ باتوں کو
جان سکیں۔

13 یہی کچھ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ
نہیںمیں ہمیںسےحکمتانسانیجو سکھایا گیا بلـکہ روح
القدس یوںسے۔ ہم کیحقیقتوںروحانی تشریح روحانی
لوگوں کے لئے کرتے ہیں۔ 14 شخصجو روحانی نہیں
ہے وہ الله کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ
وہ اُس نزدیککے بےوقوفی ہیں۔ وہ اُنہیں پہچان نہیں
سکتا کیونکہ اُن کی پرکھ صرف روحانی شخص ہی کر
سکتا ہے۔ 15 وہی ہر چیز پرکھ لیتا ہے جبکہ اُس کی
اپنی پرکھ نہیںکوئی سکتا۔کر پاکچنانچہ16 میںکلام
لـکھا ربنےکس”ہے، سوچکی کو جانا؟
کون اُس کو دےتعلیم “گا؟
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لیکن ہم مسیح سوچکی رکھتے ہیں۔
3

کُرِنتھس کی حالتبچگانہ
1 بھائیو، مَیں آپ سے روحانی لوگوں کی باتیں نہ کر

سکا بلـکہ صرف جسمانی لوگوں کی۔ کیونکہ آپ اب
تک مسیح میں چھوٹے بچے ہیں۔ 2 مَیں نے آپ کو
دودھ ٹھوسپلایا، غذا نہ کھلائی، وقتاُسآپکیونکہ
اِس قابل نہیں تھے بلـکہ تکاب نہیں ہیں۔ ابھی3 تک
آپ جسمانی ہیں، کیونکہ آپ میں حسد اور جھگڑا پایا
جاتا ہے۔ کیا اِس سے یہ ثابت نہیں ہوتا آپکہ جسمانی
ہیں اور روح کے بغیر چلتے ہیں؟ کوئیجب4 کہتا پولسمَیں”ہے، کی پارٹی کا “ہوں اور دوسرا، اپلّوسمَیں”
کی پارٹی کا “ہوں تو کیا اِس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ
آپ روحانی نہیں بلـکہ انسانی سوچ رکھتے ہیں؟

پولس اپلّوساور حیثیتکی
اپلّوس5 کی کیا حیثیت ہے پولساور کی کیا؟ دونوں

نوکر وسیلےکےجنہیں ایمانآپسے لائے۔ اور میںہم
سے ایکہر نے خدمتوہی انجام دی جو خداوند نے
اُس سپردکے کی۔ مَیں6 پودےنے اپلّوسلگائے، پانی
دیتا رہا، لیکن الله اُنہیںنے اُگنے دیا۔ 7 لہٰذا پودا لگانے
والا آباور پاشی کرنے والا دونوں کچھ بھی نہیں، بلـکہ
خدا ہی سب کچھ ہے پودےجو کو پھلنے لنے پھو دیتا
ہے۔ 8 پودا لگانے اور پانی دینے ایکوالا جیسے ہیں،
البتہ ایکہر کو اُس محنتکی مزدوریمطابقکے ملے
گی۔ 9 کیونکہ ہم الله کے معاون ہیں جبکہ آپ الله کا
کھیت اور اُس عمارتکی ہیں۔

الله10 فضلاُسکے مطابقکے مجھےجو بخشا گیا مَیں
ایکنے دانش مند ٹھیکے دار کی طرح بنیاد رکھی۔
اِس کے بعد کوئی اَور اُس پر عمارت تعمیر کر رہا ہے۔
لیکن ایکہر دھیان رکھے کہ وہ بنیاد پر کسعمارت
طرح بنا رہا ہے۔ 11 کیونکہ بنیاد رکھی جا چکی ہے
اور وہ ہے عیسٰی مسیح۔ اِس کے علاوہ بھیکوئی مزید
کوئی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ 12 جو بھی اِس بنیاد پرکچھ
تعمیر کرے وہ مختلف مواد تو استعمال کر سکتا ہے،
ً مثلا سونا، چاندی، قیمتی پتھر، لـکڑی، گھاسسوکھی یا
بھوسا، لیکن13 آخر میں ایکہر کا کام ظاہر ہو جائے
قیامتگا۔ کے دن کچھ پوشیدہ نہیں رہے گا آگبلـکہ

سب کچھ ظاہر دےکر گی۔ وہ ثابت دےکر گی کہ
ہر کسی نے کیسا کام کیا ہے۔ 14 اگر اُس کا تعمیری
کام نہ جلا جو اُس نے اِس بنیاد پر کیا تو اُسے اجر ملے
گا۔ 15 اگر اُس کا جلکام گیا تو اُسے نقصان پہنچے گا۔
خود تو وہ بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔

16 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ الله کا گھر ہیں،
آپاور میں الله کا سکونتروح کرتا ہے؟ 17 اگر کوئی
الله کے گھر کو تباہ کرے تو الله اُسے تباہ کرے گا،
کیونکہ الله کا مخصوصگھر و مُقّدس ہے اور یہ گھر
آپ ہی ہیں۔

بارےاپنے میں شیخی نہ مارنا
18 کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر آپ میں

سے کوئی سمجھے کہ وہ اِس دنیا کی نظر دانشمیں مند
ہے تو ضروریپھر ہے کہ بےوقوفوہ بنے تاکہ واقعی
دانش مند ہو جائے۔ 19 کیونکہ اِس دنیا حکمتکی الله
کی نظر میں بےوقوفی ہے۔ مُقّدسچنانچہ نوشتوں میں
لـکھا مندوںدانشوہ”ہے، کو اُن کی اپنی چالاکی کے
پھندے میں پھنسا دیتا “ہے۔ بھییہ20 لـکھا رب”ہے،
دانش مندوں کے خیالات کو جانتا ہے کہ وہ باطل
“ہیں۔ غرض21 کوئی کسی انسان کے بارے میں
شیخی نہ مارے۔ سب کچھ تو آپ کا ہے۔ 22 پولس،
اپلّوس، کیفا، دنیا، زندگی، موت، موجودہ جہان کے
مستقبلاور آپکچھسبامورکے ہے۔کا آپلیکن23
مسیح ہیںکے اور مسیح الله کا ہے۔

4
خداوند کے خادم اور اُن کا کام

لوگغرض1 ہمیں مسیح کے خادم سمجھیں، ایسے
نگران جنہیں الله کے بھیدوں کو لنے کھو کی ذمہ داری
نگرانوںاب2ہے۔گئیدی یہفرضکا اُنکہہے پر پورا
اعتماد کیا جا سکے۔ مجھے3 باتاِس کی یادہ ز فکر نہیں
کہ آپ یا کوئی دنیاوی عدالت میرا احتساب کرے،
بلـکہ مَیں خود بھی احتساباپنا نہیں کرتا۔ مجھے4 کسی
غلطی کا علم نہیں ہے اگرچہ باتیہ راستمجھے باز قرار
دینے لئےکے نہیںکافی خودخداوندہے۔ احتسابمیرا
کرتا ہے۔ اِس5 لئے وقت سے پہلے باتکسی کا فیصلہ
نہ کریں۔ اُس تکوقت انتظار یں کر تکجب خداوند
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نہ آئے۔ کیونکہ وہی یکی تار میں چھپی ہوئی چیزوں کو
روشنی میں لائے گا اور دلوں کی منصوبہ بندیوں کو
ظاہر گا۔دےکر وقتاُس الله خود ہر فرد مناسبکی
یف کرےتعر گا۔

کُرِنتھیوں کی بازیشیخی
6 بھائیو، مَیں نے اِن باتوں کا اطلاق اپنے اور اپلّوس

پر کیا تاکہ آپ ہم پر غور کرتے ہوئے الله کے کلام
کی حدود جان لیں جن سے تجاوز مناسبکرنا نہیں۔ پھر
پھولآپ حمایتکیشخصایککر کر دوسرےکے کی
مخالفت نہیں کریں گے۔ 7 کیونکہ کون آپ کو کسی
دوسرے افضلسے قرار دیتا آپکچھجوہے؟ پاسکے
ہے کیا وہ آپ کو مفت نہیں ملا؟ اور اگر مفت ملا تو
اِس پر شیخی کیوں مارتے ہیں یا گو آپکہ نے اُسے
محنتاپنی حاصلسے کیا ہو؟

8 واہ جی !واہ آپ سیر ہو چکے ہیں۔ آپ امیر بن
ہمارےآپہیں۔چکے بغیر بادشاہ کاشہیں۔چکےبن
آپ بادشاہ بن چکے ہوتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ
حکومت !کرتے اِس9 کے بجائے مجھے لگتا ہے کہ الله
ہمارےنے لئے جو اُس کے رسول ہیں رومی تماشاگاہ
نچلاسےسبمیں درجہ مقرر کیا ہے، جو اُن لوگوں کے
لئے مخصوص ہوتا موتسزائےجنہیںہے فیصلہکا سنایا
گیا ہو۔ ہاں، ہم دنیا، فرشتوں اور انسانوں کے منے سا
تماشا بن گئے ہیں۔ 10 ہم تو مسیح کی بےوقوفخاطر
بن گئے ہیں جبکہ آپ مسیح میں سمجھ دار خیال کئے
جاتے ہیں۔ ہم کمزور ہیں جبکہ آپ طاقت ور۔ آپ
عزتکی کی جاتی ہے جبکہ ہماری بےعزتی۔ اب11
تک بھوکہمیں پیاساور ستاتی ہمہے۔ چیتھڑوں میں
ملبوس یا ننگےگو پھرتے مارےمُکےہمیںہیں۔ جاتے
ہماریہیں۔ رہائشمستقلکوئی گاہ نہیں۔ بڑیاور12
مشقت ہمسے اپنے ہاتھوں روزیسے کماتے ہیں۔ لعن
طعن کرنے والوں کو ہم برکت دیتے ہیں، ایذا دینے
والوں برداشتکو کرتے ہیں۔ 13 جو ہمیں بُرا بھلا کہتے
ہیں اُنہیں ہم دعا دیتے ہیں۔ تکاب ہم دنیا کا ُکوڑا
کرکٹ غلاظتاور بنے پھرتے ہیں۔

پولس کُرِنتھیوں کا باپروحانی ہے

14 مَیں آپ کو شرمندہ کرنے کے لئے یہ نہیں لـکھ
رہا، بلـکہ پیارےاپنے جانبچے کر غرضکیسمجھانے
سے۔ بےشک15 مسیح عیسٰی میں آپ کے اُستاد تو
بےشمار ہیں، لیکن باپ کم ہیں۔ کیونکہ مسیح عیسٰی
میں مَیں ہی آپ کو الله کی خوش خبری سنا کر آپ
کا باپ بنا۔ اب16 مَیں تاکید کرتا ہوں میرےآپکہ
نمونے پر چلیں۔ 17 اِس لئے مَیں نے تیمُتھیُس کو آپ
کے پاس بھیج دیا جو خداوند میں میرا پیارا اور وفادار
بیٹا ہے۔ وہ آپ کو مسیح عیسٰی میں میری اُن ہدایات
کی یاد دلائے گا مَیںجو ہر جگہ اور ایمان داروں کی جماعتہر میں دیتا ہوں۔

آپ18 میں بعضسے یوں پھول گئے ہیں جیسے مَیں
اب آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ 19 لیکن اگر
خداوند کی مرضی ہوئی تو جلد آ کر معلوم کروں گا کہ
کیا یہ پھولے باتیںصرفلوگہوئے کر رہے ہیں یا کہ
الله کی قدرت اُن میں کام کر رہی ہے۔ 20 کیونکہ الله
کی بادشاہی خالی باتوں سے ظاہر نہیں ہوتی بلـکہ الله کی
قدرت سے۔ 21 کیا آپ ہتے چا ہیں کہ مَیں چھڑی لے
آپکر پاسکے آؤں یا پیار اور حلیمی روحکی میں؟

5
زناکاری

1 یہ ہمارےبات تککانوں پہنچی ہے آپکہ کے
زناکاریدرمیان ہو رہی بلـکہہے، زناکاریایسی جسے
غیریہودی بھی روا نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ آپ میں
سے کسی نے اپنی سوتیلی *ماں سے شادی کر رکھی
ہے۔ کمال2 فعلاِسآپکہہے پر نادم نہیں بلـکہ پھولے
پھر !ہیںرہے مناسبکیا نہ ہوتا محسوسدُکھآپکہ کر
بدیاِسکے مرتکبکے کو درمیاناپنے خارجسے کر
دیتے؟ 3 گو مَیں جسم لحاظکے آپسے پاسکے نہیں،
روحلیکن لحاظکے ہوں۔ضرورسے مَیںاور شخصاُس
پر فتوٰی اِس طرح دے چکا ہوں جیسے کہ مَیں آپ
کے درمیان موجود ہوں۔ ہمارےآپجب4 خداوند
عیسٰی کے نام میں جمع ہوں گے تو مَیں روح آپمیں کے
ساتھ ہوں گا ہمارےاور خداوند عیسٰی قدرتکی بھی۔
ابلیسکوشخصایسےوقتاُس5 کریںحوالےکے تاکہ

* 5:1 سوتیلی :ماں لفظی :ترجمہ باپ’ کی ًلیکن‘بیوی، غالبا اِس سے مراد سوتیلی ماں ہے۔
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صرف اُس کا جسم ہلاک ہو جائے، لیکن اُس کی
روح خداوند دنکے رِہائی پائے۔

آپ6 کا فخر کرنا اچھا نہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں
جبکہ ہم تھوڑا سا خمیر تازہ ُگندھے ہوئے آٹے میں
ملاتے ہیں تو وہ سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟
7 اپنے آپ کو خمیر صافپاکسے کر کے تازہ ُگندھا
ہوا آٹا بن جائیں۔ آپحقیقتدر ہیں بھی پاک، کیونکہ
ہمارا عیدِ فسح کا لیلا مسیح ہمارے لئے ذبح ہو چکا
ہے۔ 8 اِس لئے آئیے ہم پرانے خمیری آٹے یعنی بُرائی
اور بدی کو دُور کر کے تازہ ُگندھے ہوئے آٹے یعنی
خلوص اور سچائی کی روٹیاں بنا کر فسح کی عید منائیں۔

9 مَیں نے خط میں لـکھا تھا کہ آپ زناکاروں سے
تعلق نہ رکھیں۔ 10 میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اِس
دنیا کے زناکاروں سے تعلق منقطع کر لیں یا اِس دنیا
کے لالچیوں، لٹیروں اور بُت پرستوں سے۔ اگر آپ ایسا
کرتے تو لازم ہوتا آپکہ دنیا ہی کوچسے جاتے۔کر
11 نہیں، میرا مطلب یہ تھا آپکہ شخصایسے سے تعلق
نہ رکھیں جو مسیح میں تو بھائی کہلاتا ہے مگر ہے وہ
زناکار یا لالچی یا بُت پرست یا گالی گلوچ کرنے والا یا
شرابی یا لٹیرا۔ ایسے شخص کے ساتھ کھانا تک بھی نہ
کھائیں۔

12 مَیں اُن لوگوں کی عدالت کیوں کرتا پھروں جو
ایمان داروں جماعتکی سے باہر ہیں؟ کیا آپ خود بھی
صرف اُن کی عدالت نہیں کرتے جو جماعت کے اندر
ہیں؟ 13 باہر والوں کی عدالت تو خدا ہی کرے گا۔
مُقّدسکلاِم میں یوں لـکھا ہے، شریر’ کو اپنے درمیان
نکالسے ‘دو۔

6
بازیمقدمہ

آپ1 میں یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی کسیجبکہ
کا دوسرےکسی ایمان دار کے ساتھ تنازع ہو تو وہ اپنا
بےدینوںجھگڑا کے منے سا لے جاتا نہہے مُقّدسوںکہ
کے منے؟ سا 2 کیا آپ نہیں جانتے کہ مُقّدسین دنیا کی
عدالت کریں گے؟ اور آپاگر دنیا عدالتکی کریں گے
تو کیا آپ اِس قابل نہیں کہ چھوٹے موٹے جھگڑوں کا
فیصلہ کر سکیں؟ 3 آپکیا معلومکو نہیں فرشتوںہمکہ

توگے؟کریںعدالتکی پھر کیا ہم روزمرہ معاملاتکے
کو نہیں نپٹا سکتے؟ 4 اور اِس قسم کے معاملات کو
فیصل کرنے کے لئے آپ ایسے لوگوں کو کیوں مقرر
کرتے ہیں جو جماعت کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں
رکھتے؟ 5 یہ بات آپمَیں کو شرم دلانے کے لئے کہتا
ہوں۔ کیا آپ میں ایک بھی سیانا شخص نہیں جو اپنے
بھائیوں کے مابین فیصلہ کرنے کے قابل ہو؟ 6 لیکن
نہیں۔ بھائی اپنے ہی بھائی پر مقدمہ چلاتا اورہے وہ بھی
غیرایمان داروں کے منے۔ سا

اّول7 آپتو غلطییہسے ہوئی دوسرےایکآپکہ
بازیمقدمہسے ہیں۔کرتے اگر آپکوئی ناانصافیسے
کر رہا ہو تو کیا نہیںبہتر اُسےآپکہ ایسا دیں؟کرنے اور
اگر آپکوئی ٹھگکو رہا ہو تو کیا یہ بہتر نہیں آپکہ
اُسے ٹھگنے دیں؟ 8 اِس برعکسکے آپ کا یہ حال ہے
ناانصافیہیخودآپکہ اورکرتے ہیںٹھگتے اور بھیوہ
اپنے بھائیوں کو۔ 9 کیا آپ نہیں جانتے ناانصافکہ الله
کی میراثبادشاہی میں نہیں پائیں فریبگے؟ نہ !کھائیں
حرام کار، بُت پرست، زناکار، لونڈےپرست،جنسہم
باز، 10 چور، لالچی، شرابی، بدزبان، لٹیرے، یہ سب
الله کی بادشاہی میراث میں نہیں پائیں گے۔ آپ11 میں
ایسےکچھسے تھے بھی۔ آپلیکن کو یا دھو آپگیا، کو
مُقّدس کیا گیا، آپ کو خداوند عیسٰی مسیح کے نام اور
ہمارے خدا روحکے راستسے باز بنایا گیا ہے۔

جسم الله کا گھر ہے
میرے12 لئے سب کچھ جائز ہے، لیکن سب کچھ

مفید نہیں۔ میرے لئے سب کچھ جائز تو ہے، لیکن
مَیں کسی بھی چیز کو اجازت نہیں دوں گا کہ مجھ پر
حکومت کرے۔ خوراکبےشک13 پیٹ کے لئے
اور پیٹ خوراک کے لئے ہے، مگر الله دونوں کو
نیست لیکنگا۔دےکر ہم اِس سے یہ نتیجہ نہیں نکال
سکتے کہ زناکاریجسم کے لئے ہے۔ ہرگز !نہیں جسم
خداوند کے لئے ہے اور خداوند جسم کے لئے۔ 14 الله
نے اپنی قدرت سے خداوند عیسٰی کو زندہ کیا اور اِسی
طرح وہ ہمیں بھی کرےزندہ گا۔

15 کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جسم مسیح کے
اعضا ہیں؟ تو کیا مَیں مسیح کے اعضا کو لے کر فاحشہ
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کے اعضا بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ 16 آپکیا معلومکو نہیں کہ
فاحشہجو لپٹسے جاتا اُسوہہے تنایکساتھکے ہو
جاتا نوشتوںپاکجیسےہے؟ میں لـکھا دونوںوہ”ہے،
ایک ہو جاتے “ہیں۔ اِس17 برعکسکے جو خداوند
سے لپٹ جاتا ہے وہ اُس کے ساتھ ایک روح ہو جاتا
ہے۔

زناکاری18 !بھاگیںسے انسان سرزدسے ہونے والا
ہر گناہ اُس کے جسم سے باہر ہوتا ہے سوائے زنا کے۔
زناکار تو اپنے ہی جسم کا گناہ کرتا ہے۔ 19 آپکیا نہیں
جانتے آپکہ کا بدن القدسروح کا گھر ہے آپجو
کے اندر سکونت کرتا ہے اور آپجو کو الله طرفکی
سے ملا آپہے؟ اپنے مالـک نہیں ہیں 20 کیونکہ آپ
کو قیمت ادا کر کے خریدا گیا ابہے۔ اپنے بدن سے
الله کو جلال دیں۔

7
ازدواجی زندگی

اب1 مَیں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔
بےشک اچھا ہے کہ مرد شادی نہ کرے۔ 2 لیکن
زناکاری سے بچنے کی خاطر ہر مرد کی اپنی بیوی اور ہر
عورت کا اپنا شوہر ہو۔ 3 شوہر اپنی بیوی کا حق ادا
کرے اور اِسی طرح بیوی اپنے شوہر کا۔ بیوی4 اپنے
جسم پر اختیار نہیں رکھتی بلـکہ اُس کا اِسیشوہر۔ طرح
شوہر بھی اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتا بلـکہ اُس کی
بیوی۔ 5 دوسرےایکچنانچہ سے جدا نہ ہوں سوائے
اِس کے آپکہ دونوں باہمی رضامندی ایکسے وقت
مقرر کر لیں تاکہ دعا کے لئے یادہ ز فرصت مل سکے۔
لیکن اِس کے بعد آپ دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تاکہ
ابلیس آپ نفسبےضبطکے سے فائدہ اُٹھا آپکر کو
آزمائش میں نہ ڈالے۔

6 یہ مَیں حکم کے طور پر نہیں بلـکہ آپ کے حالات
کے پیِش نظر ً رعایتا کہہ رہا ہوں۔ 7 مَیں چاہتا ہوں
کہ لوگتمام مجھ جیسے ہی لیکنہوں۔ ایکہر کو الله
طرفکی نعمتالـگسے ملی ایکہے، کو یہ نعمت،
دوسرے کو وہ۔

طلاق اور غیرایمان دار شادیسے
غیرشادیمَیں8 افرادشدہ اور بیواؤں یہسے ہوںکہتا

کہ اچھا ہو اگر آپ میری طرح غیرشادی شدہ رہیں۔

لیکن9 آپاگر آپاپنے پر قابو نہ سکیںرکھ شادیتو کر
لیں۔ کیونکہ اِس سے پیشتر آپکہ کے شہوانی جذبات
بےلگام ہونے لـگیں بہتر یہ ہے شادیآپکہ کر لیں۔

شادی10 جوڑوںشدہ مَیںکو نہیں بلـکہ خداوند حکم
دیتا ہے بیویکہ اپنے شوہر تعلقسے منقطع نہ کرے۔
11 اگر وہ ایسا کر چکی ہو تو دوسری شادی کرےنہ یا
اپنے شوہر سے صلح کر لے۔ اِسی طرح شوہر بھی اپنی
بیوی طلاقکو نہ دے۔

12 لوگوںدیگر نہیںخداوندکو بلـکہ نصیحتمَیں کرتا
ہوں کہ اگر کسی ایمان دار بھائی کی بیوی ایمان نہیں
لائی، لیکن وہ شوہر کے ساتھ ہنے ر پر راضی ہو تو پھر
وہ بیویاپنی طلاقکو نہ دے۔ اِسی13 طرح کسیاگر
ایمان دار خاتون کا شوہر ایمان نہیں لایا، لیکن وہ بیوی
کے ساتھ ہنے ر پر رضامند ہو تو وہ اپنے شوہر کو طلاق
نہ دے۔ 14 کیونکہ جو شوہر ایمان نہیں لایا اُسے اُس
کی ایمان دار بیوی مُقّدسمعرفتکی ٹھہرایا گیا ہے اور
بیویجو ایمان نہیں لائی اُسے اُس ایمانکے دار شوہر کی
معرفت مُقّدس قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ
ناپاکبچےکے ہوتے، ابمگر ہیں۔مُقّدسوہ لیکن15
اگر غیرایمان دار شوہر یا بیوی اپنا تعلق منقطع کر لے تو
اُسے جانے دیں۔ صورتایسی میں ایمان دار بھائی یا بہن
اِس بندھن سے آزاد ہو گئے۔ مگر الله آپنے کو صلح
سلامتی کی زندگی گزارنے کے لئے بُلایا ہے۔ 16 بہن،
ممکن آپہے اپنے خاوند نجاتکی باعثکا بن جائیں۔
یا بھائی، ممکن آپہے اپنی بیوی نجاتکی کا باعث بن
جائیں۔

الله طرفکی سے مقررہ راہ پر رہیں
17 اُسیشخصہر راہ پر چلے جو خداوند نے اُس کے

لئے مقرر کی اور اُس حالت جسمیں میں الله نے اُسے
بُلایا ہے۔ ایمان داروں کی تمام جماعتوں کے لئے میری
یہی ہدایت ہے۔ 18 اگر کسی کو مختون حالت میں
بُلایا گیا تو وہ نامختون ہونے کوششکی نہ کرے۔ اگر
کسی نامختونیکو میںحالتکی بُلایا گیا تو وہ اپنا ختنہ نہ
کروائے۔ نہ19 کچھختنہ چیز اورہے نہ ختنے کا نہ ہونا،
بلـکہ الله کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہی سب
کچھ ہے۔ 20 حیثیتاُسیشخصہر میں میںجسرہے
اُسے بُلایا گیا تھا۔ 21 کیا آپ غلام تھے جب خداوند نے



کُرِنتِھیوں-۱ 7:22 1200 کُرِنتِھیوں-۱ 8:3

آپ کو بُلایا؟ آپباتیہ کو پریشان نہ کرے۔ البتہ اگر
آپ کو آزاد ہونے کا موقع ملے تو اِس سے ضرور فائدہ
اُٹھائیں۔ 22 کیونکہ جو اُس وقت غلام تھا جب خداوند
نے اُسے بُلایا وہ اب خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اِسی
طرح آزادجو اُسےجبتھا بُلایا گیا مسیحابوہ غلامکا
ہے۔ آپ23 دےقیمتکو کر خریدا گیا ہے، اِس لئے
انسان کے غلام نہ بنیں۔ 24 بھائیو، حالتجسشخصہر
میں بُلایا گیا اُسی میں وہ الله کے منے سا قائم رہے۔

غیرشادی لوگشدہ
یوں25 کنوار بارےکے میں مجھے خداوند طرفکی

خاصکوئیسے نہیںحکم توبھیملا۔ مَیں اللهجسے نے
رحمتاپنی سے قابِل اعتماد بنایا آپہے پر اپنی رائے کا
اظہار کرتا ہوں۔

دانستمیری26 میں مصیبتموجودہ کے پیِش نظر
انسان کے لئے اچھا غیرشادیکہہے رہے۔شدہ 27 اگر
آپ کسی خاتون کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ
چکے ہیں تو پھر اِس بندھن کو توڑنے کی کوشش نہ
کریں۔ لیکن اگر آپ شادی کے بندھن میں نہیں بندھے
تو پھر اِس کے لئے کوشش نہ کریں۔ 28 تاہم اگر آپ
نے شادی کر ہی لی ہے تو آپ نے گناہ نہیں کیا۔ اِسی
طرح اگر کنواری شادی کر چکی ہے تو یہ گناہ نہیں۔
مگر لوگایسے جسمانی طور مصیبتپر میں پڑ جائیں گے
جبکہ آپمَیں کو اِس سے بچانا چاہتا ہوں۔

29 بھائیو، مَیں تو یہ کہتا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے۔
آئندہ شادی شدہ ایسے زندگی بسر کریں جیسے کہ
غیرشادی شدہ ہیں۔ 30 رونے والے ایسے ہوں جیسے
نہیں رو رہے۔ خوشی منانے والے ایسے ہوں جیسے
خوشی نہیں منا رہے۔ خریدنے والے ایسے ہوں جیسے
اُن کے پاس کچھ بھی نہیں۔ 31 دنیا سے فائدہ اُٹھانے
والے ایسے ہوں جیسے اِس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ
اِس دنیا کی موجودہ شکل صورتو ختم ہوتی جا رہی
ہے۔

مَیں32 تو چاہتا ہوں آپکہ فکروں سے آزاد رہیں۔
غیرشادی شخصشدہ خداوند کے معاملوں کی فکر میں
رہتا ہے طرحکسکہ کرے۔خوشاُسے اِس33 کے
برعکس شادی دنیاویشخصشدہ فکر میں رہتا ہے کہ
طرحکس اپنی بیوی خوشکو کرے۔ یوں34 وہ بڑی
مکشکش میں مبتلا رہتا ہے۔ اِسی طرح غیرشادی

شدہ خاتون اور کنواری خداوند کی فکر میں رہتی ہے
اورجسمانیوہکہ روحانی طور پر اُس کے لئے مخصوص
و مُقّدس ہو۔ اِس کے مقابلے میں شادی شدہ خاتون
دنیاوی فکر میں رہتی ہے کہ اپنے خاوند طرحکسکو
خوش کرے۔

35 مَیں یہ آپ ہی فائدےکے کے لئے کہتا ہوں۔
مقصد یہ نہیں آپکہ پر پابندیاں لگائی جائیں بلـکہ یہ کہ
آپ ثابتشرافت، قدمی یکاور سوئی ساتھکے خداوند
میںحضوریکی چلیں۔

36 اگر کوئی سمجھتا ہے، مَیں’ اپنی کنواری منگیتر
شادیسے نہ کرنے سے اُس کا حق مار رہا ‘ہوں یا یہ
کہ اُسمیری’ لئےکے یادہسےحدخواہش ز اِسہے،
لئے شادی ہونی ہئے ‘چا تو پھر وہ ارادےاپنے کو پورا
یہکرے، گناہ نہیں۔ شادیوہ لیکن37لے۔کر اِس کے
برعکس اگر اُس شادینے نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا
ہے اور وہ مجبور نہیں بلـکہ ارادےاپنے پر اختیار رکھتا
ہے اور اُس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی
کنواری لڑکی کو ایسے ہی ہنے دےر تو اُس نے اچھا
کنواریاپنینےجسغرض38کیا۔ منگیتر شادیسے
لیکر اُسہے نے اچھا کیا نہیںنےجسلیکنہے، کی
اُس نے اَور بھی اچھا کیا ہے۔

تکجب39 خاوند زندہ بیویہے کو اُس سے رشتہ
توڑنے کی اجازت نہیں۔ خاوند کی وفات کے بعد وہ
آزاد ہے سےجسکہ شادیچاہے کر لے، صرفمگر
میں۔خداوند دانستمیریلیکن40 میں اگر وہ ایسے ہی
رہے تو یادہ مبارکز ہو گی۔ اور مَیں سمجھتا ہوں کہ
مجھ میں بھی الله کا روح ہے۔

8
بُتوں کی قربانیاں

اب1 مَیں بُتوں کی قربانی کے بارے میں بات کرتا
ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ سبہم صاحِب علم ہیں۔ علم
انسان کے لنے پھو کا باعث بنتا ہے محبتجبکہ اُس کی
تعمیر کرتی ہے۔ 2 جو سمجھتا ہے اُسکہ کچھنے جان
لیا ہے اُس تکابنے اُس طرح نہیں طرحجسجانا
اُس کو ہئے۔جاننا لیکن3چا اللهجو محبتسے رکھتا ہے
اُسے الله نے جان لیا ہے۔
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4 بُتوں کی قربانی کھانے کے ضمن میں ہم جانتے
ہیں کہ دنیا میں بُت کوئی چیز نہیں اور کہ رب کے
سوا کوئی اَور خدا نہیں ہے۔ بےشک5 آسمان و زمین
پر کئی نام نہاد دیوتا ہوتے ہیں، ہاں در بہتیرےاصل
دیوتاؤں اور خداوندوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ توبھی6
ہم جانتے ہیں کہ فقط ایک ہی خدا ہے، ہمارا باپ
جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور جس کے لئے ہم
زندگی خداوندہیایکاورہیں۔گزارتے یعنیہے عیسٰی
جسمسیح کے وسیلے سبسے کچھ وجود میں آیا ہے
جساور ہمیںسے زندگی حاصل ہے۔

لیکن7 ہر کسی کو اِس کا علم بعضنہیں۔ ایمان دار
تو اب تک یہ سوچنے کے عادی ہیں کہ بُت کا وجود
ہے۔ اِس لئے جب وہ کسی بُت کی قربانی کا گوشت
کھاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کرنے سے
اُس بُت کی پوجا کر رہے ہیں۔ یوں اُن کا ضمیر کمزور
ہونے کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت8 تو یہ
ہے کہ ہمارا الله کو پسند آنا باتاِس پر مبنی نہیں ہمکہ
کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے۔ نہ پرہیز کرنے سے
ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ کھا لینے سے فائدہ۔کوئی

لیکن9 خبردار رہیں آپکہ کی یہ آزادی کمزوروں
کے لئے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ 10 کیونکہ اگر کوئی
کمزور آپشخصضمیر کو بُت خانے میں کھانا کھاتے
ہوئے دیکھے تو کیا اُسے اُس کے ضمیر خلافکے بُتوں
قربانیاںکی کھانے پر اُبھارا نہیں گا؟جائے طرحاِس11
آپ کا کمزور جسبھائی کی خاطر مسیح قربان آپہوا
کے علم و عرفان کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔
آپجب12 اِس طرح اپنے بھائیوں کا گناہ کرتے اور اُن
کمزورکے ضمیر مجروحکو ہیںکرتے مسیحآپتو ہیکا
گناہ کرتے ہیں۔ اِس13 لئے اگر ایسا میرےکھانا بھائی
کو صحیح راہ سے بھٹکانے کا باعث بنے تو مَیں کبھی
گوشت نہیں کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کی گم راہی کا
باعث نہ بنوں۔

9
رسول کا حق

1 کیا مَیں آزاد نہیں؟ کیا مَیں مسیح کا رسول نہیں؟ کیا
مَیں نے عیسٰی کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ کیا

آپ خداوند میں میری محنت کا پھل نہیں ہیں؟ 2 اگرچہ
مسیحنزدیککےدوسروںمَیں آپلیکننہیں،رسولکا
نزدیککے تو ضرور ہوں۔ خداوند میں آپ ہی میری
رسالت پر مُہر ہیں۔

3 جو میری باز پُرس کرنا ہتے چا ہیں اُنہیں مَیں اپنے
دفاع میں کہتا ہوں، 4 کیا ہمیں کھانے پینے نہیں؟حقکا
5 کیا ہمیں نہیںحق شادیکہ کر اپنیکے بیوی کو ساتھ
لئے پھریں؟ دوسرے رسول اور خداوند کے بھائی اور
توکیفا ایسا 6ہیں۔کرتےہی مجھےکیا برنباساور ہی کو
خدمتاپنی کے اجر میں کچھ پانے کا حق نہیں؟ کون7
سا فوجی اپنے خرچ جنگپر لڑتا کونہے؟ انگور کا باغ
لگا کر اُس پھلکے سے اپنا حصہ نہیں پاتا؟ یا کون یوڑ ر
کی گلہ بانی کر کے اُس کے دودھ سے اپنا حصہ نہیں
پاتا؟

8 کیا مَیں فقطیہ سوچانسانی تحتکے کہہ رہا ہوں؟
شریعتکیا بھی یہی نہیں کہتی؟ توریت9 میں لـکھا جب”ہے، تُو فصل ہنے گا کے لئے اُس پر بَیل چلنے دیتا ہے
تو اُس کا منہ باندھ کر نہ “رکھنا۔ کیا الله صرف بَیلوں
کی فکر کرتا ہے 10 یا ہماریوہ خاطر یہ فرماتا ہاں،ہے؟
ہماریضرور خاطر کیونکہ ہل چلانے والا اِس اُمید پر
چلاتا ہے کہ اُسے کچھ ملے گا۔ اِسی طرح ہنے گا والا
اِس اُمید پر گاہتا ہے کہ وہ پیداوار میں سے اپنا حصہ
لئےکےآپنےہم11گا۔پائے بیجروحانی یا بو توہے۔
کیا نامناسبیہ کاٹیں؟فصلجسمانیسےآپہماگرہے
12 اگر دوسروں آپکو سے اپنا حصہ لینے کا حق ہے تو
کیا ہمارا اُن سے یادہ ز حق نہیں بنتا؟
لیکن ہم نے اِس حق سے فائدہ نہیں اُٹھایا۔ ہم

سب کچھ برداشت کرتے ہیں تاکہ مسیح کی خوش
خبری کے لئے کسی بھی طرح سے رکاوٹ کا باعث
نہ بنیں۔ 13 کیا آپ نہیں جانتے کہ بیت المُقّدس میں
خدمت کرنے والوں کی یات ضرور بیت المُقّدس ہی
پوریسے کی جاتی ہیں؟ جو قربانیاں چڑھانے کے کام
مصروفمیں ہتے ر ہیں اُنہیں قربانیوں سے ہی حصہ ملتا
ہے۔ اِسی14 طرح خداوند نے مقرر کیا ہے کہ انجیل
خبریخوشکی منادیکی کرنے والوں یاتکی ضرور
اُن پوریسے جائیںکی خدمتاِسجو فائدہسے ہیں۔اُٹھاتے
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لیکن15 مَیں کسینے طرح بھی اِس سے فائدہ نہیں
اُٹھایا، اور نہ اِس لئے لـکھا ہے کہ میرے ساتھ ایسا
سلوک کیا جائے۔ نہیں، اِس سے پہلے کہ فخر کرنے کا
میرا یہ حق مجھ سے چھین لیا جائے بہتر یہ ہے کہ مَیں
مر جاؤں۔ لیکن16 الله خبریخوشکی منادیکی کرنا
میرے لئے فخر کا باعث نہیں۔ مَیں تو یہ کرنے پر مجبور
ہوں۔ مجھ افسوسپر اگر خبریخوشاِس منادیکی نہ
کروں۔ 17 اگر مَیں یہ اپنی مرضی سے کرتا تو پھر اجر کا
میرا حق بنتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلـکہ خدا ہی مجھےنے
یہ ذمہ داری دی ہے۔ 18 تو پھر میرا اجر کیا ہے؟ یہ کہ
مَیں انجیل کی خوش خبری مفت سناؤں اور اپنے اُس
حق سے فائدہ نہ اُٹھاؤں جو مجھے اُس کی منادی حاصلسےکرنے ہے۔

19 اگرچہ مَیں سب لوگوں سے آزاد ہوں پھر بھی مَیں
نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا لیا تاکہ یادہ ز سے
یادہ ز لوگوں جیتکو لوں۔ مَیں20 یہودیوں درمیانکے
یہودی کی مانند بنا تاکہ یہودیوں جیتکو موسویلوں۔
شریعت تحتکے زندگی گزارنے والوں کے درمیان مَیں
اُن مانندکی بنا تاکہ لوں،جیتاُنہیں شریعتمَیںگو کے
شریعتموسوی21نہیں۔ماتحت بغیرکے زندگی گزارنے
والوں مَیںدرمیانکے اُن مانندکیہی بنا جیتاُنہیںتاکہ
لوں۔ اِس مطلبکا یہ نہیں کہ مَیں الله شریعتکی کے
تابع نہیں ہوں۔ حقیقت میں مَیں مسیح شریعتکی کے
زندگیتحت ہوں۔گزارتا کمزوروںمَیں22 لئےکے کمزور
بنا تاکہ اُنہیں جیت لوں۔ سب کے لئے مَیں سب کچھ بنا
تاکہ ہر ممکن یقے طر بعضسے کو بچا سکوں۔ 23 جو
کچھ بھی کرتا ہوں الله خبریخوشکی واسطےکے کرتا
ہوں تاکہ اِس برکاتکی شریکمیں ہو جاؤں۔

24 آپکیا نہیں جانتے کہ سٹیڈیم میں دوڑتے سبتو
ہی ہیں، لیکن انعام ایک شخصہی حاصل کرتا ہے؟
چنانچہ ایسے دوڑیں آپکہ ہی جیتیں۔ کھیلوں25 میں
شریک ہونے والا ہر شخص اپنے آپ کو سخت نظم
و ضبط کا پابند رکھتا ہے۔ وہ فانی تاج پانے کے لئے
ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم غیرفانی تاج پانے کے لئے۔
مَیںچنانچہ26 وقتہر منزِل مقصود پیِشکو نظر رکھتے
ہوئے دوڑتا ہوں۔ اور مَیں اِسی طرح باکسنگ بھی
کرتا ہوں، مَیں ہَوا میں مُکے نہیں مارتا بلـکہ نشانے کو۔
27 مَیں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اِسے اپنا غلام بناتا

ہوں، ایسا نہ ہو کہ دوسروں میں منادی کر کے خود
نامقبول ٹھہروں۔

10
اسرائیل ناکعبرتکا تجربہ

1 بھائیو، مَیں نہیں چاہتا آپکہ باتاِس ناواقفسے
رہیں کہ ہمارے باپ دادا سب بادل کے نیچے تھے۔
وہ سب سمندر میں سے گزرے۔ 2 اُن سب نے بادل
اور سمندر میں موسٰی کا بپتسمہ لیا۔ سب3 ایکنے ہی
کھائیخوراکروحانی ایکنےسباور4 روحانیہی
پانی پیا۔ کیونکہ مسیح روحانی چٹان صورتکی میں اُن
کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہی اُن سب کو پانی پلاتا
رہا۔ 5 اِس کے باوجود اُن میں سے بیشتر لوگ الله کو
پسند نہ آئے، اِس لئے وہ یگستان ر ہلاکمیں ہو گئے۔

6 یہ سب کچھ ہماری عبرت کے لئے واقع ہوا تاکہ
ہم اُن لوگوں کی طرح بُری چیزوں کی ہَوَس نہ کریں۔
7 اُن میں بعضسے کی طرح بُت پرست نہ بنیں، جیسے
مُقّدس نوشتوں میں لـکھا ہے، لوگ” کھانے پینے کے
لئے بیٹھ گئے اور پھر اُٹھ کر رنگ رلیوں میں اپنے دل
بہلانے “لـگے۔ ہم8 زنا بھی نہ کریں جیسے اُن میں سے
بعض نے کیا اور نتیجے ایکمیں ہی دن میں 23,000
افراد ڈھیر گئے۔ہو بھیآزمائشکیخداوندہم9 نہ یں کر
جس طرح اُن میں سے بعض نے کی اور نتیجے میں
سانپوں ہلاکسے ہوئے۔ اور10 نہ بڑائیں طرحجسبڑ
اُن میں بعضسے بڑبڑانے لـگے اور نتیجے میں ہلاک
کرنے والے فرشتے مارےہاتھوںکے گئے۔

11 ماجرےیہ عبرت کی خاطر اُن پر واقع ہوئے اور
ہم اخیر زمانے میں ہنے ر والوں کی نصیحت کے لئے
لـکھے گئے۔

غرض12 جو سمجھتا ہے کہ وہ مضبوطی سے کھڑا
ہے، خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ ایسیصرفآپ13
آزمائشوں میں پڑے ہیں جو انسان کے لئے عام ہوتی
ہیں۔ اور الله وفادار ہے۔ آپوہ آپکو طاقتکی سے
یادہ نہیںمیںآزمائشز آزمائشآپجبگا۔دےپڑنے
میں پڑ جائیں گے تو وہ اُس میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا
دےکر گا آپتاکہ برداشتاُسے کر سکیں۔

عشائے ربانی اور بُت پرستی میں تضاد
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14 غرض میرے پیارو، بُت پرستی سے بھاگیں۔
15 مَیں آپ کو سمجھ دار جان کر بات کر رہا ہوں۔
آپ خود میری اِس بات کا فیصلہ کریں۔ جب16 ہم
عشائے ربانی کے موقع پر برکت کے پیالے کو برکت
دے کر اُس میں سے پیتے ہیں تو کیا ہم یوں مسیح کے
خون میں شریک نہیں ہوتے؟ اور جب ہم روٹی توڑ
کر کھاتے ہیں تو کیا مسیح کے بدن میں شریک نہیں
ہوتے؟ 17 روٹی ایکتو ہی ہے، اِس لئے ہم بہتجو
سے ہیں ایک ہی بدن ہیں، کیونکہ ہم ایکسب ہی
روٹی شریکمیں ہوتے ہیں۔

18 بنی اسرائیل پر غور کریں۔ کیا بیت المُقّدس میں
قربانیاں کھانے والے قربان گاہ رفاقتکی شریکمیں
نہیں ہوتے؟ 19 کیا مَیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بُتوں کے
چڑھاوے کی کوئی حیثیت ہے؟ یا کہ بُت کی کوئی
حیثیت ہے؟ ہرگز نہیں۔ 20 مَیں یہ کہتا ہوں کہ جو
قربانیاں وہ گزرانتے ہیں الله کو نہیں بلـکہ شیاطین کو
گزرانتے ہیں۔ اور مَیں نہیں چاہتا کہ آپ شیاطین کی
رفاقت شریکمیں ہوں۔ آپ21 خداوند کے پیالے اور
ساتھ ہی شیاطین کے پیالے سے نہیں پی سکتے۔ آپ
خداوند کے رفاقتی کھانے اور ساتھ ہی شیاطین کے
رفاقتی نہیںشریکمیںکھانے 22سکتے۔ہو یا اللهہمکیا
غیرتکی کو اُکسانا ہتے چا ہیں؟ کیا ہم اُس طاقتسے
ور ہیں؟

دوسروں کے ضمیر لحاظکا کرنا
سب23 کچھ روا تو ہے، لیکن سب کچھ مفید نہیں۔

سب کچھ جائز تو ہے، لیکن سب کچھ ہماری تعمیر و
ترقی کا باعث نہیں ہوتا۔ 24 ہر کوئی اپنے فائدےہی
تلاشکی میں نہ رہے دوسرےبلـکہ کے۔

25 بازار میں جو کچھ بِکتا ہے اُسے کھائیں اور اپنے
ضمیر کو مطمئن کرنے کی خاطر پوچھ گچھ نہ کریں،
26 کیونکہ زمین” اور جو کچھ اُس پر ربہے کا “ہے۔

27 اگر کوئی غیرایمان دار آپ کی کرےدعوت اور
قبولکودعوتاُسآپ لیںکر آپتو منےکے سا کچھجو
بھی رکھا جائے اُسے کھائیں۔ اپنے ضمیر کے اطمینان
کے لئے تفتیش نہ کریں۔ 28 لیکن اگر کوئی آپ کو
بتا دے، یہ” بُتوں کا چڑھاوا “ہے تو پھر شخصاُس کی
جسخاطر آپنے کو آگاہ کیا ہے اور ضمیر کی خاطر

اُسے نہ کھائیں۔ مطلب29 ہے اپنے ضمیر کی خاطر نہیں
دوسرےبلـکہ خاطر۔کیضمیرکے طرحکسیہکیونکہ
ہو سکتا دوسرےکسیکہہے کا آزادیمیریضمیر کے
بارے میں فیصلہ کرے؟ 30 اگر مَیں خدا کا شکر کر کے
کسی شریکمیںکھانے ہوتا ہوں تو پھر مجھے کیوں بُرا
کہا مَیںجائے؟ تو اُسے خدا کا شکر کر کے کھاتا ہوں۔

31 چنانچہ سب کچھ الله کے جلال کی خاطر کریں،
خواہ آپ کھائیں، پئیں یا اَور کچھ کریں۔ کسی32 کے
لئے ٹھوکر باعثکا نہ بنیں، یہودیوںنہ لئے،کے نہ یونانیوں
کے لئے اور نہ الله کی جماعت کے لئے۔ اِسی33 طرح
مَیں بھی سب کو پسند آنے کی ہر ممکن کوشش کرتا
ہوں۔ مَیں اپنے فائدےہی خیالکے میں نہیں رہتا بلـکہ
دوسروں کے نجاتبہتیرےتاکہ پائیں۔

11
میرے1 نمونے پر چلیں جس طرح مَیں مسیح کے

نمونے پر چلتا ہوں۔
عبادت میں خواتین کا کردار

شاباش2 آپکہ ہر طرح سے مجھے یاد رکھتے ہیں۔
آپ نے روایات کو یوں محفوظ رکھا ہے جس طرح
مَیں نے اُنہیں آپ کے سپرد کیا تھا۔ 3 لیکن مَیں آپ
ایککو اَور بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر مرد کا
سر مسیح ہے عورتجبکہ کا سر مرد اور مسیح کا سر
الله ہے۔ 4 اگر کوئی مرد سر ڈھانک کر دعا یا نبوّت
کرے تو وہ اپنے سر کی بےعزتی کرتا ہے۔ 5 اور اگر
کوئی خاتون ننگے سر دعا یا نبوّت کرے تو وہ اپنے سر
کی بےعزتی کرتی ہے، یا گو وہ سر مُنڈی ہے۔ 6 جو
عورت اپنے سر پر دوپٹا نہیں لیتی وہ ِنڈ ٹ کروائے۔ لیکن
اگر ِنڈ ٹ کروانا یا سر منڈوانا اُس کے لئے بےعزتی کا
باعث ہے تو پھر وہ اپنے سر کو ضرور ڈھانکے۔ لیکن7
مرد کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے سر کو نہ ڈھانکے
کیونکہ وہ الله کی صورت اور جلال منعکسکو کرتا
ہے۔ لیکن عورت مرد کا جلال منعکس کرتی ہے،
8 کیونکہ پہلا عورتمرد نہیںسے نکلا عورتبلـکہ مرد
نکلیسے ہے۔ مرد9 عورتکو لئےکے نہیںخلق کیا گیا
بلـکہ عورت کو مرد کے لئے۔ 10 اِس وجہ عورتسے
فرشتوں کو پیِش نظر رکھ کر اپنے سر پر دوپٹا لے جو
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اُس پر اختیار نشانکا ہے۔ لیکن11 یاد رہے خداوندکہ
میں نہ عورت مرد کے بغیر کچھ ہے اور نہ مرد عورت
کے بغیر۔ 12 کیونکہ اگرچہ ابتدا میں عورت مرد سے
نکلی، لیکن اب مرد عورت ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور
ہر شے الله سے نکلتی ہے۔

آپ13 خود فیصلہ کریں۔ کیا مناسب ہے کہ کوئی
عورت الله کے منے ننگےسا سر دعا کرے؟ 14 فطرتکیا
بھی یہ نہیں سکھاتی کہ لمبے بال مرد کی بےعزتی کا
باعث ہیں 15 جبکہ عورت کے لمبے بال اُس کی عزت
کا موجب ہیں؟ کیونکہ بال اُسے ڈھانپنے کے لئے دیئے
گئے ہیں۔ لیکن16 اِس سلسلے میں اگر کوئی جھگڑنے
کا شوق رکھے تو جان لے کہ نہ ہمارا یہ دستور ہے، نہ
الله کی جماعتوں کا۔

عشائے ربانی
آپمَیں17 ایککو اَور ہدایت دیتا ہوں۔ لیکن اِس

سلسلے آپپاسمیرےمیں کے لئے یفی تعر الفاظ نہیں،
آپکیونکہ کا جمع آپہونا بہتریکی باعثکا نہیں ہوتا
بلـکہ نقصان کا باعث۔ اّول18 تو مَیں سنتا ہوں جبکہ
آپ جماعت کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ
کے درمیان پارٹی بازی نظر آتی ہے۔ اور کسی تکحد
مجھے اِس کا یقین بھی ہے۔ 19 لازم ہے کہ آپ کے
پارٹیاںمختلفدرمیان نظر آئیں میںآپتاکہ وہسے ظاہر
ہو جائیں جو آزمانے کے بعد بھی سچے نکلیں۔ جب20
آپ جمع ہوتے ہیں تو جو کھانا آپ کھاتے ہیں اُس
کا عشائے ربانی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ 21 کیونکہ
شخصہر دوسروں کا انتظار کئے بغیر اپنا کھانا کھانے
لگتا نتیجےہے۔ ایکمیں بھوکا رہتا ہے دوسرےجبکہ
کو نشہ ہو جاتا ہے۔ تعجب22 !ہے کیا کھانے پینے
کے لئے آپ کے گھر نہیں؟ یا آپکیا الله جماعتکی کو
جانحقیر کر اُن کو ہاتھخالیجو ہیںآئے شرمندہ کرنا
ہتے مَیںہیں؟چا کیا کہوں؟ آپکیا اِسدوں؟شاباشکو
میں آپمَیں شاباشکو دےنہیں سکتا۔

23 کیونکہ جو کچھ مَیں آپنے کے سپرد کیا ہے وہ
عیسٰیخداوندراتجسہے۔ملاسےہیخداوندمجھے
کو دشمن کے حوالے کر دیا گیا اُس نے روٹی لے کر
شکرگزاری24 کی دعا کی اور اُسے ٹکڑے کر کے یہ”کہا، میرا بدن ہے تمہارےجو لئے دیا جاتا ہے۔ مجھے
یاد کرنے کے لئے یہی کیا “کرو۔ اِسی25 طرح اُس نے
کھانے کے بعد پیالہ لے کر کہا، َمے” کا یہ پیالہ وہ نیا

عہد ہے میرےجو خون کے یعے ذر قائم کیا جاتا ہے۔
جب کبھی اِسے پیو تو مجھے یاد کرنے کے لئے “پیو۔
26 آپبھیجبکیونکہ یہ روٹی کھاتے اور یہ پیالہ پیتے
ہیں تو خداوند موتکی اعلانکا کرتے تکجبہیں،
واپسوہ نہ آئے۔

چنانچہ27 نالائقجو طور پر خداوند کی روٹی کھائے
اور اُس کا پیالہ پیئے وہ خداوند بدنکے اور خون کا گناہ
کرتا اورہے ٹھہرےقصوروار گا۔ شخصہر28 آپاپنے
پرکھکو اِسہیکر میںروٹی اورکھائےسے پیالے میں
سے پیئے۔ 29 جو روٹی کھاتے اور پیالہ وقتپیتے خداوند
بدنکے کا احترام نہیں کرتا وہ آپاپنے پر الله عدالتکی
لاتا ہے۔ اِسی30 لئے آپ کے درمیان بہتیرے کمزور
اور بیمار ہیں بلـکہ بہت موتسے کی نیند سو چکے ہیں۔
31 اگر ہم آپاپنے کو جانچتے تو الله عدالتکی بچےسے
ہتے۔ ر لیکن32 عدالتہماریخداوند ہماریسےکرنے
تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔

میرےغرض33 بھائیو، جب آپ کھانے کے لئے
جمع ہیںہوتے دوسرےایکتو کا انتظار کریں۔ 34 اگر
کسی بھوککو لـگی ہو تو وہ اپنے گھر میں ہی کھانا
کھا لے تاکہ آپ کا جمع ہونا آپ کی عدالت کا باعث
نہ ٹھہرے۔ ہدایاتدیگر آپمَیں کو وقتاُس دوں گا
آپجب پاسکے آؤں گا۔

12
ایک روح مختلفاور نعمتیں

1 بھائیو، مَیں نہیں چاہتا آپکہ روحانی نعمتوں کے
بارے میں ناواقف رہیں۔ آپ2 جانتے ہیں کہ ایمان
لانے سے آپپیشتر کو بار بار بہکایا اور بُتوںگونگے کی
طرف کھینچا جاتا تھا۔ اِسی3 پیِشکے نظر آپمَیں کو
آگاہ ہوںکرتا اللهکہ ہدایتکیروحکے لنےسے بو والا
نہیںکبھی کہے عیسٰی”گا، پر “لعنت۔ القدسروحاور
ہدایتکی سے لنے بو والے کے سوا نہیںکوئی کہے عیسٰی”گا، خداوند “ہے۔

4 گو طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن روح
ایک ہے۔ہی ہوتیخدمتیںکیطرحطرح5 لیکنہیں،
ایکخداوند ہے۔ہی الله6 قدرتاپنی کا مختلفاظہار
انداز سے کرتا ہے، لیکن خدا ایک ہی ہے جو سب
میں ہر طرح کا کام کرتا ہے۔ 7 ہم میں سے ہر ایک
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القدسروحمیں کا نعمتکسیاظہار سے ہوتا یہہے۔
نعمتیں اِس لئے دی جاتی ہیں تاکہ ایکہم دوسرے
کی مدد کریں۔ ایک8 حکمتالقدسروحکو کا کلام
عطا کرتا دوسرےہے، کو وہی روح علم و عرفان کا
کلام۔ تیسرے9 کو وہی روح پختہ ایمان دیتا ہے اور
چوتھے کو ایکوہی روح شفا دینے کی نعمتیں۔ 10 وہ
ایک معجزےکو کرنے طاقتکی دیتا دوسرےہے،
کو نبوّت کرنے کی صلاحیت اور تیسرے مختلفکو
روحوں میں امتیاز کرنے کی ایکنعمت۔ کو اُس سے
غیرزبانیں لنے بو نعمتکی ملتی ہے دوسرےاور کو اِن
کا ترجمہ کرنے کی۔ 11 ایکوہی روح یہ تمام نعمتیں
تقسیم کرتا ہے۔ اور وہی فیصلہ کرتا ہے کسکہ کو
نعمتکیا ملنی ہے۔

ایک جسم مختلفاور اعضا
انسانی12 جسم بہتکے سے اعضا ہوتے ہیں، لیکن

یہ تمام ایکاعضا ہی بدن کو تشکیل دیتے ہیں۔ مسیح
کا بدن بھی ایسا ہے۔ 13 خواہ ہم یہودی تھے یا یونانی،
غلام تھے یا آزاد، بپتسمے سبہمسے ایککو روحہی
ایکمعرفتکی ہی بدن میں شامل کیا گیا سبہمہے،
ایککو روحہی پلایا گیا ہے۔

14 بدن کے بہت سے حصے ہوتے ہیں، نہ صرف
ایک۔ فرض15 کریں کہ پاؤں کہے، مَیں” ہاتھ نہیں
ہوں اِس لئے بدن کا حصہ “نہیں۔ کیا یہ کہنے پر اُس کا
بدن سے تعلق ختم ہو جائے گا؟ 16 یا فرض کریں کہ
کان کہے، مَیں” آنکھ نہیں ہوں اِس لئے بدن کا حصہ
“نہیں۔ کیا یہ کہنے پر اُس بدنکا سے ٹوٹناتا جائے گا؟
17 اگر پورا جسم آنکھ ہی ہوتا تو پھر سننے صلاحیتکی
کہاں ہوتی؟ اگر سارا بدن کان ہی ہوتا تو پھر سونگھنے
کا کیا بنتا؟ لیکن18 الله جسمنے مختلفکے اعضا بنا کر
ایکہر کو وہاں لگایا جہاں وہ چاہتا تھا۔ 19 ایکاگر
ہی عضو پورا جسم ہوتا تو پھر قسمکسیہ جسمکا ہوتا؟
بہتنہیں،20 سے اعضا ہوتے لیکنہیں، ایکجسم ہی
ہے۔

21 آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی، مجھے” تیری
ضرورت “نہیں، نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے، مجھے”
تمہاری ضرورت “نہیں۔ 22 بلـکہ اگر دیکھا جائے تو
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے جو اعضا یادہ ز کمزور
لـگتے ہیں اُن کی یادہ ز ضرورت ہوتی ہے۔ 23 وہ اعضا

جنہیں ہم عزتکم لائقکے سمجھتے ہیں اُنہیں ہم یادہ ز
عزت کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ اعضا جنہیں
ہم شرم سے چھپا کر رکھتے ہیں اُن ہی کا ہم یادہ ز
احترام کرتے ہیں۔ اِس24 عزتہمارےبرعکسکے
دار اعضا کو اِس ضرورتکی ہی نہیں ہوتی کہ ہم اُن
لیکنکریں۔احترامخاصکا الله طرحاِسکوجسمنے
ترتیب دیا کہ اُس نے کم قدر اعضا کو یادہ عزتز دار
ٹھہرایا، 25 تاکہ جسم کے اعضا میں تفرقہ نہ ہو بلـکہ وہ
ایک دوسرے کی فکر کریں۔ 26 اگر ایک عضو دُکھ
میں ہو تو اُس کے ساتھ دیگر تمام اعضا بھی محسوسدُکھ
کرتے ہیں۔ ایکاگر عضو سرفراز ہو جائے تو اُس کے
ساتھ باقی تمام اعضا بھی مسرور ہوتے ہیں۔

آپ27 سب مل کر مسیح کا بدن ہیں اور انفرادی
طور پر اُس مختلفکے اعضا۔ اور28 الله جماعتاپنینے
میں پہلے دوسرےرسول، نبی اور تیسرے اُستاد مقرر
کئے ہیں۔ پھر اُس نے لوگایسے بھی مقرر کئے ہیں جو
معجزے کرتے، شفا دیتے، دوسروں کی مدد کرتے،
انتظام چلاتے مختلفاور قسم کی غیرزبانیں لتے بو ہیں۔
29 رسولسبکیا ہیں؟ سبکیا نبی ہیں؟ سبکیا اُستاد
ہیں؟ معجزےسبکیا کرتے ہیں؟ 30 سبکیا کو شفا
دینے کی نعمتیں حاصل ہیں؟ کیا سب غیرزبانیں لتے بو
ہیں؟ کیا سب اِن کا ترجمہ کرتے ہیں؟ لیکن31 آپ اُن
نعمتوں تلاشکی میں رہیں افضلجو ہیں۔
اب آپمَیں کو اِس سے کہیں عمدہ راہ بتاتا ہوں۔

13
محبت

1 اگر مَیں انسانوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، لیکن
محبت نہ رکھوں تو پھر مَیں بس گونجتا ہوا یال گھڑ یا
ٹھنٹھناتی ہوئی جھانجھ ہی ہوں۔ 2 اگر میری نبوّت کی
نعمت ہو اور مجھے تمام بھیدوں اور ہر علم سے واقفیت
ہو، ساتھ ہی میرا ایسا ایمان ہو کہ پہاڑوں کو کھسکا
لیکنسکوں، میرا محبتدل خالیسے ہو تو مَیں بھیکچھ
نہیں۔ 3 اگر مَیں اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دوں
بلـکہ اپنا بدن جلائے جانے کے لئے دے دوں، لیکن
میرا محبتدل سے خالی ہو تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔
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محبت4 صبر سے کام لیتی محبتہے، مہربان ہے۔ نہ
یہ حسد کرتی ہے نہ ڈینگیں مارتی ہے۔ یہ پھولتی بھی
نہیں۔ محبت5 بدتمیزی نہیں کرتی نہ اپنے فائدےہی کی
نہیںمیںغصےسےجلدییہہے۔رہتیمیںتلاش آ جاتی
اور دوسروں کی غلطیوں کا یکارڈ ر نہیں رکھتی۔ 6 یہ
ناانصافی دیکھ خوشکر نہیں ہوتی بلـکہ سچائی غالبکے
آنے پر ہی خوشی مناتی ہے۔ 7 یہ ہمیشہ دوسروں کی
یاں کمزور برداشت کرتی ہے، ہمیشہ اعتماد کرتی ہے،
ہمیشہ اُمید رکھتی ہے، ثابتہمیشہ قدم رہتی ہے۔

محبت8 کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اِس کے مقابلے میں
نبوّتیں ختم ہو جائیں گی، غیرزبانیں جاتی رہیں گی، علم
مٹ جائے گا۔ 9 کیونکہ وقتاِس ہمارا علم نامکمل ہے
اور ہماری نبوّت سب کچھ ظاہر نہیں کرتی۔ 10 لیکن
جب وہ کچھ آئے گا جو کامل ہے تو یہ ادھوری چیزیں
جاتی رہیں گی۔

مَیںجب11 بچہ تھا تو بچے طرحکی بولتا، بچے سیکی
سوچ رکھتا اور بچے سیکی سمجھ کامسے لیتا تھا۔ لیکن
بالغمَیںاب اِسہوں، لئے مَیں بچےنے کا اندازسا چھوڑ
دیا ہے۔ 12 اِس وقت ہمیں آئینے میں دُھندلا سا دکھائی
دیتا لیکنہے، ہموقتاُس برُو مَیںابگے۔دیکھیںرُو
جزوی طور پر جانتا لیکنہوں، کاملوقتاُس طور سے
لوںجان ایسےگا، جیسےہی الله مجھےنے پہلے لیاجانسے ہے۔

غرض13 ایمان، اُمید محبتاور تینوں قائم ہتے ر ہیں،
لیکن اِن میں محبتافضل ہے۔

14
نبوّت اور غیرزبانیں

1 محبت کا دامن تھامے رکھیں۔ لیکن ساتھ ہی
روحانی نعمتوں کو سرگرمی سے استعمال میں لائیں،
ً خصوصا نبوّت کی نعمت کو۔ 2 غیرزبان لنے بو والا
لوگوں سے نہیں بلـکہ الله سے بات کرتا ہے۔ کوئی اُس
کی بات نہیں سمجھتا کیونکہ وہ روح میں بھید کی باتیں
کرتا ہے۔ 3 اِس برعکسکے نبوّت کرنے والا لوگوں
سے ایسی باتیں کرتا ہے جو اُن کی تعمیر و ترقی، حوصلہ
افزائی اور تسلی باعثکا بنتی ہیں۔ غیرزبان4 لنے بو والا
اپنی تعمیر و ترقی کرتا نبوّتجبکہہے کرنے جماعتوالا
کی۔

مَیں5 چاہتا ہوں سبآپکہ غیرزبانیں بولیں، لیکن
اِس سے یادہ ز یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ نبوّت
کریں۔ نبوّت کرنے والا غیرزبانیں لنے بو والے سے اہم
ہے۔ ہاں، غیرزبانیں لنے بو والا بھی اہم ہے بشرطیکہ
اپنی زبان کا ترجمہ کرے، کیونکہ اِس سے خدا کی
جماعت کی تعمیر و ترقی ہوتی ہے۔

6 بھائیو، اگر مَیں آپ پاسکے آ کر غیرزبانیں بولوں،
لیکن مکاشفے، علم، نبوّت اور تعلیم کی کوئی بات نہ
کروں آپتو کو کیا فائدہ ہو گا؟ سازوںبےجان7 پر غور
کرنے سے بھی یہی بات منے سا آتی ہے۔ اگر بانسری یا
سرود کو خاصکسی سُر کے مطابق نہ بجایا جائے تو
پھر سننے طرحکسوالے پہچان سکیں گے کہ اِن پر کیا
کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ اِسی8 طرح اگر بِگل کی آواز
جنگ کے لئے تیار ہو جانے کے لئے صاف طور سے نہ
بجے تو کیا فوجی کمربستہ ہو جائیں گے؟ 9 صافآپاگر
باتصاف ایسیبھیحالتکیآپتوکریںنہ گی۔ہوہی
آپپھر باتکی سمجھےکون گا؟ لوگوںآپکیونکہ سے
نہیں بلـکہ ہَوا سے باتیں یں کر گے۔ اِس10 دنیا میں بہت
یادہ ز زبانیں بولی جاتی ہیں اور اِن میں سے کوئی بھی
نہیں جو بےمعنی ہو۔ 11 اگر مَیں کسی زبان واقفسے
نہیں تو مَیں اُس زبان میں لنے بو والے نزدیککے اجنبی
ٹھہروں گا اور میرےوہ نزدیک۔ آپاصولیہ12 پر بھی
لاگو نعمتوںروحانیآپچونکہہے۔ہوتا لئےکے تڑپتے
ہیں تو خاصپھر کر اُن نعمتوں میں ماہر بننے کوششکی
کریں جو خدا جماعتکی کو تعمیر کرتی ہیں۔

13 چنانچہ غیرزبان لنے بو والا کرےدعا کہ اِس کا
ترجمہ بھی کر سکے۔ 14 کیونکہ اگر مَیں غیرزبان میں
دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل
ہے۔رہتیبےعمل تو15 پھر کیا میںروحمَیںکروں؟ دعا
کروں گا، لیکن عقل کو بھی استعمال کروں گا۔ مَیں
میںروح حمد و ثنا کروں عقللیکنگا، استعمالبھیکو
لاؤںمیں گا۔ 16 میںروحصرفآپاگر حمد و ثنا یں کر
میںحاضرینتو نہیںباتکیآپجوسے سمجھتا کسوہ
آپطرح کی شکرگزاری پر “آمین” کہہ سکے گا؟ اُسے
آپتو کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ آپبےشک17
طرحاچھی خدا کا شکر کر لیکنگے،ہوںرہے اِس سے
شخصدوسرے کی تعمیر و ترقی نہیں ہو گی۔
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مَیں18 خدا کا شکر کرتا ہوں سبآپکہ نسبتکی
یادہ ز غیرزبانوں میں بات کرتا ہوں۔ 19 پھر بھی مَیں
خدا جماعتکی میں ایسی پیشباتیں کرنا چاہتا ہوں جو
دوسرے سمجھ سکیں اور جن سے تربیتوہ حاصل کر
بولیمیںغیرزبانوںکیونکہسکیں۔ باتوںبےشمارگئی کی
نسبت تربیتپانچ دینے الفاظوالے کہیں بہتر ہیں۔

20 بھائیو، بچوں جیسی سوچ سے باز آئیں۔ بُرائی کے
لحاظ سے تو ضرور بچے بنے رہیں، لیکن سمجھ میں بالغ
بن جائیں۔ شریعت21 میں لـکھا ہے، رب” فرماتا ہے
کہ مَیں غیرزبانوں اور اجنبیوں کے ہونٹوں کی معرفت
اِس قوم باتسے کروں گا۔ لیکن وہ پھر بھی میری نہیں
اِس22“گے۔سنیں ظاہرسے ہوتا ایمانغیرزبانیںکہہے
داروں کے لئے امتیازی نشان نہیں ہوتیں بلـکہ غیرایمان
داروں کے لئے۔ اِس برعکسکے نبوّت غیرایمان داروں
کے لئے امتیازی نشان نہیں ہوتی بلـکہ ایمان داروں لئے۔کے

فرضاب23 کریں کہ ایمان ایکدار جگہ جمع ہیں
اور تمام حاضرین غیرزبانیں بول رہے ہیں۔ اِسی اثنا میں
غیرزبان کو نہ سمجھنے والے یا غیرایمان دار آ شامل ہوتے
ہیں۔ آپ کو اِس حالت میں دیکھ کر کیا وہ آپ کو
دیوانہ قرار نہیں دیں گے؟ اِس24 مقابلےکے میں اگر تمام
لوگ نبوّت کر ہوںرہے اور غیرایمانکوئی دار اندر آئے
تو کیا ہو گا؟ وہ سب اُسے قائل کر لیں گے کہ گناہ گار
ہے سباور اُسے پرکھ لیں گے۔ یوں25 اُس دلکے کی
پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی، وہ گر کر الله کو سجدہ
کرے گا اور کرےتسلیم گا الحقیقتفیکہ آپالله کے
درمیان موجود ہے۔

جماعت ترتیبمیں ضرورتکی
26 بھائیو، پھر کیا ہونا ہئے؟ چا جب آپ جمع ہوتے

ہیں تو ہر ایک پاسکے کوئی گیت یا تعلیم یا مکاشفہ
یا غیرزبان یا اِس کا ترجمہ ہو۔ سباِن کا مقصد خدا کی
جماعت کی تعمیر و ترقی ہو۔ غیرزبان27 میں لتے بو وقت
دوصرف یا یادہ ز سے یادہ ز اشخاصتین بولیں اور وہ بھی
باری باری۔ ساتھ ہی کوئی اُن کا ترجمہ بھی کرے۔
28 اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو غیرزبان لنے بو
والا جماعت خاموشمیں رہے، البتہ اُسے اپنے آپ سے
اور الله سے بات کرنے کی آزادی ہے۔ 29 نبیوں میں
سے دو یا تین نبوّت یں کر دوسرےاور اُن کی باتوں کی

صحت کو پرکھیں۔ 30 اگر اِس بیٹھےکسیدوران ہوئے
شخص کو کوئی مکاشفہ ملے تو پہلا شخص خاموش ہو
جائے۔ 31 آپکیونکہ باریسب باری نبوّت کر سکتے
ہیں تاکہ اورسیکھیںلوگتمام اُن کی افزائیحوصلہ ہو۔
نبیوں32 کی روحیں نبیوں کے تابع رہتی ہیں، 33 کیونکہ
الله بےترتیبی کا نہیں بلـکہ سلامتی کا خدا ہے۔
جیسا مُقّدسین کی تمام جماعتوں کا دستور ہے

34 خواتین جماعت میں خاموش رہیں۔ اُنہیں لنے بو کی
اجازت نہیں، بلـکہ وہ فرماں بردار رہیں۔ شریعت بھی
یہی فرماتی ہے۔ 35 اگر وہ کچھ سیکھنا چاہیں تو اپنے
گھر پر اپنے شوہر سے پوچھ لیں، عورتکیونکہ کا خدا
جماعتکی میں بولنا شرم باتکی ہے۔

36 کیا الله کا کلام آپ میں سے نکلا ہے، یا کیا وہ
تکہیآپصرف پہنچا ہے؟ 37 اگر کرےخیالکوئی
کہ مَیں نبی ہوں خاصیا روحانی حیثیت رکھتا ہوں تو
وہ جان لے کہ جو کچھ مَیں آپ کو لـکھ رہا ہوں وہ
خداوند کا حکم ہے۔ 38 جو یہ نظرانداز کرتا ہے اُسے
خود بھی نظرانداز کیا جائے گا۔

غرض39 بھائیو، نبوّت کرنے کے لئے تڑپتے رہیں،
البتہ کسی کو غیرزبانیں لنے بو سے نہ روکیں۔ لیکن40
سب کچھ شائستگی ترتیباور عملسے میں آئے۔

15
مسیح کا جی اُٹھنا

طرفکیخبریخوشاُستوجہکیآپمَیںبھائیو،1
دلاتا ہوں مَیںجو آپنے کو سنائی، خبریخوشوہی
جسے آپ نے قبول کیا اور جس پر آپ قائم بھی ہیں۔
پیغاماِسی2 شرطہے۔ملتینجاتکوآپسےوسیلےکے
یہ ہے آپکہ وہ باتیں جوں کی توں تھامے جسرکھیں
طرح مَیں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ بےشک یہ بات
اِس پر منحصر ہے کہ آپ کا ایمان لانا بےمقصد نہیں
تھا۔

3 کیونکہ مَیں نے اِس خاصپر زور دیا کہ وہی کچھ
آپ سپردکے کروں مجھےجو بھی ملا یہہے۔ مسیحکہ
پاکنے نوشتوں کے ہمارےمطابق گناہوں کی خاطر
اپنی جان دی، 4 پھر وہ دفن ہوا اور تیسرے پاکدن
نوشتوں مطابقکے جی اُٹھا۔ 5 پطرسوہ کو دکھائی دیا،
پھر بارہ شاگردوں کو۔ اِس6 کے بعد ایکوہ وقتہی
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پانچ َسو سے یادہ ز بھائیوں پر ظاہر ہوا۔ اُن میں سے بیشتر
اب تک زندہ ہیں اگرچہ چند ایک انتقال کر چکے
ہیں۔ یعقوبپھر7 اُسےنے دیکھا، پھر تمام نے۔رسولوں

8 سباور کے بعد وہ مجھ پر بھی ظاہر ہوا، مجھ پر جو
یا گو قبل از وقت پیدا ہوا۔ 9 کیونکہ رسولوں میں میرا
سبدرجہ سے چھوٹا ہے، بلـکہ مَیں تو رسول کہلانے
بھیکے لائق نہیں، اِس لئے کہ مَیں نے الله جماعتکی
کو ایذا پہنچائی۔ لیکن10 مَیں ہوںکچھجو الله فضلکے
اورہوں۔سےہی اُسفضلجو مجھنے پر کیا وہ نہبےاثر
رہا، کیونکہ مَیں نے سباُن سے یادہ ز جاں فشانی سے
کام کیا ہے۔ البتہ یہ کام مَیں نے خود نہیں بلـکہ الله کے
فضل نے کیا ہے میرےجو ساتھ تھا۔ 11 خیر، یہ کام
مَیں نے کیا یا اُنہوں نے، ہم سب اُسی پیغام کی منادی
کرتے جسہیں آپپر ایمان لائے ہیں۔

جی اُٹھنے اعتراضپر
اب12 مجھے یہ بتائیں، ہم تو منادی کرتے ہیں کہ

مسیح مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ تو پھر آپ میں سے
کچھ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مُردے جی نہیں
اُٹھتے؟ 13 اگر مُردے جی نہیں اُٹھتے تو مطلب یہ ہوا کہ
مسیح بھی نہیں جی اُٹھا۔ 14 اور اگر مسیح جی نہیں اُٹھا
تو پھر ہماری عبثمنادی ہوتی آپاور کا ایمان لانا بھی
بےفائدہ ہوتا۔ 15 نیز ہم الله کے بارے میں جھوٹے
ثابتگواہ ہوتے۔ کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ الله
مسیحنے کو زندہ کیا جبکہ اگر مُردےواقعی نہیں جی
اُٹھتے تو وہ بھی زندہ نہیں ہوا۔ غرض16 مُردےاگر جی
نہیں اُٹھتے تو پھر بھیمسیح نہیں اُٹھا۔جی اور17 مسیحاگر
نہیں جی اُٹھا آپتو ایمانکا بےفائدہ تکابآپاورہے
اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں۔ 18 ہاں، اِس کے مطابق
میںمسیحنےجنہوں انتقالہوئےہوتے کیا سبوہہے
ہلاک ہو گئے ہیں۔ 19 چنانچہ اگر مسیح پر ہماری اُمید
اِسیصرف محدودتکزندگی توہے انسانوںہم سبمیں
سے یادہ ز قابِل رحم ہیں۔

مسیح واقعی جی اُٹھا ہے
لیکن20 مسیح واقعی مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔

انتقالوہ فصلکیہوؤںکئے پھلپہلاکا ہے۔ چونکہ21

انسان کے وسیلے موتسے آئی، اِس لئے انسان ہی کے
وسیلے سے مُردوں کے جی اُٹھنے کی بھی راہ کھلی۔
سبطرحجس22 اِس لئے مرتے ہیں کہ وہ آدم کے
فرزند ہیں اُسی سبطرح زندہ کئے جائیں گے مسیحجو
کے ہیں۔ لیکن23 جی اُٹھنے ترتیبایککی مسیحہے۔
تو فصل کے پہلے پھل کی حیثیت سے جی اُٹھ چکا ہے
جبکہ اُس کے لوگ اُس وقت جی اُٹھیں گے جب وہ
واپس آئے گا۔ 24 اِس کے بعد خاتمہ ہو گا۔ تب ہر
اختیارحکومت، قوتاور نیستکو کر وہکے بادشاہی
کو باپخدا کے حوالے دےکر گا۔ 25 کیونکہ لازم
ہے مسیحکہ تکجبکرےحکومتتکوقتاُس
الله تمام دشمنوں کو اُس کے پاؤں کے نیچے نہ کر دے۔
آخری26 دشمن نیستجسے کیا جائے موتگا ہو گی۔
27 کیونکہ الله کے بارے میں کلاِم مُقّدس میں لـکھا
ہے، اُس” نے سب کچھ اُس یعنی) (مسیح کے
پاؤں کے نیچے کر “دیا۔ جب کہا گیا ہے سبکہ کچھ
مسیح ماتحتکے کر دیا گیا توہے، ظاہر میںاِسکہہے
الله شامل جسنہیں مسیحکچھسبنے ماتحتکے کیا
ہے۔ مسیحکچھسبجب28 ماتحتکے کر دیا گیا تب
فرزند خود بھی اُسی ماتحتکے ہو جائے جسگا نے
اُسکچھسب ماتحتکے یوںکیا۔ کچھسبمیںسبالله
ہو گا۔

جی اُٹھنے کے پیِش نظر زندگی گزارنا
29 اگر مُردے واقعی جی نہیں اُٹھتے تو پھر وہ لوگ

کیا کریں گے جو مُردوں کی خاطر بپتسمہ لیتے ہیں؟
اگر مُردے جی نہیں اُٹھیں گے تو پھر وہ اُن کی خاطر
کیوں بپتسمہ لیتے ہیں؟ 30 اور ہم بھی ہر وقت اپنی
جان خطرے میں کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ 31 بھائیو،
مَیں روزانہ مرتا ہوں۔ یہ بات اُتنی ہی یقینی ہے جتنی
یہ کہ آپ ہمارے خداوند مسیح عیسٰی میں میرا فخر
ہیں۔ 32 اگر اِسیصرفمَیں زندگی اُمیدکی رکھتے ہوئے
اِفسس وحشیمیں درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟
مُردےاگر جی نہیں اُٹھتے تو اِس قول کے مطابق زندگی
گزارنا بہتر ہو گا کہ آؤ،” ہم کھائیں پئیں، کیونکہ کل
تو مر ہی جانا “ہے۔
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فریب33 نہ کھائیں، بُری صحبت اچھی عادتوں کو
بگاڑ دیتی ہے۔ پورے34 طور ہوشپر میں آئیں اور گناہ
نہ میںآپکریں۔ بعضسے ایسے ہیں جو الله بارےکے
میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ بات مَیں آپ کو شرم دلانے
کے لئے کہتا ہوں۔

طرحکسمُردے جی اُٹھیں گے
35 شاید کوئی سوال اُٹھائے، مُردے” کس طرح

جی اُٹھتے ہیں؟ اور جی اُٹھنے کے بعد اُن کا جسم کیسا ہو
“گا؟ 36 بھئی، عقل سے کام لیں۔ آپبیججو بوتے ہیں
وہ اُس تکوقت نہیں اُگتا تکجب کہ مر نہ جائے۔
37 آپجو بوتے ہیں وہ وہی پودا نہیں ہے جو بعد میں
اُگے گا ایکمحضبلـکہ ننگا سا دانہ گندمخواہہے، کا
ہو یا کسی اَور چیز کا۔ لیکن38 الله اُسے ایسا جسم دیتا
ہے جیسا مناسبوہ سمجھتا قسمہرہے۔ بیجکے کو وہ
اُس جسمخاصکا عطا کرتا ہے۔

39 تمام جانداروں ایککو جیسا جسم نہیں ملا بلـکہ
انسانوں کو اَور قسم مویشیوںکا، کو اَور قسم پرندوںکا،
کو اَور قسم کا، اور مچھلیوں کو اَور قسم کا۔

40 اِس کے علاوہ آسمانی جسم بھی ہیں اور زمینی
جسم بھی۔ آسمانی جسموں کی شان اَور ہے اور زمینی
جسموں کی شان اَور۔ سورج41 کی شان اَور ہے، چاند
کی شان اَور، اور ستاروں کی شان اَور، ایکبلـکہ شانستارہ ستارےدوسرےمیں فرقسے ہے۔

42 مُردوں کا جی اُٹھنا بھی ایسا ہی ہے۔ جسم فانی
حالت میں یا بو جاتا ہے اور لافانی حالت میں جی اُٹھتا
ہے۔ 43 وہ ذلیل حالت میں یا بو جاتا ہے اور جلالی
حالت میں جی اُٹھتا ہے۔ وہ کمزور حالت میں یا بو جاتا
جیمیںحالتقویاورہے اُٹھتا جسمفطرتی44ہے۔ یا بو
جاتا ہے اور روحانی جسم جی اُٹھتا ہے۔ جہاں فطرتی
جسم ہے وہاں روحانی جسم بھی ہوتا ہے۔ پاک45
نوشتوں میں بھی لـکھا ہے کہ پہلے انسان آدم میں جان
آ گئی۔ لیکن آخری آدم زندہ کرنے والی روح بنا۔
46 روحانی جسم پہلے نہیں تھا بلـکہ فطرتی جسم، پھر
ہوا۔جسمروحانی پہلا47 انسان زمین کی مٹی سے بنا تھا،
لیکن دوسرا آسمان سے آیا۔ 48 جیسا پہلا خاکی انسان تھا

ویسے ہی دیگر انسانخاکی بھی ہیں، اور آسمانجیسا سے
آیا ہوا انسان ہے ویسے ہی دیگر آسمانی انسان بھی ہیں۔
49 یوں ہم اِس وقت خاکی انسان کی شکل و صورت
رکھتے ہیں جبکہ ہم اُس وقت آسمانی انسان کی شکل و
صورت رکھیں گے۔

موت پر فتح
50 بھائیو، مَیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاکی انسان کا

موجودہ جسم الله کی بادشاہی کو میراث میں نہیں پا
سکتا۔ جو کچھ فانی ہے وہ لافانی چیزوں میراثکو میں
نہیں پا سکتا۔

51 دیکھو مَیں آپ ایککو بھید بتاتا ہوں۔ ہم سب
وفات نہیں پائیں گے، لیکن سب ہی بدل جائیں گے۔
اور52 یہ اچانک، آنکھ جھپکتے بِگلآخریمیں، بجتے ہی
رونما گا۔ہو بِگلکیونکہ بجنے میںحالتلافانیمُردےپر
جی اُٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ 53 کیونکہ لازم
ہے کہ یہ فانی جسم بقا لباسکا پہن لے اور مرنے والا
ابدیجسم زندگی کا۔ اِسجب54 فانی اور مرنے والے
جسم نے بقا ابدیاور زندگی لباسکا پہن لیا ہو گا تو پھر
وہ کلام پورا ہو گا پاکجو نوشتوں میں لـکھا ہے کہ

موت” الٰہی فتح کا لقمہ ہو گئی ہے۔
اے55 تیریموت، فتح کہاں رہی؟
اے موت، ڈنکتیرا کہاں “رہا؟
56 موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ شریعت سے

تقویت پاتا ہے۔ 57 لیکن خدا کا شکر ہے جو ہمیں
ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کے وسیلے سے فتح بخشتا
ہے۔

پیارےمیرےغرض،58 مضبوطبھائیو، رہیں۔بنے
کوئی چیز آپ کو ڈانواں ڈول نہ کر دے۔ ہمیشہ
خداوند کی خدمت جاں فشانی سے کریں، یہ جانتے
ہوئے خداوندکہ کے لئے آپ رائیگاںمشقتمحنتکی
نہیں جائے گی۔

16
یروشلم جماعتکی کے لئے چندہ

1 چندےرہی باتکی جو یروشلم کے مُقّدسین کے
لئے جمع کیا جا رہا ہے تو اُسی ہدایت پر عمل کریں جو
مَیں گلتیہ کی جماعتوں کو دے چکا ہوں۔ 2 ہر اتوار
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آپکو میں سے ہر کوئی اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں
لئےکےچندےاِسکچھسے مخصوص پاساپنےکےکر
میرےپھرچھوڑے۔رکھ آنے پر کرنےجمعجاتہدیہ
ضرورتکی پڑےنہیں گی۔ مَیںجب3 آؤں گا تو ایسے
افراد کو جو آپ نزدیککے قابِل اعتماد ہیں خطوط
دے کر یروشلم بھیجوں گا تاکہ وہ آپ کا ہدیہ وہاں
تک پہنچا دیں۔ 4 اگر مناسب ہو کہ مَیں بھی جاؤں تو
میرےوہ ساتھ جائیں گے۔

مَیں5 مکدُنیہ سے ہو آپکر پاسکے آؤں گا کیونکہ
مکدُنیہ میں سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شاید6
آپ تھوڑےپاسکے عرصے کے لئے ٹھہروں، لیکن یہ
بھی ممکن ہے کہ سردیوں کا موسم آپ ہی کے ساتھ
کاٹوں میرےتاکہ بعد کے سفر کے لئے آپ میری مدد
سکیں۔کر نہیںمَیں7 چاہتا اِسکہ ملاقاتمختصردفعہ
بعدکے چلتا بنوں، خواہشمیریبلـکہ وقتکچھکہہے
آپ کے ساتھ گزاروں۔ شرط یہ ہے کہ خداوند مجھے
اجازت دے۔

لیکن8 ٹھہروںہیمیںاِفسسمَیںتکپنتکُستعیدِ
گا، 9 کیونکہ میرےیہاں منے سا موثر کام کے لئے ایک
بڑا کھلدروازہ گیا اورہے بہتہیساتھ بھیمخالفسے
پیدا ہو گئے ہیں۔

10 اگر تیمُتھیُس آئے تو اِس کا خیال رکھیں کہ وہ
بلاخوف آپ کے پاس رہ سکے۔ میری طرح وہ بھی
کاٹفصلمیںکھیتکےخداوند اِس11ہے۔رہا لئے
اُسےکوئی نہحقیر اُسےجانے۔ سفرسےسلامتی پر روانہ
کریں تاکہ وہ تکمجھ پہنچے، مَیںکیونکہ اور دیگر بھائی
اُس کے منتظر ہیں۔

اپلّوسبھائی12 مَیںکی بڑینے افزائیحوصلہ کی ہے
وہکہ بھائیوںدیگر پاسکےآپساتھکے لیکنآئے، الله
ًکو قطعا منظور نہ تھا۔ تاہم موقع ملنے پر وہ ضرور آئے
گا۔

نصیحتیں اور سلام
13 جاگتے رہیں، ایمان میں ثابت قدم رہیں، مردانگی

دکھائیں، مضبوط بنے رہیں۔ سب14 کچھ محبت سے
کریں۔

15 بھائیو، مَیں ایک بات میں آپ کو نصیحت کرنا
چاہتا آپہوں۔ ہیںجانتے ستفناسکہ کا گھرانا اخیہ

کا پہلا پھل ہے اور کہ اُنہوں نے آپاپنے کو مُقّدسین
کی خدمت کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ آپ16 ایسے
لوگوں کے تابع رہیں اور ساتھ ہی ہر شخصاُس کے جو
اُن کے خدمتساتھ کے کام میں جاں فشانی کرتا ہے۔

17 ستفناس، فرتُوناتُس اور اخیکُس کے پہنچنے پر مَیں
خوشبہت ہوا، کیونکہ اُنہوں نے وہ پوریکمی دیکر
آپجو غیرحاضریکی سے پیدا ہوئی تھی۔ اُنہوں18 نے
میری روح کو اور ساتھ آپہی روحکی بھیکو تازہ کیا
ایسےہے۔ لوگوں کی قدر کریں۔

19 آسیہ کی آپجماعتیں کو سلام کہتی ہیں۔ اکوِلہ
اور آپپرسکلہ کو خداوند پُرجوشمیں سلام کہتے ہیں
اور اُن ساتھکے جماعتوہ بھی جو اُن کے میںگھر جمع
ہوتی ہے۔ 20 تمام بھائی آپ کو سلام کہتے ایکہیں۔
دوسرے مُقّدسکو بوسہ دیتے ہوئے سلام کہیں۔

یہ21 مَیںسلام پولسیعنی اپنے ہاتھ سے لـکھتا ہوں۔
لعنت22 اُس شخص پر جو خداوند سے محبت رکھتا۔نہیں
ہمارےاے خداوند، !آ 23 خداوند عیسٰی کا فضل

آپ ساتھکے رہے۔
مسیح24 عیسٰی سبآپمیں کو میرا پیار۔
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کُرِنتِھیوں-۲
1 یہ خط پولس کی طرف سے ہے، جو الله کی

مرضی مسیحسے عیسٰی رسولکا ساتھہے۔ ہی یہ بھائی
تیمُتھیُس طرفکی بھیسے ہے۔
کُرِنتھسمَیں میں الله جماعتکی اور صوبہ اخیہ میں

موجود تمام مُقّدسین کو یہ لـکھ رہا ہوں۔
2 خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو

فضل اور سلامتی عطا کریں۔
الله کی حمد و ثنا

ہمارے3 خداوند عیسٰی مسیح کے خدا اور باپ کی
تمجید ہو، جو رحم باپکا اور تمام طرح کی تسلی کا خدا
ہے۔ جب4 بھی ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو
وہ ہمیں تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اَوروں کو بھی دےتسلی
ہیںہوتےدوچارسےمصیبتکسیوہجبپھرسکیں۔
تو ہم بھی اُن کو اُسی طرح دےتسلی سکتے جسہیں
طرح الله ہمیںنے دیتسلی ہے۔ 5 کیونکہ کثرتجتنی
مسیحسے سیکی مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہیں کثرتاُتنی
سے الله مسیح یعےکے ذر ہمیں تسلی دیتا ہے۔ ہمجب6
مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں تو یہ بات آپ کی تسلی
نجاتاور باعثکا بنتی ہماریجبہے۔ تسلی ہوتی ہے
تو یہ آپ کی بھی تسلی کا باعث بنتی ہے۔ یوں آپ بھی
صبر سے وہ برداشتکچھ کرنے قابلکے بن جاتے ہیں
جو برداشتہم کر رہے ہیں۔ 7 آپہماریچنانچہ کے
بارے میں اُمید پختہ رہتی ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں
اُسیہیںشریکمیںمصیبتوںہماریآپطرحجسکہ
آپطرح اُس تسلی میں شریکبھی ہیں ہمیںجو حاصل
ہوتی ہے۔

بھائیو،8 آپہم مصیبتاُسکو آگاہسے کرنا ہتے چا
میںجسہیں ہم صوبہ آسیہ پھنسمیں گئے۔ ہم پر دباؤ
اِتنا شدید تھا کہ اُسے برداشت کرنا ناممکن سا ہو گیا اور
ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم9 محسوسنے کیا کہ
ہمیں سزائے موت دی گئی ہے۔ لیکن یہ اِس لئے ہوا
تاکہ ہم آپاپنے پر بھروسا نہ کریں بلـکہ الله پر مُردوںجو

کو زندہ کر دیتا ہے۔ اُسی10 ناکہیبتایسیہمیںنے
موت سے بچایا اور وہ آئندہ بھی ہمیں بچائے گا۔ اور ہم
اُسنے پر اُمید رکھی ایکہمیںوہکہہے بار پھر بچائے
گا۔ آپ11 بھی اپنی دعاؤں سے ہماری مدد کر رہے
ہیں۔ یہ باتصورتخوبکتنی ہے کہ الله بہتوں کی
دعاؤں کو سن کر ہم پر کرےمہربانی گا اور نتیجے میں
ہمارےبہتیرے لئے شکر کریں گے۔

پولس منصوبوںکے میں تبدیلی
ہمارےباتیہ12 لئے فخر باعثکا کہہے ہمارا ضمیر

کیونکہہے۔صاف ہم نے الله کے منے سا سادہ دلی اور
خلوص سے زندگی گزاری ہے، اور ہم نے اپنی انسانی
حکمت پر انحصار نہیں کیا بلـکہ الله فضلکے پر۔ دنیا میں
خاصاور آپکر ساتھکے ہمارا یہ رو ایسا ہی رہا ہے۔
ہم13 آپتو ایسیکو باتکوئی نہیں لـکھتے آپجو پڑھ
یا اُمیدمجھےاورسکتے۔نہیںسمجھ پورےکوآپکہہے
طور پر سمجھ آئے گی، 14 آپاگرچہ فی سبالحال کچھ
نہیں سمجھتے۔ آپجبکیونکہ کچھسبکو سمجھ آئے
آپتبگا خداوند عیسٰی دنکے ہم پر اُتنا فخر کر سکیں
گے جتنا آپہم پر۔

15 چونکہ مجھے اِس کا پورا یقین تھا اِس لئے مَیں پہلے
آپ پاسکے آنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو دُگنی برکت مل
جائے۔ خیال16 یہ تھا کہ مَیں آپ کے ہاں سے ہو کر
مکدُنیہ جاؤں اور وہاں آپسے واپسپاسکے آؤں۔ پھر
آپ صوبہ یہودیہ کے سفر کے لئے یاں تیار کرنے میں
میری مدد کر کے مجھے آگے بھیج سکتے تھے۔ آپ17
مجھے بتائیں کہ کیا مَیں نے یہ منصوبہ یوں ہی بنایا تھا؟
کیا مَیں دنیاوی لوگوں کی طرح منصوبے بنا لیتا ہوں جو
ایک لمحےہی “ہاںجی”میں “نہیںجی”اور کہتے ہیں؟
لیکن18 الله وفادار ہے اور وہ میرا گواہ ہے آپہمکہ
باتساتھکے وقتکرتے “نہیں” کو “ہاں” ساتھکے
نہیں ملاتے۔ 19 کیونکہ الله کا فرزند عیسٰی جسمسیح
منادیکی سیلاسمَیں، اور تیمُتھیُس نے کی وہ بھی ایسا
نہیں ہے۔ اُس نے کبھی بھی “ہاں” کو “نہیں” کے
ساتھ نہیں ملایا بلـکہ اُس میں الله کی حتمی جی” “ہاں
وجود میں آئی۔ 20 کیونکہ وہی الله کے تمام وعدوں “ہاں”کی ہے۔ اِس لئے ہم اُسی کے وسیلے سے “آمین”
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(ہاںجی) کہہ کر الله جلالکو ہیں۔دیتے اور21 الله
خود ہمیں اور آپ کو مسیح میں مضبوط کر دیتا ہے۔
اُسی مسحہمیںنے مخصوصکےکر اُسی22ہے۔کیا نے
ہم پر اپنی مُہر لگا کر ظاہر کیا اُسہمکہہے ملـکیتکی
ہیں اُسیاور دےالقدسروحہمیںنے کر اپنے وعدوں
کا بیعانہ ادا کیا ہے۔

23 اگر بولوںجھوٹمَیں تو گواہیخلافمیرےالله
دے۔ بات یہ ہے کہ مَیں آپ کو بچانے کے لئے
واپسکُرِنتھس نہ آیا۔ مطلب24 یہ نہیں کہ ہم ایمان کے
معاملے میں آپ پر حکومت کرنا ہتے چا ہیں۔ نہیں، ہم
آپ ملساتھکے خدمتکر ہیںکرتے خوشیآپتاکہ
سے بھر جائیں، آپکیونکہ تو ایمان معرفتکی قائم ہیں۔

2
1 چنانچہ مَیں نے فیصلہ کیا کہ مَیں دوبارہ آپ کے

پاس نہیں آؤں گا، آپورنہ بہتکو غم پڑےکھانا گا۔
2 کیونکہ اگر مَیں آپ کو دُکھ پہنچاؤں تو کون مجھے
کرےخوش گا؟ یہ شخصوہ کرےنہیں گا جسے مَیں
نے دُکھ پہنچایا ہے۔ 3 یہی وجہ ہے کہ مَیں نے آپ
کو یہ لـکھ دیا۔ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے پاس آ
کر اُن ہی لوگوں سے کھاؤںغم جنہیں خوشمجھے کرنا
ہئے۔ چا کیونکہ سبآپمجھے بارےکے میں یقین ہے
کہ میری خوشی آپ سب کی خوشی ہے۔ 4 مَیں نے
آپ کو نہایت رنجیدہ اور پریشان حالت میں آنسو بہا بہا
کر لـکھ دیا۔ مقصد یہ نہیں تھا آپکہ غمگین ہو جائیں
بلـکہ مَیں چاہتا تھا لیںجانآپکہ آپمَیںکہ کتنیسے
محبتگہری رکھتا ہوں۔

مجرم معافکو کر دیا جائے
5 اگر کسی نے دُکھ پہنچایا ہے تو مجھے نہیں بلـکہ

کوسبآپتکحدکسی مَیں) یادہ ز باتسےسختی
نہیں کرنا ۔(چاہتا لیکن6 شخصمذکورہ کے لئے یہ کافی
ہے کہ جماعتاُسے کے اکثر لوگوں نے سزا دی ہے۔
ضروریاب7 آپکہہے معافاُسے کر تسلیکے دیں،
ورنہ وہ غم کھا کھا کر تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ8 مَیں
اِس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ اُسے اپنی محبت کا
احساس دلائیں۔ مَیں9 نے یہ معلوم کرنے کے لئے آپ
کو لـکھا کہ آپکیا امتحان پورےمیں اُتریں گے اور ہر

بات میں تابع رہیں گے۔ معافکچھآپجسے10 کرتے
ہیں اُسے مَیں بھی معاف کرتا ہوں۔ اور جو کچھ مَیں
معافنے کیا، اگر مجھے معافکچھ کرنے ضرورتکی
تھی، وہ مَیں آپنے کی خاطر مسیح کے معافحضور
کیا ہے 11 تاکہ ابلیس ہم سے فائدہ نہ اُٹھائے۔ کیونکہ
ہم اُس کی چالوں واقفخوبسے ہیں۔

تروآس پولسمیں کی پریشانی
مَیںجب12 مسیح خبریخوشکی سنانے کے لئے

تروآس گیا تو خداوند میرےنے لئے خدمتآگے کرنے
ایککا دیا۔کھولدروازہ مجھےجبلیکن13 اپنا بھائی
وہاںطِطُس نہ ملا تو ہوبےچینمَیں گیا اُنہیںاور باد خیر
کہہ کر صوبہ مکدُنیہ چلا گیا۔

مسیح میں فتح
14 لیکن خدا کا شکر !ہے وہی ہمارے آگے آگے

چلتا ہے اور ہم مسیح کے قیدی بن کر اُس کی فتح
مناتے ہوئے اُس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یوں الله
ہمارے وسیلے سے ہر جگہ مسیح کے بارے میں علم
خوشبو کی طرح پھیلاتا ہے۔ 15 کیونکہ ہم مسیح کی
ہیںخوشبو جو تکالله پہنچتی اورہے ساتھ لوگوںساتھ
میں بھی پھیلتی ہے، نجات پانے والوں میں بھی اور
ہلاک ہونے والوں میں بھی۔ بعض16 لوگوں کے لئے
مہلـککیموتہم بُو ہیں بعضجبکہ لئےکے زندگیہم
بخش خوشبو ہیں۔ تو کون یہ ذمہ داری نبھانے کے
لائق ہے؟ 17 کیونکہ ہم اکثر لوگوں کی طرح الله کے
کلام تجارتکی نہیں کرتے، بلـکہ یہ جان کر ہمکہ الله
کے حضور میں ہیں اور اُس کے بھیجے ہوئے ہیں ہم
خلوص دلی لوگوںسے باتسے کرتے ہیں۔

3
نئے عہد کے خادم

1 کیا ہم دوبارہ اپنی خوبیوں کا ڈھنڈورا پیٹ رہے
ہیں؟ یا کیا بعضہم لوگوں کی مانند ہیں آپجنہیں کو
سفارشی خط دینے یا آپ سے ایسے خط لـکھوانے کی
ضرورت ہوتی ہے؟ 2 نہیں، آپ تو خود ہمارا خط ہیں
ہمارےجو دلوں پر لـکھا ہوا سبہے۔ اِسے پہچان اور
پڑھ سکتے ہیں۔ 3 یہ صاف ظاہر ہے آپکہ مسیح کا
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ہیںخط اُسجو یعےکےخدمتہمارینے لـکھذر دیا
اورہے۔ نہیںسےسیاہیخطیہ بلـکہ زندہ خدا روحکے
سے لـکھا گیا، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلـکہ انسانی دلوں پر۔

ہم4 یہ اِس لئے یقین سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم
مسیح وسیلےکے اللهسے پر اعتماد ہیں۔رکھتے ہمارے5
اندر تو کچھ نہیں جسہے کی بنا پر ہم دعوٰی کر سکتے
کہ ہم یہ کام کرنے لائقکے ہیں۔ نہیں، لیاقتہماری
الله کی طرف سے ہے۔ اُسی6 نے ہمیں نئے عہد کے
ہونےخادم لائقکے بنا دیا اورہے۔ یہ لـکھیعہد ہوئی
شریعت پر نہیںمبنی روحبلـکہہے پر، لـکھیکیونکہ ہوئی
شریعت کے اثر سے ہم مر جاتے ہیں جبکہ روح ہمیں
زندہ کر دیتا ہے۔

شریعت7 پتھرحروفکے تختیوںکی پر کندہ کئے گئے
جباور اُسے دیا گیا تو الله کا جلال ظاہر ہوا۔ یہ جلال
اِتنا تیز تھا اسرائیلیکہ موسٰی لگاتارکوچہرےکے دیکھ
نہ سکے۔ اگر اُس چیز جلالکا اِتنا تیز تھا منسوخابجو
ہے 8 تو کیا روح نظامکے جلالکا اِس کہیںسے یادہ ز
نہیں 9گا؟ہو اگر پرانا نظام مجرمہمیںجو ٹھہراتا تھا جلالی
تھا تو پھر نیا نظام جو ہمیں راست باز قرار دیتا ہے کہیں
یادہ ز جلالی ہو گا۔ 10 ہاں، پہلے نظام کا جلال نئے
نظام زبردستکے جلال نسبتکی کچھ بھی نہیں ہے۔
11 اور اگر اُس پرانے نظام کا جلال بہت تھا جو اب
منسوخ ہے تو پھر اُس نئے نظام کا جلال کہیں یادہ ز
ہو گا جو قائم رہے گا۔

پس12 چونکہ ہم ایسی اُمید رکھتے ہیں اِس لئے بڑی
دلیری سے خدمت کرتے ہیں۔ 13 ہم موسٰی کی مانند
نہیں ہیں جس نے شریعت سنانے کے اختتام پر اپنے
چہرے نقابپر ڈال لیا تاکہ اسرائیلی اُسے تکتے نہ رہیں
جو اب منسوخ ہے۔ توبھی14 وہ ذہنی طور پر اَڑ گئے،
کیونکہ آج تک جب پرانے عہدنامے کی تلاوت کی
جاتی ہے تو نقابیہی قائم نقابتکآجہے۔ کو ہٹایا
نہیں گیا کیونکہ یہ عہد صرف مسیح میں منسوخ ہوتا
پڑھیشریعتکیموسٰیجبتکآجہاں،15ہے۔ جاتی
توہے نقابیہ اُن دلوںکے پر پڑا رہتا ہے۔ جبلیکن16
بھی کوئی خداوند طرفکی رجوع کرتا ہے تو یہ نقاب
ہٹایا جاتا ہے، 17 کیونکہ خداوند روح ہے اور جہاں

خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ 18 چنانچہ ہم
جنسب چہروںکے نقابسے ہٹایا گیا ہے خداوند کا
منعکسجلال کرتے اور قدم بہ جلالقدم پاتے ہوئے
مسیح صورتکی میں لتے بد جاتے ہیں۔ یہ خداوند ہی
کا کام ہے روحجو ہے۔

4
مٹی برتنوںکے میں روحانی خزانہ

پس1 چونکہ ہمیں الله کے رحم سے خدمتیہ سونپی
گئی ہے اِس لئے ہم بےدل نہیں ہو جاتے۔ ہم2 نے
چھپی ہوئی ناکشرم باتیں مسترد کر دی ہیں۔ نہ ہم
چالاکی سے کام کرتے، نہ الله کے کلام میں یف تحر
کرتے ہیں۔ بلـکہ ہمیں اپنی سفارش کی ضرورت بھی
نہیں، جبکیونکہ ہم الله کے حضور لوگوں پر حقیقت
کو ظاہر کرتے ہیں تو ہماری نیک نامی خود بخود ہر
ایک کے ضمیر پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ 3 اور اگر ہماری
خوش نقابخبری تلے چھپی ہوئی بھی ہو تو وہ صرف
اُن کے لئے چھپی ہوئی ہے ہلاکجو ہو رہے ہیں۔
4 اِس جہان کے شریر خدا نے اُن کے ذہنوں کو اندھا
کر دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اِس لئے وہ الله کی
خبریخوش کی جلالی روشنی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ یہ
پیغام نہیں سمجھ سکتے جو مسیح کے جلال بارےکے
میں ہے، اُس بارےکے میں جو الله کی صورت ہے۔
5 کیونکہ ہم اپنا پرچار نہیں کرتے بلـکہ عیسٰی مسیح
کا پیغام سناتے ہیں کہ وہ خداوند ہے۔ اپنے آپ کو
ہم عیسٰی کی خاطر آپ کے خادم قرار دیتے ہیں۔
6 کیونکہ جس خدا نے فرمایا، اندھیرے” میں سے
روشنی “چمکے، اُس ہمارےنے دلوں میں اپنی روشنی
چمکنے دی تاکہ ہم الله کا وہ جلال جان لیں جو عیسٰی
مسیح چہرےکے سے چمکتا ہے۔

7 لیکن ہم جن کے اندر یہ خزانہ ہے عام مٹی کے
برتنوں کی مانند ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ یہ قوتزبردست
ہماری طرف سے نہیں بلـکہ الله کی طرف سے ہے۔
لوگ8 ہمیں طرفچاروں سے دباتے ہیں، لیکن کوئی
ہمیں کچل کر ختم نہیں کر سکتا۔ ہم اُلجھن میں پڑ جاتے
ہیں، لیکن اُمید کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔
لوگ9 ہمیں ایذا دیتے ہیں، لیکن ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا
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لوگوںجاتا۔ دھکوںکے زمینہمسے پر گر جاتے ہیں،
لیکن ہم تباہ نہیں ہوتے۔ 10 وقتہر ہم اپنے بدن میں
عیسٰی موتکی لئے پھرتے ہیں تاکہ عیسٰی بھیزندگیکی
ہمارے بدن میں ظاہر ہو جائے۔ 11 کیونکہ ہر وقت
ہمیں زندہ حالت میں عیسٰی کی موتخاطر کے حوالے
کر دیا جاتا ہے تاکہ اُس کی ہمارےزندگی فانی بدن میں
ظاہر جائے۔ہو موتمیںہمیوں12 کا اثر کام کرتا ہے
آپجبکہ میں زندگی کا اثر۔

13 کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، مَیں” ایمان لایا اور
اِس لئے “بولا۔ ہمیں ایمان کا یہی روح حاصل ہے
اِس لئے ہم بھی ایمان لانے کی وجہ سے لتے بو ہیں۔
14 کیونکہ ہم جانتے ہیں جسکہ نے خداوند عیسٰی
کو مُردوں میں سے زندہ کر دیا ہے وہ عیسٰی کے ساتھ
بھیہمیں زندہ کر سمیتلوگوںآپکے اپنے حضور کھڑا
فائدےکےآپکچھسبیہ15گا۔کرے لئےکے ہے۔
یوں الله کا فضل آگے ھتے بڑ ھتے بڑ مزید بہت سے لوگوں
تک پہنچ رہا ہے اور نتیجے میں وہ الله کو دےجلال
شکرگزاریکر کی دعاؤں بہتمیں اضافہ کر رہے ہیں۔

ایمان کی زندگی
اِسی16 نہیںبےدلہمسےوجہ بےشکجاتے۔ہو

ظاہری طور پر ہم ختم ہو رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر
روز بہ روز ہماری تجدید ہوتی جا رہی ہے۔ 17 کیونکہ
ہماری موجودہ مصیبت ہلـکی اور پل بھر کی ہے، اور
ہمارےوہ لئے ایک ایسا ابدی جلال پیدا کر رہی ہے
نسبتکیجس مصیبتموجودہ کچھ بھی نہیں۔ اِس18
لئے ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کرتے بلـکہ اَن
دیکھی چیزوں پر۔ کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں عارضی
ہیں، جبکہ اَن دیکھی ابدیچیزیں ہیں۔

5
ہم1 تو جانتے ہیں جھونپڑیدنیاویہماریجبکہ

ہممیںجس ہتے توگیجائےگرائیہیںر الله آسمانہمیں
ایکپر ایکگا،دےمکان ابدیایسا انسانیجسےگھر
ہاتھوں نہیںنے بنایا ہو گا۔ اِس2 لئے ہم جھونپڑیاِس
میں ہتے کرا ہیں اور آسمانی گھر پہن لینے کی شدید آرزو
رکھتے ہیں، 3 کیونکہ جب ہم اُسے پہن لیں گے تو ہم
ننگے نہیں پائے جائیں گے۔ 4 اِس جھونپڑی میں ہتے ر
ہوئے ہم بوجھ تلے ہتے کرا ہیں۔ کیونکہ ہم اپنا فانی

لباس اُتارنا نہیں ہتے چا بلـکہ اُس پر آسمانی گھر کا لباس
پہن لینا ہتے چا ہیں تاکہ زندگی وہ کچھ نگل جائے جو
فانی ہے۔ الله5 ہمیںخودنے اِس مقصد کے لئے تیار کیا
اُسیاورہے القدسروحہمیںنے کو آنے والے جلال
کے بیعانے کے طور دےپر دیا ہے۔

6 چنانچہ ہم ہمیشہ حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہم جانتے
ہیں کہ تکجب اپنے بدن میں رہائش پذیر ہیں اُس
تکوقت خداوند کے گھر سے دُور ہیں۔ ظاہریہم7
چیزوں پر بھروسا نہیں کرتے بلـکہ ایمان پر چلتے ہیں۔
ہاں،8 ہمارا بلندحوصلہ بلـکہہے ہم یادہ ز یہ ہتے ہیںچا
کہ اپنے جسمانی گھر سے روانہ ہو کر خداوند کے گھر
میں رہیں۔ لیکن9 خواہ ہم اپنے بدن میں ہوں یا نہ، ہم
اِسی کوشش میں ہتے ر ہیں کہ خداوند کو پسند آئیں۔
10 کیونکہ لازم ہے مسیحسبہمکہ عدالتتخِتکے
کے منے سا حاضر ہو جائیں۔ وہاں ایکہر کو اُس کام
کا اجر ملے گا جو اُس نے اپنے بدن میں ہتے ر ہوئے کیا
ہے، خواہ وہ اچھا تھا یا بُرا۔

مسیح وسیلےکے ہماریسے الله کے ساتھ دوستی
اب11 ہم خداوند خوفکے کو جان کر لوگوں کو

سمجھانے کوششکی ہیں۔کرتے ہم تو الله کے منے سا
پورے طور پر ظاہر ہیں۔ اور مَیں اُمید ہوںرکھتا ہمکہ
آپ ضمیرکے منےکے بھیسا ہیں۔ظاہر 12 کیا ہم باتیہ
کر کے دوبارہ سفارشاپنی کر رہے ہیں؟ آپنہیں، کو
ہم پر فخر کرنے دےموقعکا ہیںرہے آپتاکہ اُن کے
جواب میں کچھ کہہ سکیں جو ظاہری باتوں پر شیخی
مارتے اور باتیںدلی نظرانداز ہیں۔کرتے 13 کیونکہ اگر
ہم بےخود ہوئے تو الله کی خاطر، اور اگر ہوش میں
ہیں آپتو کی خاطر۔ بات14 یہ ہے مسیحکہ محبتکی
ہمیں مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ ہم اِس نتیجے پر پہنچ
گئے ہیں سبایککہ کے لئے مُوا۔ اِس مطلبکا ہے
سبکہ ہی مر گئے ہیں۔ 15 اور وہ سب کے لئے اِس
لئے مُوا تاکہ جو زندہ ہیں وہ اپنے لئے نہ جئیں بلـکہ اُس
کے لئے جو اُن کی خاطر مُوا اور پھر جی اُٹھا۔

16 اِس وجہ سے ہم اب سے کسی کو بھی دنیاوی
نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ پہلے تو ہم مسیح کو بھی اِس
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زاویے سے دیکھتے تھے، لیکن یہ وقت گزر گیا ہے۔
17 چنانچہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی
زندگی جاتی رہی اور نئی زندگی شروع ہو ہے۔گئی یہ18
سب کچھ الله کی طرف سے جسہے نے مسیح کے
وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا ہے۔ اور
اُسی نے ہمیں میل ملاپ کرانے کی خدمت کی ذمہ
داری دی ہے۔ 19 اِس خدمت کے تحت ہم یہ پیغام
سناتے ہیں کہ الله مسیحنے کے وسیلے سے اپنے ساتھ
دنیا کی صلح کرائی اور لوگوں کے گناہوں کو اُن کے
ذمے نہ لگایا۔ صلح کرانے کا یہ پیغام اُس ہمارےنے
سپرد کر دیا۔

پس20 ہم مسیح کے ایلچی ہیں اور الله ہمارے
وسیلے سے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ ہم مسیح کے
واسطے آپ سے منت کرتے ہیں کہ الله کی صلح کی
پیش کش کو قبول کریں تاکہ اُس کی آپ کے ساتھ
مسیح21جائے۔ہوصلح لیکنتھا،بےگناہ الله اُسےنے
ہماری خاطر گناہ ٹھہرایا تاکہ ہمیں اُس میں راست باز
قرار دیا جائے۔

6
1 الله کے خدمتہم ہوتے ہوئے آپہم منتسے

کرتے ہیں کہ جو فضل آپ کو ملا ہے وہ ضائع نہ
جائے۔ 2 کیونکہ الله فرماتا ہے، قبولیت” وقتکے مَیں
نے تیری سنی، نجات کے دن تیری مدد “کی۔ !سنیں
قبولیتاب وقتکا آ گیا نجاتابہے، کا دن ہے۔

3 ہم کسی کے لئے بھی ٹھوکر کا باعث نہیں بنتے
تاکہ لوگ ہماری خدمت میں نقص نہ نکال سکیں۔
4 ہاں، سفارشہمیں ضرورتکی ہی نہیں، کیونکہ الله
کے خادم ہوتے ہوئے ہم ہر حالت میں اپنی نیک
نامی ظاہر کرتے :ہیں جب ہم صبر سے مصیبتیں،
مشکلات اور آفتیں برداشت کرتے ہیں، لوگجب5
ہمیں مارتے اور قید میں لتے ڈا ہیں، جب ہم بےقابو
ہجوموں کا سامنا کرتے ہیں، جب ہم محنت مشقت
کرتے، رات کے وقت جاگتے اور بھوکے ہتے ر ہیں،
جب6 ہم اپنی پاکیزگی، علم، صبر اور سلوکمہربان کا
اظہار کرتے القدسروحہمجبہیں، وسیلےکے سے
باتیںسچی7رکھتے،محبتحقیقی اورکرتے الله قدرتکی

سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی نیک نامی
اِس میں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہاتھوں سے
راست بازی کے ہتھیار تھامے رکھتے ہیں۔ 8 ہم اپنی
خدمت جاری رکھتے ہیں، چاہے لوگ ہماری عزت
کریں بےعزتی،چاہے دیںرپورٹبُریہماریوہچاہے
چاہے اچھی۔ اگرچہ ہماری خدمت سچی ہے، لیکن
لوگ ہمیں دغاباز قرار دیتے ہیں۔ 9 اگرچہ لوگ ہمیں
جانتے ہیں توبھی ہمیں نظرانداز کیا جاتا ہے۔ ہم مرتے
مرتے زندہ ہتے ر ہیں لوگاور ہمیں مار مار قتلکر نہیں
کر سکتے۔ ہم10 غم کھا کھا کر ہر خوشوقت ہتے ر
ہیں، حالتغریبہم میں بہتوں دولتکو مند بنا دیتے
پاسہمارےہیں۔ کچھ نہیں ہے، توبھی ہمیں سب کچھ
حاصل ہے۔

کُرِنتھس11 کے عزیزو، ہم نے کھل کر آپ سے
بات کی ہے، ہمارا آپدل کے لئے کشادہ ہو گیا ہے۔
12 جو ہمجگہ آپمیںدلنے دیکو تکابوہہے
نہیںکم آپلیکنہوئی۔ ہمارےمیںدلوںکے لئے کوئی
جگہ نہیں رہی۔ آپمَیںاب13 سے میرےجو بچے ہیں
درخواست کرتا ہوں میںجوابکہ ہمیں بھی اپنے دلوں
میں جگہ دیں۔

اثراتغیرمسیحی سے خبردار
14 غیرایمان داروں کے ساتھ مل کر ایک جوئے

تلے زندگی نہ گزاریں، کیونکہ راستی کا ناراستی سے کیا
واسطہ ہے؟ یا روشنی یکی تار کے ساتھ کیا تعلق رکھ
سکتی ہے؟ مسیح15 ابلیساور درمیانکے مطابقتکیا
ہو سکتی ہے؟ ایمان دار کا غیرایمان دار کے ساتھ کیا
واسطہ ہے؟ 16 الله کے مقدِس اور بُتوں میں کیا اتفاق
ہو سکتا ہے؟ ہم تو زندہ خدا کا گھر ہیں۔ الله نے یوں
فرمایا مَیں”ہے، اُن سکونتدرمیانکے کروں گا
اور اُن میں پھروں گا۔
مَیں اُن کا خدا ہوں گا،
اور میریوہ قوم ہوں “گے۔
17 ربچنانچہ فرماتا اِس”ہے، لئے اُن میں نکلسے آؤ
اور اُن الـگسے ہو جاؤ۔
ناپاککسی چیز کو نہ چھونا،
تو پھر مَیں تمہیں قبول کروں گا۔
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مَیں18 باپتمہارا ہوں گا
اور میرےتم بیٹے بیٹیاں ہو گے،
رب قادرِ مطلق فرماتا “ہے۔

7
میرے1 یہعزیزو، کئےسےہموعدےتمام ہیں۔گئے

اِس لئے آئیں، ہم اپنے آپ کو ہر اُس چیز سے پاک
صاف کریں جو جسم اور روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔
اور ہم خدا خوفکے میں مکمل طور مُقّدسپر بننے کے
لئے کوشاں رہیں۔

پولس خوشیکی
ہمیں2 اپنے دل میں جگہ دیں۔ نہ ہم نے کسی سے

ناانصافی کی، نہ کسی کو بگاڑا یا اُس سے غلط فائدہ
اُٹھایا۔ مَیں3 یہ آپبات کو مجرم ٹھہرانے کے لئے نہیں
آپمَیںرہا۔کہہ پہلےکو بتا ہوںچکا ہمیںآپکہ اِتنے
عزیز ہیں کہ آپہم کے ساتھ مرنے اور جینے کے لئے
تیار ہیں۔ اِس4 لئے آپمَیں کھلسے باتکر کرتا ہوں
اور آپمَیں پر بڑا فخر بھی کرتا ہوں۔ اِس ناتے سے مجھے
پوری تسلی ہے، اور ہماری تمام مصیبتوں کے باوجود
میری خوشی کی انتہا نہیں۔

پہنچےمکدُنیہہمجبکیونکہ5 تو لحاظکےجسمہم
سے آرام نہ کر سکے۔ مصیبتوں نے ہمیں طرفہر سے
گھیر لیا۔ دوسروں طرفکی سے جھگڑوں سے اور دل
میں طرح طرح کے ڈر سے نپٹنا پڑا۔ لیکن6 الله نے جو
دبے ہوؤں کو تسلی بخشتا ہے طِطُس کے آنے سے
ہماری حوصلہ افزائی کی۔ 7 ہمارا حوصلہ صرفنہ اُس
کے آنے سے بڑھ گیا بلـکہ اُن حوصلہ افزا باتوں سے بھی
جن آپسے نے اُسے تسلی دی۔ اُس نے ہمیں آپ کی
آپآرزو، کی آہ و زاری میرےاور لئے آپ کی سرگرمی
کے بارے میں رپورٹ دی۔ یہ سن کر میری خوشی
مزید بڑھ گئی۔

8 کیونکہ اگرچہ مَیں آپنے کو اپنے خط سے دُکھ
پہنچایا توبھی مَیں پچھتاتا نہیں۔ پہلے تو مَیں خط لـکھنے
سے پچھتایا، لیکن اب مَیں دیکھتا ہوں کہ جو دُکھ اُس
آپنے کو پہنچایا وہ صرف عارضی تھا 9 اور اُس نے
آپ کو تکتوبہ پہنچایا۔ یہ سن کر ابمَیں خوشی مناتا
ہوں، اِس لئے نہیں کہ آپ کو دُکھ اُٹھانا پڑا ہے بلـکہ

اِس لئے کہ اِس دُکھ آپنے کو تکتوبہ پہنچایا۔ الله
نے یہ دُکھ اپنی مرضی پوری کرانے کے لئے استعمال
کیا، اِس لئے آپ کو ہماری طرف سے کوئی نقصان نہ
پہنچا۔ 10 کیونکہ جو دُکھ الله اپنی مرضی پوری کرانے
لئےکے استعمال کرتا اُسہے توبہسے پیدا ہوتی اورہے
اُس کا نجاتانجام اِسہے۔ میں پچھتانے گنجائشکی
ہی نہیں۔ اِس برعکسکے دنیاوی دُکھ کا انجام موت
ہے۔ آپ11 خود دیکھیں کہ الله کے اِس دُکھ آپنے
میں کیا پیدا کیا :ہے کتنی سنجیدگی، اپنا دفاع کرنے کا
کتنا جوش، غلط حرکتوں پر کتنا غصہ، کتنا خوف،
آپسرگرمی۔کتنیچاہت،کتنی سزا دینے لئےکے کتنے
تیار آپ!تھے نے لحاظہر ثابتسے کیا ہے آپکہ اِس
معاملے میں بےقصور ہیں۔

12 غرض، اگرچہ مَیں نے آپ کو لـکھا، لیکن
مقصد یہ نہیں تھا کہ غلط حرکتیں کرنے والے کے
بارے میں لـکھوں یا اُس بارےکے جسمیں ساتھکے
غلط کام کیا گیا۔ نہیں، مقصد یہ تھا کہ الله کے حضور
آپ پر ظاہر ہو جائے کہ ہمارےآپ لئے کتنے سرگرم
ہیں۔ 13 یہی وجہ ہے کہ ہمارا بڑھحوصلہ گیا ہے۔
لیکن نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے بلـکہ

ہم یہ دیکھ کر بےانتہا خوش ہوئے کہ طِطُس کتنا
خوش تھا۔ وہ کیوں خوش تھا؟ اِس لئے کہ اُس کی
ترسےسبآپروح و تازہ ہوئی۔ اُس14 کے منے مَیںسا
آپنے پر فخر کیا تھا، اور مَیں شرمندہ نہیں ہوا کیونکہ یہ
ثابتدرستبات ہوئی ہمطرحجسہے۔ آپنے کو
ہمیشہ سچی باتیں بتائی ہیں اُسی طرح طِطُس کے منے سا
آپ پر ہمارا فخر بھی درست نکلا۔ آپ15 اُسے نہایت
عزیز ہیں کیونکہ سبآپوہ کی فرماں برداری یاد کرتا
ہے، کہ آپ نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اُسے خوش
آمدید کہا۔ ہوںخوشمَیں16 مَیںکہ لحاظہر آپسے
پر اعتماد کر سکتا ہوں۔

8
یہودیہ غریبوںکے کے لئے ہدیہ

1 بھائیو، ہم آپ کی توجہ اُس فضل طرفکی دلانا
ہتے چا ہیں جو الله نے صوبہ مکدُنیہ کی جماعتوں پر کیا۔
مصیبتجس2 میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اُس سے اُن
آزمائشسختکی ہوئی۔ توبھی اُن کی خوشیبےانتہا اور
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شدید غربت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اُنہوں نے فیاضبڑی
دلی سے ہدیہ دیا۔ 3 مَیں گواہ ہوں کہ جتنا وہ دے
سکے اُتنا اُنہوں دےنے دیا بلـکہ اِس سے بھی یادہ۔ ز
اپنی ہی طرف سے 4 اُنہوں بڑےنے زور سے ہم سے
منت کی کہ ہمیں بھی یہودیہ کے مُقّدسین کی خدمت
کرنے کا موقع دیں، بھیہم دینے شریکمیںفضلکے
ہونا ہتے چا ہیں۔ 5 اور اُنہوں ہمارینے اُمید سے کہیں
یادہ ز !کیا الله کی مرضی سے اُن کا پہلا قدم یہ تھا کہ
اُنہوں نے آپاپنے خداوندکو لئےکے کیا۔مخصوص اُن
کا دوسرا قدم یہ تھا کہ اُنہوں نے اپنے آپ ہمارےکو
لئے مخصوص کیا۔ 6 اِس پر ہم نے طِطُس کی حوصلہ
افزائی کی کہ وہ آپ پاسکے بھی ہدیہ جمع کرنے کا
وہ سلسلہ تکانجام پہنچائے جو اُس نے شروع کیا تھا۔
آپ7 سبپاسکے کثرتکچھ سے پایا جاتا ہے، خواہ
ایمان ہو، خواہ کلام، علم، مکمل سرگرمی یا ہم محبتسے
ابہو۔ باتاِس کا خیال رکھیں آپکہ یہ ہدیہ دینے
میں بھی اپنی دولتکثیر کا اظہار کریں۔

8 میری طرف سے یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن
سرگرمیکیدوسروں پیِشکے محبتبھیکیآپمَیںنظر
پرکھ رہا ہوں کہ وہ کتنی حقیقی ہے۔ آپ9 تو جانتے
ہیں ہمارےکہ خداوند عیسٰی مسیح نے آپ پر کیسا
فضل کیا ہے، کہ اگرچہ دولتوہ مند تھا توبھی آپوہ
کی خاطر غریب بن گیا تاکہ آپ اُس کی غربت سے
دولت مند بن جائیں۔

اِس10 معاملے میں میرا مشورہ سنیں، کیونکہ آپوہ
کے لئے مفید ثابت ہو گا۔ پچھلے سال آپ پہلی جماعت
تھے جو نہ صرف ہدیہ دینے لـگی بلـکہ اِسے دینا بھی
تھی۔چاہتی پہنچائیںتکتکمیلاُسےاب11 آپجو نے
شروع کر رکھا ہے۔ دینے کا جو شوق آپ رکھتے ہیں
وہ عمل میں لایا جائے۔ اُتنا دیں دےآپجتنا سکیں۔
12 کیونکہ اگر آپ دینے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر الله
آپ کا ہدیہ اُس بنا پر کرےقبول گا دےآپجو سکتے
ہیں، اُس بنا پر نہیں آپجو دےنہیں سکتے۔

13 کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو آرام
دلانے باعثکے آپ مصیبتخود میں پڑ باتجائیں۔
صرف یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کچھ برابر ہونے

چاہئیں۔ وقتاِس14 آپتو بہتپاسکے ہے آپاور
اُن پوریضرورتکی کر بعدہیں۔سکتے وقتکسیمیں
جب اُن بہتپاسکے ہو گا تو آپوہ ضرورتکی بھی
پوری آپیوںگے۔سکیںکر کچھحالاتکے برابر رہیں
گے، جس15 طرح کلاِم مُقّدس میں بھی لـکھا جس”ہے، نے یادہ ز جمع کیا تھا اُس پاسکے کچھ نہ بچا۔
لیکن جس نے کم جمع کیا تھا اُس کے پاس بھی کافی
“تھا۔

طِطُس اور اُس ساتھیکے
16 خدا کا شکر ہے جس نے طِطُس کے دل میں

جوشوہی پیدا کیا آپمَیںجوہے کے لئے رکھتا ہوں۔
جب17 ہم نے اُس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ آپ
کے پاس جائے تو وہ نہ صرف اِس کے لئے تیار ہوا
بلـکہ بڑا سرگرم ہو کر خود آپبخود پاسکے جانے کے
لئے روانہ ہوا۔ 18 ہم نے اُس کے ساتھ اُس بھائی کو
بھیج جسدیا خدمتکی تعریفکی تمام جماعتیں کرتی
ہیں، اُسےکیونکہ الله خبریخوشکی نعمتکیسنانے
ملی ہے۔ 19 اُسے نہ آپصرف پاسکے جانا ہے بلـکہ
جماعتوں نے اُسے مقرر کیا ہے جبکہ ہم ہدیئے کو
یروشلم جائیںلے گے تو ہمارےوہ ساتھ یوںجائے۔ ہم
خدمتیہ ادا خداوندوقتکرتے دیںجلالکو اورگے
اپنی سرگرمی کا اظہار کریں گے۔

20 بڑےاُسکیونکہ ہدیئے پیِشکے نظر ہمجو لے
جائیں گے ہم اِس سے بچنا ہتے چا ہیں کسیکہ کو ہم
کرنےشکپر موقعکا ملے۔ یہکوششپوریہماری21
ہے کریںکچھوہیکہ جو خداوندصرفنہ کی نظر میں
درست ہے بلـکہ انسان کی نظر میں بھی۔

22 اُن کے ساتھ ہم ایکنے اَور بھائی کو بھی بھیج
سرگرمیکیجسدیا ہم موقعوںکئینے پر پرکھی ہے۔
سرگرممزیدوہاب ہو گیا آپوہکیونکہہے، پر بڑا اعتماد
کرتا ہے۔ 23 جہاں تک طِطُس کا تعلق ہے، وہ میرا
ساتھی اور خدمتہم ہے۔ اور جو بھائی اُس کے ساتھ
ہیں اُنہیں جماعتوں نے بھیجا ہے۔ وہ مسیح کے لئے
عزت کا باعث ہیں۔ 24 اُن پر اپنی محبت کا اظہار کر
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کے یہ ظاہر کریں کہ آپہم پر کیوں فخر کرتے ہیں۔
پھر باتیہ خدا کی دیگر جماعتوں کو بھی نظر آئے گی۔

9
مُقّدسین کی مدد

اِسمیںاصل1 نہیںضرورتکی آپمَیںکہ اُسکو
کام بارےکے میں لـکھوں جو ہمیں یہودیہ مُقّدسینکے
کی خدمت میں کرنا ہے۔ 2 کیونکہ مَیں آپ کی گرم
جوشی جانتا ہوں، اور مَیں مکدُنیہ کے ایمان داروں کے
منے آپسا پر فخر کرتا ہوںرہا اخیہ”کہ پچھلےلوگکے
سال سے دینے کے لئے تیار “تھے۔ یوں آپ کی سرگرمی
نے یادہ ز تر لوگوں کو خود دینے کے لئے اُبھارا۔ اب3
مَیں نے اِن بھائیوں بھیجکو دیا ہے تاکہ آپہمارا پر فخر
نکلےنہبےبنیاد مَیںطرحجسبلـکہ نے کہا آپتھا تیار
رہیں۔ 4 ایسا نہ ہو مَیںجبکہ مکدُنیہ کے کچھ بھائیوں
کو ساتھ لے کر آپ پاسکے پہنچوں گا تو آپ تیار نہ
ہوں۔ وقتاُس مَیں، آپبلـکہ بھی شرمندہ ہوں گے کہ
مَیں آپنے پر اِتنا اعتماد کیا ہے۔ اِس5 لئے مَیں اِسنے
بات پر زور ضروریدینا سمجھا بھائیکہ پہلے آپہی کے
پاس آ کر اُس ہدیئے کا انتظام یں جسکر کا آپوعدہ
نے کیا مَیںکیونکہہے۔ ہوںچاہتا میرےکہ تکآنے
یہ ہدیہ جمع کیا گیا ہو اور ایسا نہ لـگے جیسا اِسے مشکل
سے آپ سے نکالنا پڑا۔ اِس کے بجائے آپ کی سخاوت
ظاہر ہو جائے۔

6 یاد رہے کہ شخصجو بیج کو بچا بچا کر بوتا ہے
اُس کی فصل بھی اُتنی کم ہو گی۔ لیکن جو بہت بیج
بوتا ہے اُس کی فصل بہتبھی یادہ ز ہو گی۔ 7 ایکہر
دےاُتنا جتنا دینے کے لئے اُس نے پہلے اپنے دل میں
ٹھہرا لیا ہے۔ وہ اِس میں تکلیف یا مجبوری محسوس نہ
کرے، کیونکہ الله اُس محبتسے رکھتا ہے خوشیجو
سے دیتا ہے۔ 8 اور الله اِس قابل ہے کہ آپ کو آپ
یاتکی ضرور کہیںسے یادہ ز دے۔ آپپھر پاسکے
ہر وقت اور ہر لحاظ سے کافی ہو گا بلـکہ اِتنا یادہ ز
کہ آپ ہر قسم کا نیک کام کر سکیں گے۔ 9 چنانچہ
کلاِم مُقّدس میں یہ بھی لـکھا ہے، اُس” نے فیاضی
سے ضرورت مندوں میں خیرات بکھیر دی، اُس کی

بازیراست تکہمیشہ قائم رہے “گی۔ 10 خدا بیجہی
بونے والے کو بیج مہیا کرتا اور اُسے کھانے کے لئے
روٹی دیتا ہے۔ اور آپوہ کو بھی دےبیج کر اُس میں
کرےاضافہ گا اور آپ راستکی بازی کی فصل اُگنے
دے گا۔ 11 ہاں، وہ آپ کو ہر لحاظ سے دولت مند
بنا دے گا اور آپ ہر موقع پر فیاضی دےسے سکیں
آپہمجبچنانچہگے۔ ہدیہکا اُن پاسکے جائیںلے
گے ضرورتجو مند ہیں تو وہ خدا کا شکر کریں گے۔
آپیوں12 مُقّدسینصرفنہ یاتکی پوریضرور کریں
گے بلـکہ آپوہ کی خدمتاِس سے اِتنے متاثر ہو جائیں
گے کہ جوشبڑےوہ سے خدا کا بھی یہ شکر ادا کریں
گے۔ خدمتکیآپ13 نتیجےکے میں وہ الله جلالکو
دیں گے۔ کیونکہ آپ کی اُن پر اور تمام ایمان داروں پر
سخاوت کرےثابتاظہارکا گا خوشکیمسیحآپکہ
خبری نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلـکہ اُس کے تابع بھی
ہتے ر ہیں۔ 14 جباور آپوہ کے لئے دعا کریں گے تو
آپ آرزومندکے رہیں اِسگے، لئے کہ الله آپنے کو
کتنا بڑا دےفضل دیا ہے۔ 15 الله کا اُس کی ناقابِل بیان
بخشش کے لئے شکر !ہو

10
پولس خدمتاپنی کا دفاع کرتا ہے

1 مَیں آپ سے اپیل کرتا ہوں، مَیں پولس جس کے
بارے میں کہا جاتا آپمَیںکہہے کے برُو رُو عاجز ہوتا
ہوں آپصرفاور دُورسے ہو کر دلیر ہوتا مسیحہوں۔
کی حلیمی اور نرمی کے نام میں آپمَیں2 منتسے کرتا
ہوں آپمجھےکہ پاسکے آ دلیریاِتنیکر سے لوگوںاُن
سے نپٹنا نہ پڑے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا چال چلن
دنیاوی ہے۔ کیونکہ فی الحال ایسا لگتا ہے کہ اِس کی
ضرورت ہو گی۔ بےشک3 ہم انسان ہی ہیں، لیکن
ہم دنیا کی نہیںجنگطرح لڑتے۔ 4 اور جو ہتھیار ہم
استعمالمیںجنگاِس ہیںکرتے وہ اِس دنیا نہیںکے
ہیں، بلـکہ اُنہیں الله کی طرف سے قلعے ڈھا دینے کی
قوت حاصل ہے۔ اِن سے خیالاتغلطہم ڈھانچےکے
اور5 اونچیہر چیز ڈھا ہیںدیتے جو الله کے علم عرفانو
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خلافکے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور ہم ہر خیال کو
قید کر مسیحکے تابعکے کر دیتے ہیں۔ آپہاں،6 کے
پورے طور پر تابع ہو جانے پر ہم ہر نافرمانی کی سزا
دینے کے لئے تیار ہوں گے۔

ظاہریصرفآپ7 باتوں پر غور کر رہے ہیں۔ اگر
باتاِسکوکسی اعتمادکا ہو مسیحوہکہ کا توہے وہ
اِس بھیکا کرےخیال اُسیبھیہمکہ مسیحطرحکی
کے ہیں۔ 8 کیونکہ اگر مَیں اُس اختیار پرمزید فخر بھی
کروں جو خداوند نے ہمیں دیا ہے توبھی مَیں شرمندہ
نہیں ہوں گا۔ غور کریں کہ اُس نے ہمیں آپ کو ڈھا
دینے نہیںکا آپبلـکہ کی روحانی تعمیر کرنے کا اختیار
دیا ہے۔ مَیں9 نہیں چاہتا کہ ایسا لـگے جیسے مَیں آپ
کو اپنے خطوں سے ڈرانے کوششکی کر رہا ہوں۔
10 بعضکیونکہ کہتے پولس”ہیں، زوردارخطکے اور
زبردست ہیں، لیکن جب وہ خود حاضر ہوتا ہے تو وہ
کمزور اور اُس کے لنے بو کا طرز حقارت آمیز “ہے۔
لوگایسے11 اِس بات کا خیال کریں کہ جو باتیں ہم
آپ سے دُور ہوتے ہوئے اپنے خطوں پیشمیں کرتے
ہیں اُن ہی باتوں پر ہم عمل کریں آپجبگے پاسکے
آئیں گے۔

ہم12 تو آپاپنے کو اُن میں شمار نہیں کرتے اپنیجو
یف تعر کر کے سفارشاپنی کرتے ہتے ر ہیں، نہ اپنا اُن
موازنہساتھکے ہیں۔کرتے وہ جبہیںبےسمجھکتنے
وہ اپنے آپ کو معیار بنا کر اُسی پر اپنے آپ کو جانچتے
ہیں اور اپنا موازنہ اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ لیکن13
مناسبہم حد سے یادہ ز فخر نہیں کریں گے صرفبلـکہ
اُس تکحد جو الله ہمارےنے لئے مقرر کیا ہے۔ اور
آپ بھی اِس حد کے اندر آ جاتے ہیں۔ اِس14 میں ہم
مناسب حد سے یادہ ز فخر نہیں کر رہے، کیونکہ ہم تو
مسیح خبریخوشکی لے تکآپکر پہنچ گئے ہیں۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اَور بات ہوتی۔ ہم15 ایسے کام پر
نہیںفخر کرتے محنتکیدوسروںجو سرانجامسے دیا گیا
اندرکےحدوںمناسبہمبھیمیںاِسہے۔ ہتے ر ہیں،
بلـکہ ہم یہ اُمید رکھتے ہیں کہ آپ کا ایمان بڑھ جائے
اور یوں ہماری قدر و قیمت بھی الله کی مقررہ تکحد

بڑھ جائے۔ کرےخدا آپکہ میں ہمارا یہ کام اِتنا بڑھ
جائے 16 کہ ہم الله آپخبریخوشکی سے آگے جا
کر بھی سنا سکیں۔ کیونکہ ہم اُس کام پر فخر نہیں کرنا
ہتے چا دوسرےجسے کر چکے ہیں۔

17 کلاِم مُقّدس میں لـکھا ہے، فخر” کرنے والا
خداوند ہی پر فخر “کرے۔ لوگجب18 اپنی یف تعر
کر کے سفارشاپنی کرتے ہیں تو اِس میں کیا !ہے اِس
سے وہ ثابتصحیح نہیں ہوتے، بلـکہ باتاہم یہ ہے کہ
خداوند ہی اِس کی تصدیق کرے۔

11
پولس اور رسولجھوٹے

1 کرےخدا مَیںجبکہ حماقتاپنی کا کچھ اظہار
کرتا ہوں تو آپ برداشتمجھے کریں۔ ہاں، ضرور مجھے
برداشت کریں، 2 کیونکہ مَیں آپ کے لئے الله کی سی
غیرت رکھتا ہوں۔ مَیں آپنے کا ایکرشتہ ہی مرد
ساتھکے باندھا، اور آپمَیں کیکنواریدامنپاککو
حیثیت سے اُس مرد مسیح کے پیشحضور کرنا چاہتا
تھا۔ لیکن3 افسوس، مجھے ڈر ہے آپکہ حوا طرحکی
گناہ میں گر جائیں گے، جسکہ طرح سانپ نے اپنی
چالاکی سے حوا کو دھوکا دیا اُسی طرح آپ کی سوچ
بھی بگڑ جائے گی اور وہ خلوص دلی اور پاک لـگن
ختم ہو جائے گی مسیحآپجو کے لئے محسوس کرتے
ہیں۔ 4 کیونکہ آپ خوشی سے ہر ایک کو برداشت
ہیںکرتے آپجو پاسکے آ فرقایککر قسم کا عیسٰی
پیش کرتا ایکہے، ایسا عیسٰی ہمجو آپنے پیشکو
نہیں کیا تھا۔ اور آپ ایک ایسی روح اور ایسی خوش”
قبول“خبری کرتے ہیں جو اُس روح خبریخوشاور
بالکلسے فرق ہے آپجو کو ہم سے ملی تھی۔

5 میرا نہیں خیال کہ مَیں اِن نام نہاد رسولوں‘خاص’
نسبتکی کم ہوں۔ 6 ہو سکتا مَیںکہہے لنے بو میں ماہر
نہیں لیکنہوں، میرےیہ علم بارےکے نہیںمیں کہا جا
سکتا۔ یہ ہم آپنے صافصافکو اور ہر لحاظ سے
دکھایا ہے۔

مَیں7 نے الله کی خوش خبری سنانے کے لئے آپ
سے کوئی بھی معاوضہ نہ لیا۔ یوں مَیں نے آپاپنے کو
نیچا کر دیا تاکہ آپ کو سرفراز کر دیا جائے۔ کیا اِس



کُرِنتِھیوں-۲ 11:8 1220 کُرِنتِھیوں-۲ 11:32

میں مجھ غلطیسے ہوئی؟ آپمَیںجب8 خدمتکی کر
رہا تھا تو مجھے خدا کی دیگر جماعتوں پیسےسے مل رہے
تھے، آپیعنی کی مدد کرنے کے لئے مَیں لُوٹاُنہیں رہا
تھا۔ 9 اور جب مَیں آپ پاسکے تھا اور ضرورت مند
تھا تو مَیں کسی پر بوجھ نہ بنا، کیونکہ جو بھائی مکدُنیہ
سے آئے اُنہوں یاتمیرینے پوریضرور ماضیکیں۔
میں مَیں آپ پر بوجھ نہ بنا اور آئندہ بھی نہیں بنوں گا۔
10 مسیح کی اُس سچائی کی قَسم جو میرے اندر ہے،
اخیہ پورےکے اِسمجھےکوئیمیںصوبے پر فخر کرنے
نہیںسے روکے گا۔ مَیں11 یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اِس
لئے آپمَیںکہ نہیںمحبتسے رکھتا؟ ہیخدا جانتا ہے
آپمَیںکہ محبتسے رکھتا ہوں۔

12 اور جو کچھ مَیں اب کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں
گا، تاکہ مَیں نام نہاد رسولوں کو وہ موقع نہ دوں جو وہ
ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیونکہ یہی اُن کا مقصد ہے کہ وہ
فخر کر یہکے سکیںکہہ ہیں۔جیسےہموہکہ ایسے13
لوگ تو جھوٹے رسول ہیں، دھوکے باز مزدور جنہوں
مسیحنے رسولوںکے روپکا دھار لیا ہے۔ 14 اور کیا
عجب، ابلیسکیونکہ بھی نور کے فرشتے روپکا دھار کر
گھومتا پھرتا ہے۔ 15 تو پھر یہ باتبڑی نہیں کہ اُس کے
راستچیلے بازی کے خادم روپکا دھار کر متے گھو
پھرتے ہیں۔ اُن کا انجام اُن اعمالکے مطابقکے ہی ہو
گا۔

رسول ہونے کی وجہ پولسسے کی ایذا رسانی
16 مَیں دوبارہ کہتا ہوں کہ کوئی مجھے احمق نہ

سمجھے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں بھی تو کم از کم مجھے
احمق حیثیتکی قبولسے کریں تاکہ مَیں بھی بہتتھوڑا
آپاپنے پر فخر کروں۔ میںاصل17 بیانابمَیںکچھجو
کر رہا ہوں وہ خداوند پسندکو نہیں بلـکہہے، مَیں احمق
کی طرح بات کر رہا ہوں۔ لیکن18 چونکہ اِتنے لوگ
جسمانی طور پر فخر کر رہے ہیں اِس لئے مَیں بھی فخر
کروں گا۔ بےشک19 آپ خود اِتنے دانش مند ہیں
کہ آپ احمقوں کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔
20 ہاں، آپبلـکہ یہ برداشتبھی کرتے لوگجبہیں
آپ کو غلام بناتے، آپ کو لُوٹتے، آپ سے غلط فائدہ
اُٹھاتے، نخرے کرتے اور آپ کو تھپڑ مارتے ہیں۔

21 یہ کہہ کر مجھے شرم آتی ہے کہ ہم اِتنے کمزور تھے
کہ ہم ایسا نہ کر سکے۔
لیکن اگر کوئی کسی بات پر فخر کرنے کی جرأت

کرے مَیں) احمق کی سی بات کر رہا (ہوں تو مَیں
بھی اُتنی جرأتہی کروں گا۔ 22 کیا وہ عبرانی ہیں؟ مَیں
بھی ہوں۔ کیا وہ اسرائیلی ہیں؟ مَیں بھی ہوں۔ کیا وہ
ابراہیم کی اولاد ہیں؟ مَیں بھی ہوں۔ 23 کیا مسیحوہ کے
خادم ہیں؟ اب) تو مَیں یا گو بےخود ہو گیا ہوں کہ
باتیںکیطرحاِس کر (!ہوںرہا مَیں اُن یادہسے مسیحز
خدمتکی مَیںہوں۔کرتا نے اُن کہیںسے یادہ محنتز
مشقت کی، یادہ ز دفعہ جیل میں رہا، میرے یادہ ز
سختی کوڑےسے لگائے گئے اور مَیں بار بار مرنے کے
خطروں میں رہا ہوں۔ 24 مجھے یہودیوں سے پانچ دفعہ
39 کوڑوں کی سزا ملی ہے۔ 25 تین دفعہ رومیوں نے
مجھے لاٹھی سے مارا۔ ایک بار مجھے سنگسار کیا گیا۔
مَیںجب میںسمندر سفر کر رہا تھا تو تین مرتبہ میرا جہاز
تباہ ہوا۔ ایکہاں، دفعہ مجھے جہاز کے تباہ ہونے پر
راتپوریایک اور دن سمندر میں گزارنا پڑا۔ میرے26
سفروںبےشمار مجھےدورانکے طرحکئی خطروںکے
کا سامنا کرنا پڑا، یاؤں در اور ڈاکوؤں کا خطرہ، اپنے
ہم وطنوں اور غیریہودیوں کے حملوں کا خطرہ۔ جہاں
بھی مَیں گیا ہوں وہاں یہ خطرے موجود رہے، خواہ
مَیں شہر میں تھا، خواہ غیرآباد علاقے میں یا سمندر میں۔
جھوٹے بھائیوں طرفکی خطرےبھیسے رہے ہیں۔
27 مَیں نے جاں فشانی سختسے محنت مشقت کی ہے
اور کئی رات جاگتا رہا ہوں، مَیں بھوکا اور پیاسا رہا
مَیںہوں، سردیمجھےہیں۔رکھےروزےبہتنے اور
ننگے پن کا تجربہ ہوا ہے۔ اور28 یہ اُن فکروں کے علاوہ
ہے جو مَیں خدا کی تمام جماعتوں کے لئے محسوس کرتا
ہوں اور مجھےجو دباتی رہتی ہیں۔ کوئیجب29 کمزور
ہے تو مَیں اپنے آپ کو بھی کمزور محسوس کرتا ہوں۔
جب کسی کو غلط راہ پر لایا جاتا ہے تو مَیں اُس کے
لئے محسوسرنجششدید کرتا ہوں۔

30 اگر مجھے فخر کرنا پڑے تو مَیں اُن چیزوں پر
فخر کروں گا جو میری کمزور حالت ظاہر کرتی ہیں۔
31 ہمارا خدا اور خداوند عیسٰی کا باپ اُس) کی حمد و
ثنا تکابد (ہو جانتا ہے کہ مَیں جھوٹ نہیں بول رہا۔
جب32 مَیں دمشق شہر میں تھا تو بادشاہ ارتاس کے
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گورنر نے شہر تمامکے دروازوں پر پہرےاپنے دار مقرر
کئے تاکہ وہ مجھے گرفتار کریں۔ لیکن33 شہر کی فصیل
ایکمیں دریچہ تھا، اور ٹوکرےایکمجھے میں رکھ کر
وہاں سے اُتارا گیا۔ یوں مَیں اُس ہاتھوںکے سے نکلا۔بچ

12
پولس پر کئی باتوں انکشافکا

لازم1 مَیںکہہے کچھ اَور فخر کروں۔ اگرچہ اِس کا
فائدہکوئی مَیںابلیکننہیں، یاؤںاُن رو انکشافاتاور
کا ذکر کروں گا جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کئے۔ مَیں2
مسیح میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جسے چودہ سال
ہوئے چھین کر تیسرے آسمان تک پہنچایا گیا۔ مجھے
نہیں پتا کہ اُسے یہ تجربہ جسم میں یا اِس کے باہر ہوا۔
خدا جانتا ہے۔ 3 ہاں، خدا ہی جانتا ہے کہ وہ جسم
میں تھا یا نہیں۔ لیکن یہ مَیں جانتا ہوں 4 کہ اُسے چھین
کر فردوس میں لایا گیا جہاں اُس نے ناقابِل بیان باتیں
ایسیسنیں، باتیں جن کا ذکر انسانکرنا لئےکے روا نہیں۔
قسماِس5 آدمیکے پر مَیں لیکنگا،کروںفخر آپاپنے پر
باتوںاُنصرفمَیںنہیں۔ پر کروںفخر گا میریجو کمزور
حالت کو ظاہر کرتی ہیں۔ 6 اگر مَیں فخر کرنا چاہتا تو
اِس میں احمق نہ ہوتا، کیونکہ مَیں حقیقت بیان کرتا۔
لیکن مَیں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ مَیں چاہتا ہوں کہ
سب بارےمیرےکی میں صرفرائے اُس پر منحصر
ہو جو مَیں کرتا یا بیان کرتا ہوں۔ کوئی مجھے اِس یادہسے ز نہ سمجھے۔

7 لیکن مجھے اِن اعلٰی انکشافات کی وجہ سے ایک
کانٹا چبھو دیا تکلیفایکگیا، دہ چیز میرےجو جسم
دھنسیمیں رہتی ہے تاکہ مَیں پھول نہ ابلیسجاؤں۔ کا
یہ مُکےمیرےپیغمبر مارتا رہتا تاکہہے مَیں مغرور نہ ہو
جاؤں۔ تین8 بار مَیں سےخداوندنے التجا کی اِسےوہکہ
مجھ سے دُور کرے۔ لیکن9 اُس نے مجھے جوابیہی
دیا، میرا” فضل تیرے لئے کافی ہے، کیونکہ میری
قدرت کا پورا اظہار تیری کمزور حالت ہی میں ہوتا
“ہے۔ اِس لئے مَیں مزید خوشی سے اپنی یوں کمزور پر
فخر کروں گا تاکہ مسیح قدرتکی مجھ پر ٹھہری رہے۔
10 یہی وجہ ہے کہ مَیں مسیح کی خاطر یوں، کمزور
گالیوں، یوں، مجبور ایذا رسانیوں اور پریشانیوں خوشمیں

ہوں، کیونکہ جب مَیں کمزور ہوتا ہوں تب ہی طاقتمَیں ور ہوتا ہوں۔
پولس کی کُرِنتھیوں کے لئے فکر

11 مَیں بےوقوف بن گیا ہوں، لیکن آپ نے مجھے
مجبور کر دیا ہے۔ ہئے چا تھا کہ آپ ہی دوسروں کے
منے سا میرے حق میں بات کرتے۔ کیونکہ بےشک
مَیں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اِن نام خاصنہاد رسولوں
کے مقابلے میں مَیں کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہوں۔
12 جو متعدد الٰہی نشان، معجزے اور زبردست کام
میرے وسیلے سے ہوئے وہ ثابت کرتے ہیں کہ مَیں
رسول ہوں۔ ہاں، وہ بڑی ثابت قدمی سے آپ کے
درمیان مَیںخدمتجو13گئے۔کئے درمیانکےآپنے
کی، کیا وہ خدا کی دیگر جماعتوں میں میری خدمت کی
نسبت کم تھی؟ ہرگز !نہیں اِس میں صرففرق یہ تھا کہ
آپمَیں کے لئے مالی بوجھ نہ بنا۔ معافمجھے کریں اگر
مجھ سے اِس میں غلطی ہوئی ہے۔

تیسریمَیںاب14 آپبار پاسکے آنے کے لئے تیار
ہوں۔ اِس مرتبہ بھی مَیں آپ کے لئے بوجھ کا باعث
نہیں بنوں گا، کیونکہ مَیں آپ کا مال نہیں بلـکہ آپ ہی
کو چاہتا ہوں۔ آخر بچوں کو باپماں کی مدد کے لئے
مال جمع نہیں کرنا ہئے چا بلـکہ ماں باپ کو بچوں کے
لئے۔ 15 مَیں تو بڑی خوشی سے آپ کے لئے ہر خرچہ
اُٹھا لوں گا بلـکہ اپنے آپ کو بھی خرچ کر دوں گا۔ کیا
آپ مجھے کم پیار کریں گے اگر آپمَیں سے یادہ محبتز
رکھوں؟

ٹھیک16 ہے، مَیں آپ کے لئے بوجھ نہ بنا۔ لیکن
بعض سوچتے ہیں کہ مَیں چالاک ہوں اور آپ کو
دھوکے سے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ کس17 طرح؟
جن لوگوں کو مَیں آپنے پاسکے بھیجا کیا مَیں نے
اُن میں سے کسی کے یعے ذر آپ سے غلط فائدہ اُٹھایا؟
مَیں18 نے طِطُس کی حوصلہ افزائی کی کہ آپوہ کے
پاس بھائیدوسرےاورجائے دیا۔بھیجساتھبھیکو کیا
طِطُس آپنے غلطسے فائدہ اُٹھایا؟ ہرگز !نہیں کیونکہ
ہم ایکدونوں روحہی ایکمیں ہی راہ پر چلتے ہیں۔

آپ19 کافی دیر سے سوچ رہے ہوں گے کہ آپہم
کے منے سا اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے
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بلـکہ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے الله کے حضور ہی یہ
کچھ بیان کر رہے ہیں۔ میرےاور عزیزو، جو کچھ بھی
ہم کرتے ہیں ہم آپ کی تعمیر کرنے کے لئے کرتے
ہیں۔ مجھے20 ڈر ہے مَیںجبکہ آؤں گا تو نہ آپ کی
مجھےحالت پسند آئے گی، مجھےکو۔آپحالتمیرینہ
ڈر ہے آپکہ میں جھگڑا، حسد، غصہ، خود غرضی،
بہتان، گپ بازی، غرور اور بےترتیبی پائی جائے گی۔
21 ہاں، مجھے ڈر ہے کہ اگلی دفعہ جب آؤں گا تو الله
مجھے آپ کے منے سا نیچا دکھائے گا، اور مَیں اُن بہتوں
کے لئے کھاؤںغم جنہوںگا ماضینے میں گناہ کر کے
تکاب اپنی ناپاکی، زناکاری اور عیاشی سے توبہ نہیں
کی۔

13
آخری تنبیہ اور سلام

تیسریمَیںاب1 آپدفعہ پاسکے آ ہوں۔رہا کلاِم
مُقّدس مطابقکے لازم ہے کہ ہر الزام تصدیقکی دو یا
تین گواہوں سے کی جائے۔ جب2 مَیں دوسری دفعہ
آپ پاسکے آیا تھا تو مَیں نے پہلے آپسے کو آگاہ کیا
تھا۔ اب مَیں آپ سے دُور یہ بات دوبارہ کہتا ہوں کہ
واپسمَیںجب آؤں گا تو نہ وہ بچـیں جنہوںگے پہلےنے
گناہ کیا تھا نہ دیگر لوگ۔ مانگآپثبوتبھیجو3 رہے
ہیں یعےمیرےمسیحکہ ذر بولتا دوںکوآپمَیںوہہے
گا۔ آپ کے ساتھ سلوک میں مسیح کمزور نہیں ہے۔
نہیں، وہ آپ کے درمیان ہی اپنی قوت کا اظہار کرتا
ہے۔ 4 کیونکہ اگرچہ اُسے مصلوبمیںحالتکمزور کیا
ابلیکنگیا، وہ الله قدرتکی زندہسے طرحاِسیہے۔
بھیہم اُس میں کمزور لیکنہیں، الله قدرتکی ہمسے
آپ خدمتکی وقتکرتے اُس کے ساتھ زندہ ہیں۔

آپاپنے5 کو جانچ کریںمعلومکر کہ آپکیا ایمانکا
قائم ہے؟ خود آپاپنے کو پرکھیں۔ آپکیا نہیں جانتے
کہ عیسٰی آپمسیح میں ہے؟ اگر نہیں تو اِس مطلبکا
ہوتا آپکہ ثابتنامقبولایمانکا اُمیدمجھےلیکن6ہوتا۔
ہے آپکہ اِتنا پہچان لیں گے کہ تکجہاں ہمارا تعلق
ہے ہم نامقبول ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ ہم7 الله سے دعا
کرتے ہیں آپکہ سے کوئی غلطی نہ ہو باتجائے۔
یہ نہیں کہ لوگوں کے منے سا ہم صحیح نکلیں بلـکہ یہ کہ

کامصحیحآپ کریں، لوگچاہے ہمیں ناکامخود کیوں
نہ قرار دیں۔ 8 کیونکہ حقیقتہم کھڑےخلافکے
نہیں ہو سکتے اُسصرفبلـکہ میں۔حقکے خوشہم9
ہیںورطاقتآپجبہیں ہیں۔کمزورخودہمگو اور
ہماری دعا یہ ہے آپکہ کامل ہو جائیں۔ 10 یہی وجہ
آپمَیںکہہے دُورسے رہ کر لـکھتا ہوں۔ مَیںجبپھر
آؤں گا تو مجھے اپنا اختیار استعمال کر کے آپ پر سختی
نہیں پڑےکرنی گی۔ کیونکہ خداوند مجھےنے یہ اختیار
آپ کو ڈھا دینے کے لئے نہیں آپبلـکہ کو تعمیر کرنے
کے لئے دیا ہے۔

11 بھائیو، آخر میں مَیں آپ کو سلام کہتا ہوں۔
سدھر جائیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں،
ایک ہی سوچ رکھیں اور صلح سلامتی کے ساتھ زندگی
گزاریں۔ پھر محبت اور سلامتی کا آپخدا کے ساتھ ہو
گا۔

دوسرےایک12 مُقّدسکو بوسہ دینا۔ تمام مُقّدسین
آپ کو سلام کہتے ہیں۔

13 خداوند عیسٰی مسیح کا فضل، الله کی محبت اور
القدسروح سبآپرفاقتکی ساتھکے ہوتی رہے۔
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گلتیوں
1 یہ پولسخط رسول کی طرف سے ہے۔ مجھے نہ

کسی گروہ نے مقرر کیا نہ شخصکسی نے بلـکہ عیسٰی
مسیح اور باپخدا جسنے نے اُسے مُردوں میں سے
زندہ کر دیا۔ 2 تمام بھائی بھی میرےجو ساتھ ہیں گلتیہ
کی جماعتوں کو سلام کہتے ہیں۔

3 خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو
فضل اور سلامتی عطا کریں۔

4 مسیح وہی ہے جس نے اپنے آپ کو ہمارے
گناہوں کی خاطر قربان کر دیا اور یوں ہمیں اِس موجودہ
شریر جہان سے بچا لیا ہے، کیونکہ یہ الله ہمارے باپ
کی مرضی تھی۔ 5 اُسی کا جلال ابد تک ہوتا !رہے
آمین۔

ایک خبریخوشہی
مَیں6 حیران آپ!ہوں اِتنی جلدی سے ترکاُسے کر

رہے جسہیں مسیحنے کے فضل آپسے کو بُلایا۔
“خبریخوش”کیقسمفرقایکآپاباور پیچھےکے
لـگ گئے ہیں۔ اصل7 میں یہ الله خوشکی خبری ہے
نہیں۔ بس لوگکچھ آپ کو اُلجھن میں ڈال کر مسیح
میںخبریخوشکی تبدیلی لانا ہتے چا ہیں۔ ہم8 نے تو
سنائیخبریخوشاصلی اور اِسجو فرقسے پیغام سناتا
ہے اُس پر لعنت، خواہ ہم خود ایسا یں کر خواہ آسمان
فرشتہکوئیسے اُتر کر غلطیہ پیغام پہلےیہہم9سنائے۔
بیان کر چکے ہیں اباور مَیں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر
آپکوئی ایسیکو “خبریخوش” سنائے جو اُس سے
فرق آپجسےہے قبولنے کیا ہے تو اُس !لعنتپر

10 کیا مَیں اِس میں کوششیہ کر رہا ہوں لوگکہ
قبولمجھے کریں؟ !نہیںہرگز مَیں ہوںچاہتا کہ الله مجھے
قبول کرے۔ یہکوششمیریکیا لوگوںمَیںکہہے کو
پسند آؤں؟ اگر تکابمَیں ایسا کرتا تو مسیح کا خادم نہ
ہوتا۔

رسولطرحکسپولس بن گیا
11 بھائیو، مَیں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ جو

مَیںخبریخوش سنائینے وہ انسان طرفکی نہیںسے
ہے۔ نہ12 مجھے یہ انسانکسیپیغام سے ملا، نہ یہ مجھے

کسی نے سکھایا ہے بلـکہ عیسٰی مسیح نے خود مجھ پر
یہ پیغام ظاہر کیا۔

تونےآپ13 سنخود لیا مَیںکہہے کسوقتاُس
زندگیطرح گزارتا مذہبیہودیجبتھا کا پیروکار تھا۔
اُس وقت مَیں نے کتنے جوش اور شدت سے الله کی
جماعت کو ایذا کوششپوریمیریپہنچائی۔ یہ تھی کہ
یہ جماعت ختم ہو جائے۔ یہودی14 مذہب کے لحاظ
سے مَیں اکثر دیگر ہم عمر یہودیوں پر سبقت لے گیا تھا۔
ہاں، مَیں اپنے باپ دادا کی روایتوں کی پیروی میں حد
سے یادہ ز سرگرم تھا۔

لیکن15 الله نے اپنے فضل سے مجھے پیدا ہونے سے
پیشتر ہی چن کر اپنی خدمت کرنے کے لئے بُلایا۔ اور
جب اُس نے اپنی مرضی سے 16 اپنے فرزند کو مجھ پر
ظاہر کیا تاکہ مَیں اُس کے بارے میں غیریہودیوں کو
خوش خبری سناؤں تو مَیں نے کسی بھی شخص سے
مشورہ نہ لیا۔ وقتاُس17 مَیں یروشلم بھی نہ گیا تاکہ اُن
سے ملوں جو مجھ سے پہلے رسول تھے بلـکہ مَیں سیدھا
عرب چلا گیا اور بعد میں دمشق واپس آیا۔ 18 اِس
کے تین سال بعد ہی مَیں پطرس سے شناسا ہونے کے
لئے یروشلم گیا۔ وہاں مَیں پندرہ دن اُس کے ساتھ رہا۔
19 اِس کے علاوہ مَیں نے صرف خداوند کے بھائی
یعقوب کو دیکھا، کسی اَور رسول کو نہیں۔

20 جو کچھ مَیں لـکھ رہا ہوں الله گواہ ہے کہ وہ
صحیح جھوٹمَیںہے۔ نہیں بول رہا۔

21 بعد میں مَیں ملـِک شام اور کلـِکیہ چلا گیا۔
22 اُس وقت صوبہ یہودیہ میں مسیح کی جماعتیں مجھے
نہیں جانتی تھیں۔ 23 اُن تک صرف یہ خبر پہنچی تھی
کہ جو آدمی پہلے ہمیں ایذا پہنچا رہا تھا ابوہ خود اُس
ایمان خبریخوشکی سناتا ہے جسے وہ پہلے ختم کرنا
چاہتا تھا۔ یہ24 سن اُنہوںکر میرینے وجہ سے الله کی
تمجید کی۔

2
پولس اور دیگر رسول

سالچودہ1 بعدکے مَیں دوبارہ یروشلم گیا۔ اِس دفعہ
برنباس ساتھ تھا۔ مَیں طِطُس کو بھی ساتھ لے کر گیا۔
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ایکمَیں2 مکاشفے کی وجہ سے گیا جو الله نے مجھ پر
ظاہر کیا تھا۔ میری علیٰحدگی میں اُن کے ساتھ میٹنگ
ہوئی جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اِس میں مَیں نے اُنہیں
وہ خوش پیشخبری کی جو مَیں غیریہودیوں کو سناتا
ہوں۔ مَیں نہیں چاہتا تھا کہ جو دوڑ مَیں دوڑ رہا ہوں
یا ماضی میں دوڑا تھا وہ آخرکار بےفائدہ نکلے۔ 3 اُس
وقت وہ یہاں تک میرے حق میں تھے کہ اُنہوں نے
طِطُس بھیکو اپنا ختنہ کروانے پر نہیںمجبور کیا، اگرچہ
وہ غیریہودی ہے۔ 4 اور چند یہی ہتے چا تھے۔ لیکن یہ
جھوٹے بھائی تھے جو چپکے سے اندر گھس آئے تھے
تاکہ جاسوس بن کر ہماری اُس آزادی بارےکے میں
معلومات حاصل کر لیں جو ہمیں مسیح میں ملی ہے۔ یہ
ہمیں غلام بنانا ہتے چا تھے، لیکن5 ہم نے لمحہ بھر اُن کی
بات نہ مانی اور نہ اُن کے تابع ہوئے تاکہ الله خوشکی
خبری کی آپسچائی درمیانکے قائم رہے۔

6 اور جو راہنما سمجھے جاتے تھے اُنہوں نے میری
بات میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ اصل) میں مجھے کوئی
پروا نہیں کہ اُن کا اثر و رسوخ تھا کہ نہیں۔ الله تو انسان
کی حالتظاہری کا لحاظ نہیں (کرتا۔ 7 بہر حال اُنہوں
نے دیکھا کہ الله نے مجھے غیریہودیوں کو مسیح کی
خبریخوش سنانے کی دیداریذمہ تھی، بالکل اُسی
اُسطرحجسطرح پطرسنے یہودیوںکو کو یہ پیغام
سنانے کی ذمہ داری دی تھی۔ 8 کیونکہ جو کام الله
یہودیوں پطرسرسولکے خدمتکی وسیلےکے سے کر
رہا تھا کاموہی بھیسےوسیلےمیرےوہ کر رہا تھا، جو
غیریہودیوں کا رسول ہوں۔ 9 یعقوب، پطرس اور یوحنا
جماعتکو کے ستون مانا جاتا تھا۔ اُنہوںجب نے جان
لیا کہ الله نے اِس ناتے سے خاصمجھے فضل دیا ہے
تو اُنہوں نے مجھ سے اور برنباس سے دہنا ہاتھ ملا کر
اِس کا اظہار کیا کہ ہمارےوہ ساتھ یوںہیں۔ متفقہم
ہوئے برنباسکہ اور مَیں غیریہودیوں خدمتمیں کریں
گے اور وہ یہودیوں میں۔ اُنہوں10 باتایکصرفنے
پر زور دیا کہ ہم ضرورت مندوں کو یاد رکھیں، وہی
بات مَیںجسے ہمیشہ کرنے کے لئے کوشاں رہا ہوں۔

انطاکیہ پطرسپولسمیں ملامتکو کرتا ہے
پطرسجبلیکن11 انطاکیہ شہر آیا تو مَیں نے برُو رُو

اُس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ اپنے رویے کے سبب
سے مجرم ٹھہرا۔ جب12 وہ آیا تو پہلے وہ غیریہودی
ایمان داروں ساتھکے کھانا کھاتا رہا۔ لیکن یعقوبپھر
کے کچھ عزیز آئے۔ اُسی وقت پطرس پیچھے ہٹ کر
غیریہودیوں الـگسے ہوا، کیونکہ وہ اُن سے ڈرتا تھا جو
غیریہودیوں کا ختنہ کروانے کے حق میں تھے۔ 13 باقی
یاکاریاِسبھییہودی کہتکیہاںہوئے،شاملمیںر
برنباس کو بھی اُن کی یاکاری ر سے بہکایا گیا۔ جب14
مَیں نے دیکھا کہ وہ اُس سیدھی راہ پر نہیں چل رہے
ہیں جو الله کی خوش خبری کی سچائی پر مبنی ہے تو
مَیں سبنے کے منے پطرسسا سے کہا، آپ” یہودی
ہیں۔ لیکن آپ غیریہودی کی طرح زندگی گزار رہے
یہودیہیں، طرحکی نہیں۔ تو پھر یہ باتکیسی ہے کہ
آپ غیریہودیوں کو یہودی روایات کی پیروی کرنے پر
مجبور کر رہے “ہیں؟

یہودی اور غیریہودی ایمان نجاتسے پاتے ہیں
بےشک15 ہم پیدائشی یہودی ہیں اور غیریہودی’

گناہ ہملیکن16ہیں۔نہیں‘گار ہیںجانتے انسانکہ کو
شریعت پیرویکی کرنے راستسے باز نہیں ٹھہرایا جاتا
بلـکہ مسیحعیسٰی پر ایمان مسیحبھیہمسے۔لانے عیسٰی
پر ایمان لائے ہیں تاکہ ہمیں راست باز قرار دیا جائے،
شریعت کی پیروی کرنے سے نہیں بلـکہ مسیح پر ایمان
لانے سے۔ شریعتکیونکہ پیرویکی کرنے کسیسے
کو بھی راست باز قرار نہیں دیا جائے گا۔ لیکن17 اگر
مسیح راستمیں باز ٹھہرنے کوششکی کرتے کرتے
ہم خود گناہ گار ثابت ہو جائیں تو کیا اِس کا مطلب یہ
ہے کہ مسیح گناہ کا خادم ہے؟ ہرگز !نہیں 18 اگر مَیں
شریعت کے اُس نظام کو دوبارہ تعمیر کروں جو مَیں
نے ڈھا دیا تو پھر مَیں ظاہر کرتا ہوں مَیںکہ مجرم ہوں۔
19 کیونکہ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے مَیں مُردہ
سےہیشریعتمجھےہوں۔ مارا گیا تاکہہے الله لئےکے
جی مجھےسکوں۔ مسیح مصلوبساتھکے کیا گیا اور20
یوں مَیں خود زندہ نہ رہا بلـکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔
اب جو زندگی مَیں اِس جسم میں گزارتا ہوں وہ الله کے
فرزند پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ اُسی نے مجھ سے
محبت رکھ میرےکر لئے اپنی جان دی۔ مَیں21 الله کا
فضل رد کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر کسی
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کو شریعت کی پیروی کرنے سے راست باز ٹھہرایا جا
سکتا تو اِس مطلبکا یہ ہوتا مسیحکہ کا عبثمرنا تھا۔

3
شریعت یا ایمان

1 ناسمجھ !گلتیو کس آپنے پر جادو کر دیا؟ آپ
آنکھوںکی منےکے اورمسیحعیسٰیہیسا اُس صلیبیکی
موت کو پیشصافصاف کیا گیا۔ 2 ایکمجھے بات
بتائیں، کیا آپ کو شریعت کی پیروی کرنے سے روح
القدس ملا؟ ہرگز !نہیں وہ آپ کو اُس وقت ملا جب
آپ مسیح کے بارے میں پیغام سن کر اُس پر ایمان
لائے۔ 3 کیا آپ اِتنے بےسمجھ ہیں؟ آپ کی روحانی
زندگی روح القدس کے وسیلے سے شروع ہوئی۔ تو اب
آپ یہ کام اپنی انسانی کوششوں طرحکسسے تکمیل
تک پہنچانا ہتے چا ہیں؟ آپ4 کو طرحکئی کے تجربے
حاصل ہوئے ہیں۔ کیا یہ سب بےفائدہ تھے؟ ً یقینا یہ
نہیںبےفائدہ تھے۔ 5 کیا الله اِس لئے آپ کو روحاپنا دیتا
اور آپ کے معجزےدرمیان کرتا ہے شریعتآپکہ
کی پیروی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلـکہ اِس لئے آپکہ
مسیح بارےکے میں پیغام سن کر ایمان لائے ہیں۔

6 ابراہیم کی مثال لیں۔ اُس نے الله پر بھروسا کیا اور
اِس بنا پر الله راستاُسےنے باز قرار دیا۔ 7 تو آپپھر کو
جان لینا ہئے چا کہ ابراہیم کی حقیقی اولاد لوگوہ ہیں
جو ایمان رکھتے ہیں۔ 8 کلاِم مُقّدس نے اِس بات کی
پیش گوئی کی کہ الله غیریہودیوں کو ایمان کے یعے ذر
بازراست اُسیوںگا۔دےقرار نے ابراہیم خوشیہکو
خبری سنائی، تمام” قومیں تجھ سے برکت پائیں “گی۔
9 ابراہیم ایمان لایا، اِس لئے اُسے برکت ملی۔ اِسی طرح
سب ایمانکو لانے پر ابراہیم برکتسیکی ملتی ہے۔

10 لیکن جو بھی اِس پر تکیہ کرتے ہیں کہ ہمیں
شریعت کی پیروی کرنے راستسے باز قرار دیا جائے
گا اُن پر الله کی لعنت ہے۔ کیونکہ کلاِم مُقّدس فرماتا
ہے، ہر” ایک پر لعنت جو شریعت کی کتاب کی تمام
باتیں قائم نہ رکھے، نہ اِن پر عمل “کرے۔ 11 یہ بات
تو صاف ہے کہ الله کسی کو بھی شریعت کی پیروی
کرنے کی بنا پر راست باز نہیں ٹھہراتا، کیونکہ کلاِم

مُقّدس راستمطابقکے باز ایمان سےہی جیتا گا۔رہے
ایمان12 کی یہ شریعتراہ کی راہ بالکلسے فرق جوہے
کہتی ہے، جو” کرےیوں گا وہ جیتا رہے “گا۔

لیکن13 مسیح نے ہمارا دےفدیہ کر ہمیں شریعت
لعنتکی سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ اُس نے اِس طرح کیا
کہ ہماریوہ خاطر لعنتخود بنا۔ کیونکہ مُقّدسکلاِم
میں لـکھا سےدرختبھیجسے”ہے، لٹکایا گیا اُسہے
پر الله کی لعنت “ہے۔ 14 اِس کا مقصد یہ تھا کہ جو
برکت ابراہیم کو حاصل ہوئی وہ مسیح کے وسیلے سے
غیریہودیوں کو بھی ملے اور یوں ہم ایمان لا کر وعدہ کیا
ہوا روح پائیں۔

شریعت اور وعدہ
15 بھائیو، انسانی زندگی ایککی مثال لیں۔ جب دو

متفقمیںمعاملےکسیپارٹیاں ہو کر معاہدہ ہیںکرتی تو
معاہدےاِسکوئی منسوخکو یا اِس میں نہیںاضافہ کر
سکتا۔ اب16 غور کریں کہ الله نے وعدےاپنے ابراہیم
اور اُس کی اولاد لیکنکئے۔ہیسے لفظجو عبرانی میں
اولاد کے لئے استعمال ہوا ہے اِس سے مراد بہت سے
افراد نہیں ایکبلـکہ فرد ہے اور وہ مسیح۔ہے 17 کہنے
یہمرادسے اللهکہہے نے ابراہیم باندھعہدسے اُسےکر
قائم رکھنے کا وعدہ کیا۔ شریعت جو 430 سال کے بعد
ردکوعہداِسگئیدی اللهکےکر کا نہیںمنسوخوعدہ
کر سکتی۔ 18 کیونکہ اگر ابراہیم شریعتمیراثکی کی
پیروی ملتیسےکرنے تو پھر وہ الله وعدےکے پر منحصر
نہ ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ الله نے اِسے وعدےاپنے
کی بنا پر ابراہیم دیا۔دےکو

19 تو پھر شریعت کا کیا مقصد تھا؟ اُسے اِس لئے
وعدے کے علاوہ دیا گیا تاکہ لوگوں کے گناہوں کو
ظاہر کرے۔ اور اُسے اُس تکوقت قائم رہنا تھا جب
تک ابراہیم کی وہ اولاد نہ آ جاتی جس سے وعدہ کیا
گیا تھا۔ الله نے اپنی شریعت فرشتوں کے وسیلے سے
موسٰی کو دے دی جو الله اور لوگوں کے بیچ میں
درمیانی رہا۔ اب20 درمیانی اُس وقت ضروری ہوتا
ایکجبہے سے یادہ ز پارٹیوں میں اتفاق کرانے کی
ضرورت ہے۔ لیکن الله جو ایک ہی ہے اُس نے
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درمیانی استعمال نہ کیا جب اُس نے ابراہیم سے وعدہ
کیا۔

شریعت کا مقصد
21 تو کیا اِس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت الله کے

وعدوں خلافکے ہے؟ ہرگز !نہیں اگر انسان کو ایسی
شریعت ملی ہوتی جو زندگی دلا سکتی تو پھر سب اُس
پیرویکی راستسےکرنے باز ٹھہرتے۔ لیکن22 کلاِم
مُقّدس فرماتا ہے پوریکہ دنیا گناہ قبضےکے میں ہے۔
چنانچہ ہمیں الله کا وعدہ صرف عیسٰی مسیح پر ایمان
لانے حاصلسے ہوتا ہے۔

اِس23 سے پہلے کہ ایمان کی یہ راہ یابدست ہوئی
شریعت نے ہمیں قید کر کے محفوظ رکھا تھا۔ اِس قید
میں ہم تکوقتاُس ایمانتکجبرہے کی راہ ظاہر
نہیں ہوئی تھی۔ شریعتیوں24 تربیتہماریکو کرنے
کی گئی۔دیداریذمہ اُسے تکمسیحہمیں پہنچانا تھا
تاکہ ہمیں ایمان سے راست باز قرار دیا جائے۔ اب25
چونکہ ایمان کی راہ آ گئی ہے اِس لئے ہم شریعت کی
تربیت تحتکے نہیں رہے۔

مسیحکیونکہ26 عیسٰی پر ایمان لانے اللهسبآپسے
کے فرزند بن گئے ہیں۔ میںآپ27 جتنوںسے مسیحکو
میں بپتسمہ دیا گیا اُنہوں نے مسیح کو پہن لیا۔ اب28
نہ یہودی رہا نہ غیریہودی، نہ غلام رہا نہ آزاد، نہ مرد
رہا نہ مسیحعورت۔ عیسٰی سبآپمیں ایکسبکے
ہیں۔ شرط29 یہ ہے آپکہ مسیح کے ہوں۔ آپتب
ابراہیم کی اولاد اور اُن چیزوں کے وارث ہیں جن کا
وعدہ الله نے کیا ہے۔

4
دیکھیں،1 جو بیٹا ملـکیتکیباپاپنے وارثکا ہے

وہ غلاموںتکوقتاُس فرقسے تکجبنہیں وہ بالغ
نہ ہو، حالانکہ وہ پوری ملـکیت مالـککا ہے۔ باپ2
طرفکی سے مقرر کی ہوئی دوسرےتکعمر اُس کی
دیکھ بھال کرتے اور اُس کی ملـکیت لتے سنبھا ہیں۔
تھےبچےجببھیہمطرحاِسی3 دنیا قوتوںکی غلامکے
تھے۔ جبلیکن4 وقتمقررہ آ گیا تو الله نے اپنے فرزند
کو بھیج دیا۔ ایک عورت سے پیدا ہو کر وہ شریعت
کے تابع ہوا 5 تاکہ دےفدیہ کر ہمیں جو شریعت کے

تابع تھے آزاد کر یوںدے۔ ہمیں الله کے فرزند ہونے کا
مرتبہ ملا ہے۔

اب6 آپچونکہ اُس کے فرزند ہیں اِس لئے الله نے
اپنے فرزند کے روح ہمارےکو دلوں میں بھیج دیا، وہ
روح جو “ابّا” یعنی اے” “باپ کہہ کر پکارتا رہتا
ہے۔ آپابغرض7 غلام نہ رہے بلـکہ بیٹے حیثیتکی
رکھتے ہیں۔ اور بیٹا ہونے کا یہ مطلب ہے کہ الله نے
آپ وارثکو بھی بنا دیا ہے۔

پولس کی گلتیوں کے لئے فکر
اللهآپجبمیںماضی8 نہیںکو تھےجانتے آپتو اُن

تھےغلامکے میںحقیقتجو نہیںخدا ابلیکن9ہیں۔
آپ الله کو جانتے ہیں، اببلـکہ الله آپنے جانکو لیا
ہے۔ تو پھر آپ مُڑ کر اِن کمزور اور گھٹیا اصولوں کی
طرف واپسکیوں جانے لـگے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ اِن
کی غلامی میں آنا ہتے چا ہیں؟ بڑیآپ10 فکرمندی سے
موسمماہ،دن،خاص آپمجھے11ہیں۔مناتےسالاور
بارےکے میں ڈر آپمیریکہیںہے، مشقتمحنتپر
ضائع نہ جائے۔

12 بھائیو، آپمَیں سے التجا کرتا ہوں میریکہ مانند
بن جائیں، کیونکہ مَیں تو آپ کی مانند بن گیا ہوں۔ آپ
نے میرے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا۔ آپ13
کو معلوم ہے کہ جب مَیں نے پہلی دفعہ آپ کو الله
کی خوش خبری سنائی تو اِس کی وجہ میرے جسم
کی کمزور حالت تھی۔ 14 لیکن اگرچہ میری یہ حالت
آپ کے لئے آزمائش کا باعث تھی توبھی آپ نے مجھے
حقیر نہ جانا، نہ مجھے نیچ سمجھا، بلـکہ آپ نے مجھے
یوں خوش آمدید کہا جیسا کہ مَیں الله کا کوئی فرشتہ
یا مسیح عیسٰی خود ہوں۔ اُس15 آپوقت اِتنے خوش
!تھے اب کیا ہوا ہے؟ مَیں گواہ ہوں، اُس وقت اگر
آپ کو موقع ملتا تو آپ اپنی آنکھیں نکال کر دےمجھے
دیتے۔ 16 تو ابکیا آپمَیں حقیقتکو بتانے کی وجہ
آپسے کا دشمن بن گیا ہوں؟

17 آپلوگدوسرےوہ کی دوستی پانے کی پوری
جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن اُن کی نیت صاف نہیں
ہے۔ بس وہ آپ کو مجھ سے جدا کرنا ہتے چا ہیں
تاکہ آپ اُن ہی کے حق میں جد و جہد کرتے رہیں۔
کیآپلوگجب18 دوستی پانے کرتےجہدوجدکی
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ہیں تو یہ ہے تو ٹھیک، لیکن اِس کا مقصد اچھا ہونا
ہئے۔ چا ہاں، صحیح جد و جہد ہر وقت اچھی ہوتی
آپمَیںجبوقتاُسصرفنہہے، ہوں۔درمیانکے
پیارےمیرے19 مَیںاب!بچو آپدوبارہ کو جنم دینے
کا سا محسوسدرد کر رہا ہوں اور اُس تکوقت کرتا
رہوں گا تکجب مسیح آپ میں صورت نہ پکڑے۔
مَیںکاش20 آپوقتاِس پاسکے ہوتا تاکہ فرق انداز
باتسےآپمیں کر سکتا، آپمَیںکیونکہ سےسببکے
بڑی اُلجھن میں !ہوں

ہاجرہ اور سارہ کی مثال
آپ21 جو شریعت کے تابع رہنا ہتے چا ہیں مجھے

ایک بات بتائیں، کیا آپ وہ بات نہیں سنتے جو شریعت
کہتی ہے؟ 22 وہ کہتی ہے کہ ابراہیم کے دو بیٹے
تھے۔ ایک لونڈی کا بیٹا تھا، ایک آزاد عورت کا۔
لونڈی23 کے بیٹے پیدائشکی حسِب معمول تھی، لیکن
عورتآزاد کے بیٹے پیدائشکی غیرمعمولی تھی، کیونکہ
اُس میں الله کا وعدہ پورا ہوا۔ جب24 یہ ً کنایتہ سمجھا
جائے تو یہ دو خواتین الله کے دو عہدوں کی نمائندگی
کرتی ہیں۔ پہلی خاتون ہاجرہ سینا پہاڑ پر بندھے ہوئے
عہد کی نمائندگی کرتی ہے، اور جو بچے اُس سے پیدا
ہوتے ہیں وہ غلامی کے لئے مقرر ہیں۔ 25 ہاجرہ جو
عرب میں واقع پہاڑ سینا کی علامت ہے موجودہ شہر
یروشلم مطابقتسے رکھتی وہہے۔ اور اُس تمامکے بچے
غلامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن26 آسمانی یروشلم
آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ 27 کیونکہ کلاِم
مُقّدس میں لـکھا خوش”ہے، ہو جا، تُو جو بےاولاد ہے،
بچےجو کو جنم ہی دےنہیں سکتی۔
بلند آواز سے شادیانہ بجا،
تُو پیدائشجسے کا درد نہ ہوا۔
ترکابکیونکہ کی عورتہوئی بچےکے
شادی عورتشدہ بچوںکے سے یادہ ز “ہیں۔
28 بھائیو، آپ اسحاق کی طرح الله کے وعدے کے

فرزند ہیں۔ اُس29 وقت اسمٰعیل نے جو حسِب معمول
پیدا ہوا تھا اسحاق کو ستایا جو روح القدس کی قدرت
سے پیدا ہوا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ 30 لیکن کلاِم

مُقّدس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اِس” لونڈی اور اِس کے
بیٹے کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ وہ آزاد عورت کے
بیٹے کے ساتھ ورثہ نہیں پائے “گا۔ غرض31 بھائیو، ہم
لونڈی کے فرزند نہیں ہیں بلـکہ عورتآزاد کے۔

5
اپنی آزادی محفوظ رکھیں

مسیح1 ہمیںنے آزاد ہنے ر کے لئے ہی آزاد کیا ہے۔
ابتو قائم رہیں اور دوبارہ اپنے گلے میں غلامی کا جوا
لنے ڈا نہ دیں۔

!سنیں2 پولسمَیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنا
کروائیںختنہ آپتو مسیحکو فائدہکوئیکا نہیں گا۔ہو
ایکمَیں3 بار پھر باتاِس تصدیقکی ہوںکرتا جسکہ
نے بھی اپنا ختنہ کروایا اُس فرضکا ہے کہ وہ پوری
شریعت پیرویکی کرے۔ آپ4 شریعتجو پیرویکی
کرنے راستسے باز بننا ہتے چا ہیں آپ کا مسیح کے
ساتھ کوئی واسطہ نہ رہا۔ ہاں، آپ الله کے فضل سے
دُور ہو ہیں۔گئے لیکن5 فرقایکہمیں اُمید دلائی گئی
ہے۔ اُمید یہ ہے کہ خدا ہی ہمیں راست باز قرار دیتا
ہے۔ چنانچہ ہم روح القدس کے باعث ایمان رکھ کر
اِسی راست بازی کے لئے تڑپتے ہتے ر ہیں۔ 6 کیونکہ
جب ہم مسیح عیسٰی میں ہوتے ہیں تو ختنہ کروانے
یا نہ کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق صرف اُس
ایمان سے پڑتا ہے محبتجو کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔

آپ7 ایمان کی دوڑ میں اچھی ترقی کر رہے !تھے تو
کسپھر آپنے کو سچائی پیرویکی کرنے روکسے
لیا؟ آپنےکس8 کو اُبھارا؟ الله تو نہیں تھا آپجو کو
بُلاتا ہے۔ 9 دیکھیں، تھوڑا سا خمیر تمام ُگندھے ہوئے
آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ 10 مجھے خداوند میں آپ پر
اِتنا اعتماد ہے کہ آپ یہی سوچ رکھتے ہیں۔ جو بھی
آپ میں افرا تفری پیدا کر رہا ہے اُسے سزا ملے گی۔

11 بھائیو، تکجہاں میرا تعلق ہے، اگر مَیں یہ پیغام
دیتا ختنہتکابکہ ضرورتکیکروانے میریتوہے
ایذا رسانی کیوں ہو رہی ہوتی؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگ
مسیح مصلوبکے ہونے بارےکے میں سن کر ٹھوکر
نہ کھاتے۔ 12 بہتر ہے آپکہ کو پریشان کرنے والے
صرفنہ اپنا ختنہ کروائیں بلـکہ بنخوجے جائیں۔
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13 بھائیو، آپ کو آزاد ہونے کے لئے بُلایا گیا ہے۔
لیکن خبردار رہیں کہ آزادیاِس آپسے کی گناہ آلودہ
فطرت میںعملکو آنے موقعکا نہ اِسملے۔ بجائےکے
محبت کی روح میں ایک دوسرے کی خدمت کریں۔
14 کیونکہ پوری ایکشریعت ہی حکم میں سمائی ہوئی
ہے، اپنے” پڑوسی ویسیسے محبت رکھنا جیسی تُو اپنے
آپ سے رکھتا “ہے۔ 15 اگر آپ ایک دوسرے کو
اورکاٹتے پھاڑتے ہیں تو !خبردار ایسا نہ ہو ایکآپکہ
دوسرے کو ختم کر سبکے سبکے تباہ ہو جائیں۔

القدسروح اور فطرتانسانی
16 مَیں تو یہ کہتا ہوں کہ روح القدس میں زندگی

گزاریں۔ پھر آپ اپنی پرانی فطرت خواہشاتکی پوری
نہیں کریں گے۔ 17 کیونکہ جو کچھ ہماری پرانی فطرت
چاہتی ہے وہ اُس خلافکے ہے روحجو چاہتا ہے،
اور جو کچھ روح چاہتا ہے وہ اُس خلافکے ہے جو
ہماری فطرتپرانی دوسرےایکدونوںیہہے۔چاہتی
کے دشمن ہیں، اِس لئے آپ وہ کچھ نہیں کر پاتے جو
آپ کرنا ہتے چا ہیں۔ آپالقدسروحجبلیکن18 کی
راہنمائی کرتا ہے شریعتآپتو کے تابع نہیں ہوتے۔

19 جو کام پرانی فطرت کرتی ہے وہ صاف ظاہر
ہوتا ًہے۔ مثلا زناکاری، ناپاکی، عیاشی، 20 بُت پرستی،
جادوگری، دشمنی، جھگڑا، حسد، غصہ، خود غرضی،
اَن بن، پارٹی بازی، 21 جلن، نشہ بازی، رنگ رلیاں
وغیرہ۔ مَیں پہلے بھی آپ کو آگاہ کر چکا ہوں، لیکن
ایکاب بار پھر کہتا ہوں کہ جو اِس طرح کی زندگی
گزارتے ہیں وہ الله کی بادشاہی میراث میں نہیں پائیں
گے۔

القدسروح22 کا پھل فرق ہے۔ وہ محبت، خوشی،
صلح سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، وفاداری، 23 نرمی
اور نفسضبِط پیدا کرتا شریعتہے۔ ایسی چیزوں کے
خلاف نہیں ہوتی۔ 24 اور جو مسیح عیسٰی کے ہیں
اُنہوں نے اپنی پرانی فطرت کو اُس کی رغبتوں اور بُری
مصلوبسمیتخواہشوں کر ہے۔دیا روحہمچونکہ25
زندگیمیں اِسہیںگزارتے لئے آئیں، قدمہم بہ اُسقدم
مطابقکے بھیچلتے رہیں۔ نہ26 ہم مغرور ہوں، ایکنہ

دوسرے کو مشتعل کریں یا ایک دوسرے سے حسد
کریں۔

6
دوسرےایک کے بوجھ اُٹھانا

1 بھائیو، اگر کوئی کسی گناہ میں پھنس جائے تو
آپ جو روحانی ہیں اُسے نرم دلی بحالسے کریں۔ لیکن
اپنا بھی خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی آزمائش
میں پھنس جائیں۔ 2 بوجھ اُٹھانے میں ایک دوسرے
کی مدد کریں، کیونکہ اِس آپطرح مسیح شریعتکی
پوری کریں گے۔ 3 جو سمجھتا ہے کہ مَیں کچھ ہوں
اگرچہ وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ
دےفریبکو ایکہر4ہے۔رہا اپنا پرکھے۔عملذاتی
پھر ہی اُسے آپاپنے پر فخر کا موقع ہو گا اور کسیاُسے
دوسرے سے اپنا موازنہ کرنے ضرورتکی نہ ہو گی۔
5 کیونکہ ایکہر کو اپنا ذاتی بوجھ اُٹھانا ہوتا ہے۔

جسے6 مُقّدسکلاِم کی تعلیم دی جاتی ہے اُس کا
فرض ہے کہ وہ اپنے اُستاد کو اپنی تمام اچھی چیزوں
شریکمیں کرے۔

انساناللهکھانا،متفریب7 کو مذاقاپنا نہیںاُڑانے
دیتا۔ جو کچھ بھی انسان بوتا اُسیہے فصلکی وہ کاٹے
گا۔ 8 جو اپنی پرانی فطرت کھیتکے میں بیج بوئے وہ
ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ اور جو روح القدس کے
بیجمیںکھیت بوئے ابدیوہ گا۔کاٹےفصلکیزندگی
9 چنانچہ نیکہم کام کرنے میں بےدل نہ ہو جائیں،
کیونکہ ہم مقررہ وقت پر ضرور فصل کی کٹائی کریں
یہصرفشرطگے۔ ہمکہہے ہتھیار نہ ڈالیں۔ اِس10
لئے آئیں، وقتجتنا رہ گیا نیکیساتھکےسبہے کریں،
خاص کر اُن کے ساتھ جو ایمان میں ہمارے بھائی بہنیںاور ہیں۔

آخری آگاہی اور سلام
11 دیکھیں، مَیں بڑے بڑے حروف کے ساتھ اپنے

ہاتھ سے آپ کو لـکھ رہا ہوں۔ 12 یہ لوگ جو دنیا
کے منے سا عزت حاصل کرنا ہتے چا ہیں آپ کو ختنہ
کروانے پر مجبور کرنا ہتے چا ہیں۔ مقصد اُن کا صرف
ایک ہی ہے، کہ وہ اُس ایذا رسانی سے بچے رہیں جو
تب ہوتیپیدا کیموتصلیبیکیمسیحہمجبہے تعلیم



گلتیوں 6:13 1229 گلتیوں 6:18

بات13ہیں۔دیتے یہ جوکہہے اپنا ہیںکراتےختنہ وہ
پیرویکیشریعتخود نہیں توبھیکرتے۔ یہ ہتے ہیںچا
آپکہ اپنا ختنہ کروائیں تاکہ آپ کے جسم کی حالت
پر وہ فخر کر سکیں۔ لیکن14 کرےخدا کہ صرفمَیں
ہیصلیبکیمسیحعیسٰیخداوندہمارے پر کروں۔فخر
اُسکیونکہ سےصلیبکی میرےدنیا لئے ہوئیمصلوب
اورہے مَیں دنیا لئے۔کے ختنہ15 کروانے یا نہ کروانے
سے فرقکوئی نہیں پڑتا بلـکہ فرق وقتاُس پڑتا جبہے
الله کسی کو سرےنئے خلقسے کرتا ہے۔ 16 جو بھی
اِس اصول پر عمل کرتے ہیں اُنہیں سلامتی اور رحم
حاصل ہوتا رہے، اُنہیں بھی اور الله کی قوم اسرائیل بھی۔کو

17 آئندہ کوئی تکلیفمجھے نہ دے، میرےکیونکہ
جسم پر زخموں کے نشان ظاہر کرتے ہیں کہ مَیں عیسٰی
کا غلام ہوں۔

18 ہمارےبھائیو، خداوند عیسٰی مسیح کا آپفضل
روحکی کے ساتھ ہوتا رہے۔ آمین۔
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اِفِسیوں
پولسخطیہ1 جوہے،سےطرفکی الله مرضیکی

مسیحسے عیسٰی کا رسول ہے۔
اِفسسمَیں شہر مُقّدسینکے لـکھکو رہا ہوں، اُنہیں

جو مسیح عیسٰی میں ایمان دار ہیں۔
2 خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو

فضل اور سلامتی بخشیں۔
مسیح میں روحانی برکتیں

3 ہمارےخدا خداوند عیسٰی مسیح باپکے کی حمد
و ثنا !ہو کیونکہ مسیح میں اُس نے ہمیں آسمان پر ہر
برکتروحانی سے نوازا ہے۔ 4 دنیا کی تخلیق سے پیشتر
ہی اُس مسیحنے میں ہمیں چن لیا تاکہ مُقّدسہم اور
حالتبےعیب میں اُس کے منے سا زندگی گزاریں۔
یہ کتنی عظیم محبت !تھی 5 پہلے ہی سے اُس نے

فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمیں مسیح میں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لے
گا۔ یہی اُس کی مرضی اور خوشی تھی 6 تاکہ ہم اُس
کے جلالی فضل کی تمجید کریں، اُس مفت نعمت کے
لئے جو اُس ہمیںنے پیارےاپنے فرزند دی۔دےمیں
7 کیونکہ اُس نے مسیح کے خون سے ہمارا دےفدیہ
کر ہمیں آزاد ہمارےاور گناہوں معافکو کر دیا ہے۔
الله کا یہ فضل کتنا وسیع ہے 8 جو اُس کثرتنے سے
ہمیں عطا کیا ہے۔
اپنی پوری حکمت اور دانائی کا اظہار کر کے 9 الله

نے ہم پر اپنی پوشیدہ مرضی ظاہر کر دی، یعنی وہ
منصوبہ جو اُسے پسند تھا اور جو اُس مسیحنے میں پہلے
سے بنا رکھا تھا۔ منصوبہ10 یہ ہے وقتمقررہجبکہ
آئے گا تو الله مسیح میں تمام کائنات کو جمع دےکر
ملکچھسبوقتاُسگا۔ مسیحکر ہوتحتکے جائے
گا، خواہ وہ آسمان پر ہو یا زمین پر۔

مسیح11 میں ہم آسمانی بادشاہی وارثکے بھی بن
گئے ہیں۔ الله نے پہلے سے ہمیں اِس کے لئے مقرر کیا،
کیونکہ وہ سب کچھ یوں سرانجام دیتا ہے کہ اُس کی
مرضی کا ارادہ پورا ہو جائے۔ 12 اور وہ چاہتا ہے کہ

ہم اُس کے جلال ستائشکی باعثکا بنیں، ہم جنہوں
پہلےنے مسیحسے پر اُمید رکھی۔

آپ13 بھی مسیح میں ہیں، کیونکہ آپ سچائی کا
کلام اور اپنی نجات کی خوش خبری سن کر ایمان
لائے۔ اور الله آپنے القدسروحبھیپر کی مُہر دیلگا
جس کا وعدہ اُس نے کیا تھا۔ روح14 القدس ہماری
میراث کا بیعانہ ہے۔ وہ ہمیں یہ ضمانت دیتا ہے کہ الله
ہمارا جو اُس ملـکیتکی ہیں دےفدیہ کر ہمیں پوری
تکمخلصی پہنچائے گا۔ ہماریکیونکہ زندگی کا مقصد
یہ ہے کہ اُس جلالکے ستائشکی کی جائے۔

پولس کی دعا
15 بھائیو، مَیں خداوند عیسٰی پر آپ کے ایمان اور آپ

تمامکی مُقّدسین محبتسے بارےکے سنمیں کر آپ16
کے لئے خدا کا شکر کرنے سے باز نہیں آتا بلـکہ آپ کو
میںدعاؤںاپنی یاد کرتا خاصمیری17ہوں۔رہتا یہدعا
ہے ہمارےکہ خداوند عیسٰی مسیح کا خدا اور جلالی
باپ آپ کو دانائی اور مکاشفہ کی دےروح تاکہ آپ
اُسے بہتر طور پر جان سکیں۔ 18 کرےوہ آپکہ کے
دلوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ کیونکہ پھر ہی آپ
جان لیں گے کہ یہ کیسی اُمید جسہے کے لئے اُس
آپنے کو بُلایا ہے، کہ یہ دولتکیسیمیراثجلالی
ہے جو مُقّدسین کو حاصل ہے، 19 اور کہ ہم ایمان
رکھنے والوں پر اُس کی قدرت کا اظہار کتنا زبردست
ہے۔ یہ وہی قدرتبےحد ہے جس20 سے اُس نے
مسیح میںمُردوںکو زندہسے آسمانکےکر پر اپنے ہنے د
ہاتھ بٹھایا۔ وہاں21 مسیح ہر حکمران، اختیار، قوت،
حکومت، ہاں ہر نام سے کہیں سرفراز ہے، خواہ اِس
دنیا میں ہو یا آنے والی دنیا میں۔ 22 الله نے سب کچھ
اُس پاؤںکے نیچےکے کر کے سباُسے کا سر بنا دیا۔ یہ
اُس نے اپنی جماعت کی خاطر کیا 23 جو مسیح کا بدن
ہوتیحاصلمعموریپوریسےمسیحجسےاورہے ہے
یعنی اُس سے جو ہر طرح سے سب کچھ معمور کر دیتا
ہے۔

2
موت سے تکزندگی
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1 آپ بھی اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے

روحانی طور پر مُردہ تھے۔ 2 کیونکہ پہلے آپ اِن میں
پھنسے اِسہوئے دنیا یقوںطورکے طر زندگیمطابقکے
گزارتے تھے۔ آپ ہَوا کی قوتوں کے سردار کے تابع
تھے، اُس روح کے جو اِس وقت اُن میں سرگرِم عمل
ہے جو الله کے نافرمان ہیں۔ 3 پہلے تو ہم بھی سب
اُن میں زندگی گزارتے تھے۔ ہم بھی اپنی پرانی فطرت
کی شہوتیں، مرضی اور سوچ پوری کرنے کوششکی
کرتے دوسروںرہے۔ طرحکی ہم پر بھی فطری طور پر
الله نازلغضبکا ہونا تھا۔

لیکن4 الله کا رحم اِتنا وسیع ہے اور وہ اِتنی شدت
محبتسےہمسے رکھتا ہماگرچہکہ5ہے گناہوںاپنے
میں مُردہ تھے توبھی اُس نے ہمیں مسیح کے ساتھ زندہ
کر دیا۔ ہاں، آپ کو الله کے فضل ہی سے نجات ملی
ہے۔ جب6 ہم مسیح عیسٰی پر ایمان لائے تو اُس نے
ہمیں مسیح کے ساتھ زندہ کر کے آسمان پر بٹھا دیا۔
ہممیںمسیحعیسٰی7 پر مہربانی اللهسےکرنے آنے والے
زمانوں میں اپنے فضل کی لامحدود دولت دکھانا چاہتا
تھا۔ 8 کیونکہ یہ اُس کا فضل ہی ہے آپکہ کو ایمان
لانے پر نجات ملی ہے۔ یہ آپ طرفکی سے نہیں ہے
بلـکہ الله بخششکی ہے۔ اور9 نجاتیہ ہمیں کسیاپنے
کام کے نتیجے میں نہیں ملی، اِس لئے کوئی اپنے آپ پر
فخر نہیں کر سکتا۔ 10 ہاں، اُسیہم مخلوقکی ہیں جنہیں
اُس نے مسیح میں نیک کام کرنے کے لئے خلق کیا
ہے۔ اور یہ کام اُس نے پہلے ہمارےسے لئے تیار کر
رکھے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اُنہیں سرانجام
دیتے ہوئے زندگی گزاریں۔

مسیح ایکمیں
11 یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں آپ

کیا تھے۔ یہودی صرف اپنے لئے لفظ مختون استعمال
کرتے تھے اگرچہ وہ اپنا صرفختنہ انسانی ہاتھوں سے
کرواتے آپہیں۔ کو غیریہودیجو ہیں وہ نامختون قرار
بغیرکےمسیحآپوقتاُس12تھے۔دیتے تھے۔چلتےہی
آپ اسرائیل قوم کے شہری نہ بن سکے اور وعدےجو

الله نے عہدوں یعےکے ذر اپنی قوم سے کئے تھے آپوہ
کے لئے نہیں تھے۔ اِس دنیا آپمیں کی کوئی اُمید نہیں
تھی، آپ الله کے بغیر ہی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن13
اب آپ مسیح میں ہیں۔ پہلے آپ دُور تھے، لیکن اب
آپ کو مسیح کے خون کے وسیلے سے قریب لایا گیا
ہے۔ 14 کیونکہ مسیح ہماری صلح ہے اور اُسی نے
یہودیوں اور غیریہودیوں کو ملا ایککر قوم بنا دیا ہے۔
اپنے جسم کو قربان کر کے اُس نے وہ دیوار گرا دی
جس نے اُنہیں الـگ کر دوسرےایککے کے دشمن
بنا رکھا تھا۔ 15 اُس نے شریعت کو اُس کے احکام
منسوخسمیتضوابطاور کر دیا تاکہ دونوں گروہوں کو
ملا کر ایک نیا انسان خلق کرے، ایسا انسان جو اُس
ایکمیں ہو اور صلح سلامتی ساتھکے زندگی گزارے۔
16 اپنی صلیبی موت سے اُس نے دونوں گروہوں کو
ایک بدن میں ملا کر اُن کی الله کے ساتھ صلح کرائی۔
اُسہاں، میںآپاپنےنے یہ دشمنی ختم اُس17دی۔کر
نے آ کر دونوں گروہوں کو صلح سلامتی کی خوش
خبری سنائی، آپ غیریہودیوں کو جو الله سے دُور تھے
آپاور یہودیوں کو بھی جو اُس قریبکے تھے۔ اب18
ہم دونوں مسیح یعےکے ایکذر روحہی باپمیں کے
حضور آ سکتے ہیں۔

19 نتیجے میں اب آپ پردیسی اور اجنبی نہیں رہے
بلـکہ مُقّدسین کے ہم وطن اور الله کے گھرانے کے
ہیں۔ آپ20 کو رسولوں اور نبیوں کی بنیاد پر تعمیر کیا
گیا ہے جس کے کونے کا بنیادی پتھر مسیح عیسٰی
خود ہے۔ 21 اُس میں پوری عمارت جُڑ جاتی اور بڑھتی
بڑھتی خداوند میں الله کا مُقّدس گھر بن جاتی ہے۔
22 دوسروں کے ساتھ ساتھ اُس میں آپ کی بھی تعمیر
ہو رہی ہے تاکہ آپ روح میں الله کی سکونت گاہ بن
جائیں۔

3
پولس کی غیریہودیوں خدمتمیں

1 اِس وجہ سے مَیں پولس جو آپ غیریہودیوں کی
خاطر مسیح عیسٰی قیدیکا ہوں الله سے دعا کرتا ہوں۔
آپ2 نے تو سن لیا ہے کہ آپمجھے میں الله کے فضل
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کا انتظام *چلانے خاصکی دیداریذمہ ہے۔گئی
طرحجس3 مَیں نے پہلے ہی مختصر طور پر لـکھا ہے،
الله نے خود مجھ پر یہ راز ظاہر کر دیا۔ آپجب4 وہ
پڑھیں گے مَیںجو نے لـکھا آپتو جان لیں گے مجھےکہ
مسیح کے راز کے بارے میں کیا کیا سمجھ آئی ہے۔
میںزمانوںگزرے5 الله باتیہنے نہیںظاہر لیکنکی،
اب اُس نے اِسے القدسروح کے یعے ذر اپنے مُقّدس
رسولوں اور نبیوں پر ظاہر کر دیا۔ 6 اور الله کا راز یہ ہے
کہ اُس خبریخوشکی یعےکے غیریہودیذر اسرائیل
کے ساتھ آسمانی بادشاہی کے ایکوارث، ہی بدن کے
اعضا ہیںشریکمیںوعدےاُسیاور اللهجو مسیحنے
عیسٰی میں کیا ہے۔

7 مَیں الله کے مفت فضل اور اُس کی قدرت کے
اظہار خوشسے خبری کا خادم بن گیا۔ 8 اگرچہ مَیں
الله کے تمام مُقّدسین سے کمتر ہوں توبھی اُس نے مجھے
یہ فضل بخشا مَیںکہ غیریہودیوں اُسکو دولتلامحدود
خبریخوشکی سناؤں مسیحجو یابدستمیں ہے۔
میرییہی9 بنداریذمہ گئی پرسبمَیںکہ اُس راز کا
انتظام ظاہر کروں گزرےجو زمانوں میں سب چیزوں
خالقکے خدا میں پوشیدہ رہا۔ 10 کیونکہ الله چاہتا تھا
مسیحابکہ جماعتکی آسمانیہی حکمرانوں اور قوتوں
کو الله کی وسیع حکمت بارےکے میں علم پہنچائے۔
11 یہی اُس کا ازلی منصوبہ تھا جو اُس نے ہمارے
خداوند مسیح عیسٰی کے وسیلے سے تکتکمیل پہنچایا۔
اُس12 میں اور اُس پر ایمان رکھ کر پوریہم آزادی اور
اعتماد ساتھکے الله کے حضور آ ہیں۔سکتے اِس13 لئے
آپمیری گزارشسے ہے میریآپکہ مصیبتیں دیکھ
نہبےدلکر ہو جائیں۔ یہ آپمَیں کی برداشتخاطر کر
رہا ہوں، اور آپیہ عزتکی باعثکا ہیں۔

مسیح محبتکی
اِس14 وجہ باپمَیںسے کے حضور اپنے گھٹنے ٹیکتا

ہوں، 15 اُس باپ کے منے سا جس سے آسمان و زمین
کا ہر خاندان نامزد ہے۔ میری16 دعا ہے کہ وہ اپنے
جلال کی دولت کے موافق یہ بخشے کہ آپ اُس کے
روح وسیلےکے سے باطنی طور تقویتزبردستپر پائیں،

17 ایمانمسیحکہ یعےکے آپذر دلوںکے سکونتمیں
کرے۔ میریہاں، دعا ہے محبتآپکہ میں جڑ پکڑیں
اور اِس بنیاد پر زندگی یوں گزاریں 18 کہ آپ باقی تمام
مُقّدسین ساتھکے یہ سمجھنے قابلکے بن جائیں مسیحکہ
محبتکی کتنی کتنیچوڑی، لمبی، اونچیکتنی اور کتنی
گہری ہے۔ 19 کرےخدا آپکہ مسیح کی یہ محبت
جان لیں جو ہر علم سے کہیں افضل ہے اور یوں الله کی
پوری معموری سے بھر جائیں۔

20 الله کی تمجید ہو جو اپنی قدرتاُس موافقکے جو
ہم میں کام کر رہی ہے زبردستایسا کام کر سکتا ہے
ہماریجو سوچہر اور دعا کہیںسے باہر ہے۔ ہاں،21
مسیح عیسٰی اور اُس کی جماعت میں الله کی تمجید پشت
پشتدر اور ازل سے تکابد ہوتی رہے۔ آمین۔

4
بدن یگانگتکی

1 چنانچہ مَیں جو خداوند میں قیدی ہوں آپ کو
تاکید کرتا ہوں کہ اُس زندگی کے مطابق چلیں جس
کے لئے خدا آپنے کو بُلایا ہے۔ 2 ہر وقت حلیم اور
نرم دل رہیں، صبر سے کام لیں دوسرےایکاور سے
محبت رکھ کر اُسے برداشت کریں۔ صلح3 سلامتی کے
بندھن میں رہ کر روح یگانگتکی قائم رکھنے کی پوری
کوشش کریں۔ ایک4 ہی بدن ایکاور روحہی ہے۔
آپیوں کو ایکبھی ہی اُمید کے لئے بُلایا گیا۔ ایک5
ایکخداوند، ایکایمان، بپتسمہ ہے۔ ایک6 خدا ہے،
مالـککاسبوہہے۔باپواحدکاسبجو سبہے،
یعےکے ذر کام کرتا ہے میںسباور موجود ہے۔

سبہماب7 کو الله کا فضل بخشا گیا۔ لیکن مسیح
ہر ایک کو مختلف پیمانے سے یہ فضل عطا کرتا ہے۔
8 اِس لئے کلاِم مُقّدس فرماتا ہے، اُس” نے بلندی پر
چڑھ کر قیدیوں کا ہجوم گرفتار کر لیا اور آدمیوں کو
تحفے “دیئے۔ اب9 غور کریں کہ ھنے چڑ کا ذکر کیا گیا
ہے۔ اِس مطلبکا ہے کہ پہلے وہ زمین کی گہرائیوں
میں اُترا۔ 10 جو اُترا وہ وہی ہے جو تمام آسمانوں سے
اونچا چڑھ گیا تاکہ تمام کائنات کو اپنے آپ سے معمور
کرے۔ 11 اُسی نے اپنی جماعت کو طرح طرح کے

* 3:2 فضل کا انتظام :چلانے خبریخوشیعنی سنانے۔
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بعضنوازا۔سےخادموں بعضنبی،بعضرسول، مبشر،
بعض چرواہے اور بعض اُستاد ہیں۔ 12 اِن کا مقصد
یہ ہے کہ مُقّدسین کو خدمت کرنے کے لئے تیار کیا
مسیحیوںاورجائے بدنکے کی تعمیر و ترقی جائے۔ہو
13 اِس یقے طر سے ہم سب ایمان اور الله کے فرزند کی
پہچان ایکمیں ہو کر بالغ ہو جائیں گے، اور ہم مل کر
مسیح کی معموری اور بلوغت منعکسکو کریں گے۔
14 پھر ہم بچے نہیں رہیں گے، اور تعلیم کے ہر ایک
جھونکے سے اُچھلتے پھرتے نہیں رہیں گے لوگجب
اپنی چالاکی اور بازیدھوکے سے ہمیں اپنے جالوں میں
پھنسانے کریںکوششکی گے۔ اِس15 کے بجائے ہم
محبت کی روح میں باتسچی کر کے لحاظہر مسیحسے
کی طرف ھتے بڑ جائیں گے جو ہمارا سر ہے۔ 16 وہی
نسوں یعےکے بدنپورےذر ایککوحصوںمختلفکے
دوسرے ساتھکے جوڑ کر متحد کر دیتا ہے۔ ہر حصہ
اپنی طاقت کے موافق کام کرتا ہے، اور یوں پورا بدن
محبت روحکی میں بڑھتا اور اپنی تعمیر کرتا رہتا ہے۔

مسیح میں نئی زندگی
پس17 مَیں خداوند کے نام میں آپ کو آگاہ کرتا

ہوں کہ اب سے غیرایمان داروں کی طرح زندگی نہ
گزاریں جن کی سوچ بےکار ہے 18 اور جن کی سمجھ
اندھیرے کی گرفت میں ہے۔ اُن کا اُس زندگی میں
کوئی نہیںحصہ جو الله دیتا ہے، کیونکہ وہ جاہل ہیں
اور اُن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ بےحس19 ہو کر
اُنہوں آپاپنےنے عیاشیکو حوالےکے یوںدیا۔کر وہ
نہ بجھنے والی پیاس کے ساتھ ہر قسم ناپاککی حرکتیں
کرتے ہیں۔

آپلیکن20 مسیحنے یوںکو نہیں جانا۔ نےآپ21
تو اُس بارےکے سنمیں لیا اورہے، اُس میں ہو آپکر
کو وہ سچائی سکھائی گئی جو عیسٰی میں ہے۔ چنانچہ22
اپنے پرانے انسان اُسکو کے پرانے سمیتچلنچال اُتار
دینا، کیونکہ وہ اپنی دھوکے باز شہوتوں سے بگڑتا جا رہا
الله23ہے۔ تجدیدکیسوچکیآپکو اور24دیںکرنے
نئے انسان کو پہن لیں جو یوں بنایا گیا ہے کہ وہ حقیقی
بازیراست قدوسیتاور میں الله کے مشابہ ہے۔

اِس25 لئے جھوٹشخصہر سے باز رہ کر دوسروں
سے باتسچ کرے، کیونکہ ہم ایکسب ہی بدن کے
اعضا ہیں۔ غصے26 میں آتے وقت گناہ مت آپکرنا۔
کا سورجغصہ غروبکے تکہونے ٹھنڈا ہو جائے،
ابلیسآپورنہ27 اپنیکو کرنےکاممیںزندگی موقعکا
دیں گے۔ 28 ابچور چوریسے کرےنہ بلـکہ خوب
مشقتمحنت کر کے اپنے ہاتھوں سے اچھا کام کرے۔
ہاں، وہ اِتنا کمائے کہ ضرورت مندوں کو بھی کچھ
دے سکے۔ 29 کوئی بھی بُری بات آپ کے منہ سے نہ
نکلے بلـکہ ایسیصرف باتیں جو دوسروں یاتکی ضرور
مطابقکے اُن کی تعمیر کریں۔ یوں سننے والوں برکتکو
ملے گی۔ 30 الله کے مُقّدس روح کو دُکھ نہ پہنچانا،
اُسیکیونکہ سے الله آپنے پر مُہر لگا کر یہ دےضمانت
دی اُسیآپکہہے ہیںکے نجاتاور دنکے جائیںبچ
گے۔ تمام31 طرح کی تلخی، طیش، غصے، شور شرابہ،
گالی گلوچ بلـکہ ہر قسم بُرےکے رویے سے باز آئیں۔
دوسرےایک32 پر مہربان اور رحم دل ہوں ایکاور
دوسرے کو یوں معاف کریں جس طرح الله نے آپ
کو بھی مسیح معافمیں کر دیا ہے۔

5
روشنی میں زندگی گزارنا

اللهآپچونکہ1 اِسہیںبچےپیارےکے لئے اُس کے
نمونے پر چلیں۔ محبت2 کی روح میں زندگی یوں گزاریں
مسیحجیسے گزاری۔نے اُسکیونکہ محبتسےہمنے
رکھ کر اپنے آپ ہمارےکو لئے الله کے حضور قربان
کر دیا اور ایسییوں قربانی بن کیجسگیا خوشبو الله کو
پسند آئی۔

آپ3 کے درمیان زناکاری، ہر طرح کی ناپاکی یا
لالچ کا تکذکر نہ ہو، کیونکہ یہ الله کے مُقّدسین کے
لئے مناسب نہیں ہے۔ اِسی4 طرح شرم ناک، احمقانہ
یا گندی باتیں بھی ٹھیک نہیں۔ اِن کی جگہ شکرگزاری
ہونی ہئے۔ چا 5 کیونکہ یقین جانیں کہ ناپاکزناکار، یا
لالچی مسیح اور الله کی بادشاہی میں میراث نہیں پائیں
گے لالچ) ایکتو قسم کی بُت پرستی ۔(ہے
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ایسی باتوںہی اللهسےوجہکی اُنغضبکا پر نافرمانجو
ہیں نازل ہوتا ہے۔ 7 چنانچہ اُن شریکمیں نہ ہو جائیں
جو یہ کرتے ہیں۔ 8 کیونکہ آپپہلے یکی تار تھے، لیکن
اب آپ خداوند میں روشنی ہیں۔ روشنی کے فرزند کی
زندگیطرح روشنیکیونکہ9گزاریں، پھلکا کیطرحہر
بازیراستبھلائی، اور سچائی ہے۔ اور10 معلوم کرتے
رہیں کہ خداوند کو کیا کچھ پسند ہے۔ 11 یکی تار کے
بےپھل کاموں میں حصہ نہ لیں بلـکہ اُنہیں روشنی میں
لائیں۔ 12 کیونکہ جو کچھ لوگیہ پوشیدگی میں کرتے
اُسہیں کا ذکر بھیکرنا باتکیشرم سبلیکن13ہے۔
بےنقابکچھ ہو جاتا اُسےجبہے روشنی میں لایا جاتا
ہے۔ 14 کیونکہ جو روشنی میں لایا جاتا ہے وہ روشن
ہو جاتا اِسہے۔ لئے کہا جاتا اے”ہے، سونے جاگوالے، !اُٹھ
مُردوں میں سے جی اُٹھ،
تو مسیح تجھ پر چمکے “گا۔
احتیاطبڑیچنانچہ15 سے اِس پر دھیان دیں آپکہ

زندگی کس طرح گزارتے ہیں — بےسمجھ یا سمجھ
دار لوگوں کی طرح۔ 16 ہر موقع سے پورا فائدہ اُٹھائیں،
کیونکہ دن بُرے ہیں۔ 17 اِس لئے احمق نہ بنیں بلـکہ
خداوند مرضیکی کو سمجھیں۔

شراب18 میں متوالے نہ ہو جائیں، کیونکہ اِس کا
انجام عیاشی ہے۔ اِس کے بجائے روح القدس سے
معمور ہوتے جائیں۔ 19 زبوروں، حمد و ثنا اور روحانی
گیتوں کیدوسرےایکسے افزائیحوصلہ کریں۔ اپنے
دلوں میں خداوند کے لئے گیت گائیں اور نغمہ سرائی
کریں۔ 20 ہاں، ہر وقت ہمارے خداوند عیسٰی مسیح
کے نام میں ہر چیز کے لئے باپخدا کا شکر کریں۔

میاں بیوی کا تعلق
21 مسیح کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع

رہیں۔ 22 یو، بیو جس طرح آپ خداوند کے تابع ہیں
اُسی طرح اپنے شوہر کے تابع بھی رہیں۔ 23 کیونکہ
شوہر ویسے ہی اپنی بیوی کا سر ہے جیسے مسیح اپنی
جماعت کا۔ ہاں، جماعت مسیح کا بدن ہے جسے اُس
نے نجات دی ہے۔ جساب24 طرح جماعت مسیح

کے تابع اُسیہے طرح یاں بیو بھی اپنے شوہروں کے رہیں۔تابع
25 شوہرو، اپنی یوں بیو محبتسے رکھیں، بالکل اُسی

مسیحطرحجسطرح نے اپنی جماعت محبتسے رکھ
کر اپنے آپ کو اُس کے لئے قربان کیا 26 تاکہ اُسے الله
کے لئے مخصوص مُقّدسو کرے۔ اُس نے اُسے کلاِم
پاک دھوسے کرصافپاککر تاکہ27دیا آپاپنے کو
ایک ایسی کرےپیشجماعت جو مُقّدسجلالی، اور
جھری،کوئینہہو،داغکوئینہمیںجسہو،بےالزام
اَورکسینہ قسم نقص۔کا شوہروں28 فرضکا کہہے
وہ اپنی یوں بیو سے ایسی ہی محبت رکھیں۔ ہاں، وہ اُن
ہیں۔رکھتےسےجسماپنےجیسیرکھیںمحبتویسیسے
کیونکہ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ
سے ہی محبت رکھتا ہے۔ 29 آخر کوئی بھی اپنے جسم
نفرتسے نہیں کرتا بلـکہ خوراکاُسے مہیا کرتا اور پالتا
بھیمسیحہے۔ جماعتاپنی کے لئے یہی کچھ کرتا ہے۔
30 کیونکہ ہم اُس کے بدن کے اعضا ہیں۔ 31 کلاِم
مُقّدس میں بھی لـکھا ہے، اِس” لئے مرد اپنے باپماں
کو چھوڑ بیویاپنیکر پیوستساتھکے ہو جاتا وہہے۔
ایکدونوں ہو جاتے “ہیں۔ 32 یہ بہتراز گہرا ہے۔
مَیں تو اِس کا اطلاق مسیح اور اُس کی جماعت پر کرتا
ہوں۔ لیکن33 اِس کا آپاطلاق پر بھی ہے۔ ہر شوہر
اپنی بیوی سے اِس محبتطرح طرحجسرکھے وہ اپنے
آپ سے رکھتا ہے۔ اور ہر بیوی اپنے شوہر کی عزت
کرے۔

6
بچوں اور والدین کا تعلق

1 بچو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے تابع رہیں،
کیونکہ راستیہی بازی کا تقاضا ہے۔ 2 مُقّدسکلاِم
میں لـکھا باپاپنے”ہے، اور اپنی ماں “کرنا۔عزتکی
یہ پہلا حکم جسہے کے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا گیا
ہے، پھر”3 حالخوشتُو اور زمین پر تکدیر جیتا رہے
“گا۔

اے4 والدو، اپنے بچوں سے ایسا سلوک مت کریں
کہ وہ غصے ہو جائیں بلـکہ اُنہیں خداوند طرفکی سے
تربیت اور دےہدایت کر پالیں۔
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غلام مالـکاور
5 غلامو، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنے انسانی مالـکوں

تابعکے دلیخلوصرہیں۔ سے اُن یوںخدمتکی کریں
جیسے مسیح کی۔ 6 نہ صرف اُن کے منے سا ہی اور
اُنہیں خوش رکھنے کے لئے خدمت کریں بلـکہ مسیح
کے غلاموں کی حیثیت سے جو پوری لـگن سے الله
کی مرضی پوری کرنا ہتے چا ہیں۔ خوشی7 خدمتسے
کریں، طرحاِس جیسا آپکہ انسانوںصرفنہ کی بلـکہ
خداوند کی خدمت کر رہے ہوں۔ آپ8 تو جانتے ہیں
بھیجوکہ اچھا اُسکیانےہمکام کا دےخداونداجر
گا، خواہ ہم غلام ہوں یا آزاد۔

9 اور مالـکو، آپ بھی اپنے غلاموں سے ایسا ہی
سلوک کریں۔ اُنہیں دھمکیاں نہ دیں۔ آپ کو تو معلوم
ہے آسمانکہ آپپر کا مالـکبھی ہے اور کہ جانبوہ
دار نہیں ہوتا۔

روحانی زرہ بکتر
ایک10 آخری بات، خداوند اور اُس کی زبردست

الله11جائیں۔بنورطاقتمیںقوت کا پورا زرہ پہنبکتر
لیں ابلیستاکہ چالوںکی کا سامنا سکیں۔کر 12 کیونکہ
ہماری جنگ انسان کے ساتھ نہیں ہے بلـکہ حکمرانوں
اور اختیار والوں کے ساتھ، تاریکاِس دنیا حاکموںکے
ساتھکے اور آسمانی دنیا قوتوںشیطانیکی ہے۔ساتھکے
13 چنانچہ الله کا پورا زرہ بکتر پہن لیں مصیبتآپتاکہ
کے ابلیسدن کے حملوں کا سامنا کر سکیں بلـکہ سب
کچھ سرانجام دینے کے بعد قائم رہ سکیں۔

اب14 یوں کھڑے ہو جائیں کہ آپ کی کمر میں
سچائی کا پٹکا بندھا ہوا ہو، آپ کے سینے پر راست بازی
کا سینہ بند لگا ہو 15 آپاور کے پاؤں میں ایسے جوتے
ہوں جو صلح سلامتی خبریخوشکی سنانے کے لئے
تیار رہیں۔ اِس16 کے علاوہ ایمان کی ڈھال بھی اُٹھائے
رکھیں، کیونکہ اِس سے ابلیسآپ کے جلتے ہوئے تیر
بجھا ہیں۔سکتے 17 اپنے سر نجاتپر کا پہنخود ہاتھکر
میں روح کی تلوار جو الله کا کلام ہے تھامے رکھیں۔
18 اور ہر موقع پر روح میں ہرطرح کی دعا اور منت
رہیں۔کرتے ثابتاورجاگتے قدمی تمامسے مُقّدسین کے
لئے دعا کرتے رہیں۔ میرے19 لئے بھی دعا کریں کہ
جب بھی مَیں اپنا منہ کھولوں الله مجھے ایسے الفاظ عطا

کرے پوریکہ دلیری سے اُس خبریخوشکی کا راز
سنا سکوں۔ 20 کیونکہ مَیں اِسی پیغام کی خاطر قیدی،
ہاں زنجـیروں میں جکڑا ہوا مسیح کا ایلچی ہوں۔ دعا
کریں کہ مَیں مسیح میں اُتنی دلیری سے یہ پیغام سناؤں
جتنا مجھے کرنا ہئے۔ چا

آخری سلام
میرےآپ21 حال اور کام بارےکے میں بھی جاننا

چاہیں گے۔ خداوند میں ہمارا عزیز بھائی اور وفادار
خادم ُتخِکُس آپ کو یہ سب کچھ بتا دے گا۔ مَیں22
نے اُسے اِسی لئے آپ کے پاس بھیج دیا کہ آپ کو
ہمارے حال کا پتا چلے آپاور کو تسلی ملے۔

23 باپخدا اور خداوند عیسٰی آپمسیح بھائیوں کو
سلامتی اور ایمان کے ساتھ محبت عطا کریں۔ 24 الله کا
فضل اُن سب کے ساتھ ہو جو اَن مٹ محبت کے ساتھ
ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کو پیار کرتے ہیں۔
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فِلپّیوں
سلام

1 یہ مسیحخط عیسٰی پولسغلاموںکے اور تیمُتھیُس
طرفکی سے ہے۔
مَیں فلپی میں موجود اُن تمام لوگوں کو لـکھ رہا

ہوں جنہیں الله نے مسیح عیسٰی کے یعے مخصوصذر و
مُقّدس کیا مَیںہے۔ اُن بزرگوںکے اور خادموں بھیکو
لـکھ رہا ہوں۔

2 خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو
فضل اور سلامتی عطا کریں۔

جماعت کے لئے شکر و دعا
جب3 بھی مَیں آپ کو یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا

شکر کرتا ہوں۔ آپ4 کے لئے تمام دعاؤں میں مَیں ہمیشہ
سےخوشی دعا کرتا ہوں، اِس5 لئے پہلےآپکہ دن سے
لے تکآجکر الله خبریخوشکی پھیلانے میرےمیں
شریک ہیں۔رہے یقینمجھےاور6 نےجساللهکہہے
آپ میں یہ اچھا کام شروع کیا ہے اِسے اُس دن تکمیل
تک پہنچائے مسیحجبگا واپسعیسٰی آئے گا۔ اور7
مناسب ہے سبآپکہ بارےکے میں میرا یہی خیال
ہو، آپکیونکہ مجھے عزیز رکھتے ہیں۔ مجھےجبہاں،
جیل میں ڈالا گیا یا مَیں الله خبریخوشکی کا دفاع یا
اُس کی تصدیق کر رہا تھا تو آپ میرےبھی خاصاِس
فضل میں شریک ہوئے۔ 8 الله میرا گواہ ہے کہ مَیں
کتنی شدت آپسے سب کا آرزومند ہوں۔ ہاں، مَیں
مسیح سیکی شفقتدلی آپساتھکے خواہشکا ہوں۔مند

میریاور9 دعا میںمحبتکیآپکہہے علم عرفانو
اور ہر طرح کی روحانی بصیرت کا یہاں تک اضافہ
ہو جائے کہ وہ بڑھتی بڑھتی دل سے چھلـک اُٹھے۔
10 کیونکہ یہ ضروری ہے تاکہ آپ وہ باتیں قبول کریں
جو بنیادی اہمیت کی حامل ہیں اور آپ مسیح کی آمد
اوربےلوثتک زندگیبےالزام گزاریں۔ آپیوںاور11
اُس راست بازی کے پھل بھرےسے رہیں گے آپجو

کو عیسٰی مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر
آپ اپنی زندگی سے الله کو جلال دیں گے اور اُس کی
تمجید کریں گے۔

ایکہر کو معلوم ہو جائے مسیحکہ کون ہے
12 بھائیو، مَیں چاہتا ہوں کہ آپباتیہ کے علم میں

ہو مجھبھیکچھجوکہ پر گزرا میںحقیقتوہہے الله کی
خبریخوش کے پھیلاؤ باعثکا بن گیا ہے۔ 13 کیونکہ
*پریٹوریُم کے تمام افراد اور باقی سب کو معلوم ہو گیا
ہے کہ مَیں مسیح کی خاطر قیدی ہوں۔ 14 میرےاور
قید میں ہونے کی وجہ خداوندسے میں یادہ ز تر بھائیوں
کا اعتماد اِتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ مزید دلیری کے ساتھ
بلاخوف الله کا کلام سناتے ہیں۔

بےشک15 بعض تو حسد اور مخالفت کے باعث
مسیح کی منادی کر رہے ہیں، لیکن باقیوں کی نیت
اچھی ہے، 16 کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مَیں الله کی
خوش خبری کے دفاع کی وجہ سے یہاں پڑا ہوں۔ اِس
لئے وہ محبت کی روح میں تبلیغ کرتے ہیں۔ 17 اِس
کے مقابلے میں دوسرے خلوص دلی سے مسیح کے
بارے میں پیغام نہیں سناتے بلـکہ خود غرضی سے۔ یہ
سمجھتے ہیں کہ ہم اِس طرح پولس کی گرفتاری کو
تکلیفمزید دہ بنا سکتے ہیں۔

لیکن18 اِس سے کیا فرق پڑتا !ہے باتاہم تو یہ ہے
مسیحکہ منادیکی طرحہر کیسے رہیجا خواہہے،
مناد کی نیت پُرخلوص ہو یا نہ۔ اور اِس وجہ سے مَیں
خوش ہوں۔ اور خوش رہوں گا بھی، 19 کیونکہ مَیں
جانتا ہوں کہ میرےیہ لئے رِہائی باعثکا بنے گا، اِس
لئے میرےآپکہ لئے دعا کر ہیںرہے اور مسیحعیسٰی
حمایتمیریروحکا کر ہاں،20ہے۔رہا پوریمیرییہ
توقع اور اُمید مَیںہے۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے کسی
باتبھی میں شرمندہ نہیں کیا جائے گا بلـکہ ماضیجیسا
میں ہمیشہ ہوا اب بھی مجھے بڑی دلیری سے مسیح کو
جلال دینے کا فضل ملے گا، خواہ مَیں زندہ رہوں یا مر
جاؤں۔ 21 میرےکیونکہ لئے مسیح زندگی موتاورہے
نفع کا باعث۔ 22 اگر مَیں زندہ رہوں تو اِس کا فائدہ
یہ ہو گا کہ مَیں محنت کر کے مزید پھل لا سکوں گا۔

* 1:13 :پریٹوریُم گورنر سرکاریکا محل پریٹوریُم کہلاتا تھا۔ یہاں اِس مطلبکا شاہنشاہ پہرےکے داروں کے کوارٹر بھی ہو سکتا ہے۔
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چنانچہ مَیں نہیں کہہ سکتا کہ کیا بہتر ہے۔ مَیں23 بڑی
مکشکش میں رہتا ایکہوں۔ طرف مَیں کوچ کر
مسیحکے پاسکے ہونے کی آرزو رکھتا ہوں، کیونکہ
میرےیہ لئے بہترسےسب طرفدوسریلیکن24ہوتا۔
یادہ ضروریز یہ ہے آپمَیںکہ کی خاطر زندہ رہوں۔
25 اور چونکہ مجھے اِس ضرورت کا یقین ہے، اِس لئے
مَیں جانتا ہوں کہ مَیں زندہ رہ کر دوبارہ آپ سب کے
ساتھ رہوں گا تاکہ آپ ترقی کریں اور ایمان میں خوش
رہیں۔ 26 آپمیرےہاں، واپسپاسکے آنے آپسے
سببمیرے مسیحسے عیسٰی پر حد سے یادہ ز فخر کریں
گے۔

لیکن27 آپ صورتہر میں مسیح خبریخوشکی
اور آسمان یوںکے شہر لائقکے زندگی گزاریں۔ پھر خواہ
مَیں آ کر آپ کو دیکھوں، خواہ غیرموجودگی میں آپ
بارےکے میں سنوں، مجھے معلوم ہو گا کہ ایکآپ
میںروح قائم ملآپہیں، دلییککر ایماناُسسے کے
لئے فشانیجاں کر ہیںرہے اللهجو سےخبریخوشکی
پیدا ہوا ہے، 28 صورتکسیآپاور میں اپنے مخالفوں
یہکھاتے۔نہیںدہشتسے اُن لئےکے نشانایک ہو گا
کہ ہلاکوہ ہو جائیں گے آپجبکہ نجاتکو حاصل
ہو گی، اور وہ بھی الله سے۔ 29 آپکیونکہ کو صرفنہ
مسیح پر ایمان لانے حاصلفضلکا ہوا بلـکہہے اُس کی
خاطر دُکھ اُٹھانے کا بھی۔ آپ30 بھی اُس مقابلے میں
جاں فشانی کر رہے جسہیں آپمیں نے مجھے دیکھا
بارےکےجساورہے آپمیں سنابنے لیا کہہے
تکابمَیں اُس مصروفمیں ہوں۔

2
یگانگت ضرورتکی

1 آپکیا مسیحدرمیانکے میں حوصلہ محبتافزائی،
کی تسلی، روح القدس کی رفاقت، نرم دلی اور رحمت
پائی جاتی ہے؟ 2 اگر ایسا ہے تو میری خوشی اِس میں
پوری کریں کہ ایکآپ جیسی سوچ رکھیں اور ایک
محبتجیسی ذہنایکاورجانایکرکھیں، جائیں۔ہو
3 خود غرض نہ ہوں، نہ باطل عزت کے پیچھے پڑیں
بلـکہ فروتنی دوسروںسے کو اپنے بہترسے سمجھیں۔ ہر4
ایک صرفنہ اپنا فائدہ سوچے بلـکہ دوسروں کا بھی۔

مسیح کی صلیبراہِ

وہی5 سوچ رکھیں مسیحجو عیسٰی کی بھی تھی۔
6 وہ جو الله صورتکی پر تھا
نہیں سمجھتا تھا کہ میرا الله کے برابر ہونا
ایسیکوئی چیز ہے
زبردستیساتھکےجس چمٹے ہنے ہے۔ضرورتکیر
7 نہیں، اُس نے آپاپنے کو اِس سے محروم کر کے
غلام صورتکی اپنائی
اور انسانوں کی مانند بن گیا۔
شکل صورتو میں وہ انسان پایا گیا۔
اُس8 نے آپاپنے پستکو کر دیا
تکموتاور تابع رہا،
بلـکہ موتصلیبی تک۔
اِس9 لئے الله نے اُسے سب سے اعلٰی مقام پر سرفراز

کر دیا
اور اُسے وہ نام بخشا جو ہر نام سے اعلٰی ہے،
10 تاکہ عیسٰی کے اِس نام کے منے سا ہر گھٹنا

جھکے،
خواہ وہ گھٹنا آسمان پر، زمین پر یا اِس نیچےکے ہو،
11 اور ہر زبان کرےتسلیم کہ عیسٰی مسیح خداوند

یوںہے۔ باپخدا کو جلال دیا جائے گا۔
روحانی ترقی کا راز

میرے12 عزیزو، جب مَیں آپ پاسکے تھا تو آپ
ہمیشہ فرماں بردار مَیںجبابرہے۔ غیرحاضر ہوں تو
اِس کی کہیں یادہ ز ضرورت ہے۔ چنانچہ ڈرتے اور
کانپتے ہوئے جاں فشانی کرتے رہیں آپتاکہ نجاتکی
تکتکمیل پہنچے۔ 13 کیونکہ خدا آپہی میں وہ کچھ
کرنے خواہشکی پیدا کرتا ہے جو اُسے پسند ہے، اور
آپوہی کو یہ پورا کرنے طاقتکی دیتا ہے۔

سب14 کچھ بڑبڑائے اور بحث مباحثہ کئے بغیر یں کر
15 تاکہ آپ بےالزام اور پاک ہو کر الله کے بےداغ
فرزند ثابت ہو جائیں، لوگایسے ایکجو ٹیڑھی اور ُلٹی ا
نسل کے درمیان ہی آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے
دمکتے 16 اور زندگی کا کلام تھامے رکھتے ہیں۔ پھر مَیں
آمدکیمسیح فخردنکے سکوںکر رائیگاںمَیںنہکہگا
دوڑا، نہ بےفائدہ جد و جہد کی۔

17 دیکھیں، آپخدمتجو ایمان سے دےسرانجام
ہیںرہے ایسیایکوہ قربانی ہے جو الله کو پسند ہے۔
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کرےخدا کہ دُکھجو مَیں اُٹھا رہا ہوں وہ َمے کی اُس
نذر مانندکی ہو المُقّدسبیتجو میں قربانی پر ُنڈیلی ا جاتی
میریاگرہے۔ نذر آپواقعی قربانیکی کرےمکملیوں
تو مَیں خوش ہوں اور آپ کے ساتھ خوشی مناتا ہوں۔
آپ18 بھی اِسی وجہ سے خوش ہوں اور میرے ساتھ
خوشی منائیں۔

تیمُتھیُس اور اِپَفرُدِتس کو فلپّیوں کے پاس بھیجا
جائے گا

مجھے19 اُمید ہے کہ اگر خداوند عیسٰی نے چاہا تو
مَیں جلد تیمُتھیُسہی آپکو بھیجپاسکے دوں گا تاکہ
آپ میںبارےکے خبر پا کر میرا بڑھبھیحوصلہ جائے۔
20 کیونکہ میرے پاس کوئی اَور نہیں جس کی سوچ
بالکل میری جیسی ہے اور جو خلوصاِتنی دلی آپسے
کی فکر کرے۔ دوسرے21 سب اپنے مفاد کی تلاش
میں ہتے ر ہیں اور وہ کچھ نظرانداز کرتے ہیں جو عیسٰی
مسیح کا کام بڑھاتا ہے۔ لیکن22 آپ کو تو معلوم ہے
تیمُتھیُسکہ قابِل ثابتاعتماد ہوا، اُسکہ نے میرا بیٹا بن
اللهساتھمیرےکر پھیلانےخبریخوشکی خدمتکی
سرانجام دی۔ 23 چنانچہ اُمید ہے کہ جوں ہی مجھے پتا
چلے کہ میرا کیا بنے گا مَیں آپاُسے پاسکے بھیج دوں
گا۔ 24 اور میرا خداوند میں ایمان ہے کہ مَیں بھی جلد
آپہی پاسکے آؤں گا۔

25 لیکن مَیں نے ضروری سمجھا کہ اِتنے میں
اِپَفرُدِتس کو آپ کے پاس واپس بھیج دوں جسے آپ
نے قاصد کے طور پر یاتمیری پوریضرور کرنے کے
لئے میرے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ میرا سچا بھائی، ہم
ثابتسپاہیساتھیاورخدمت ہوا۔ مَیں26 اُسے اِس لئے
بھیج رہا ہوں کیونکہ سبآپوہ نہایتکا آرزومند ہے
اور اِس لئے بےچین آپکہہے اُسکو کے بیمار ہونے
کی خبر مل گئی تھی۔ 27 اور وہ تھا بھی بیمار بلـکہ مرنے
کو تھا۔ لیکن الله نے اُس پر رحم کیا، اور نہ صرف
اُس پر بلـکہ مجھ پر بھی تاکہ میرے دُکھ میں اضافہ نہ
ہو جائے۔ اِس28 لئے مَیں اُسے اَور جلدی آپسے کے
پاس بھیجوں گا آپتاکہ اُسے دیکھ خوشکر ہو جائیں
میریاور پریشانی بھی دُور ہو جائے۔ چنانچہ29 خداوند
میں بڑی خوشی سے اُس کا استقبال کریں۔ اُس جیسے

لوگوں کریں،عزتکی کیونکہ30 مسیحوہ کامکے کے
باعث مرنے کی نوبت تک پہنچ گیا تھا۔ اُس نے اپنی
خطرےجان میں ڈال دی تاکہ آپ کی جگہ میری وہ
کرےخدمت آپجو نہ کر سکے۔

3
الله میں خوشی

میرے1 بھائیو، جو کچھ بھی ہو، خداوند خوشمیں
رہیں۔ مَیں آپ کو یہ بات بتاتے ہنے ر سے کبھی تھکتا
نہیں، کیونکہ ایسا کرنے محفوظآپسے ہتے ر ہیں۔

یہودیوں سے خبردار
ُکتوں2 سے !خبردار اُن شریر مزدوروں سے ہوشیار

رہنا یعنیچھانٹکانٹکیجسمجو ختنہ ہیں۔کرواتے
3 کیونکہ ہم ہی حقیقی ختنہ کے پیروکار ہیں، ہم ہی
ہیں جو الله روحکے پرستشمیں مسیحکرتے، عیسٰی پر
فخر کرتے اور انسانی خوبیوں پر بھروسا نہیں کرتے۔

پولس شخصیکی گواہی
بات4 یہ نہیں کہ میرا اپنی انسانی خوبیوں پر بھروسا

کرنے کا کوئی جواز نہ دوسرےجبہوتا۔ اپنی انسانی
خوبیوں پر فخر کرتے ہیں تو مَیں اُن کی نسبت یادہ ز کر
سکتا ہوں۔ 5 میرا ختنہ ہوا جب مَیں ابھی آٹھ دن کا
بچہ تھا۔ مَیں اسرائیل قوم کے قبیلے بن یمین کا ہوں، ایسا
والدینکےجسعبرانی بھی عبرانی تھے۔ مَیں فریسیوں کا
ممبر تھا شریعتیہودیجو پیروکارکٹرکے مَیں6ہیں۔ اِتنا
سرگرم تھا کہ مسیح کی جماعتوں کو ایذا پہنچائی۔ ہاں،
مَیں شریعت پر عمل کرنے میں راست باز اور بےالزام
تھا۔

حقیقی فائدہ
وقتاُس7 یہ سب نزدیکمیرےکچھ نفع باعثکا

تھا، لیکن اب مَیں اِسے مسیح میں ہونے کے باعث
نقصان ہی سمجھتا ہوں۔ 8 ہاں، بلـکہ سبمَیں کچھ اِس
باتترینعظیم نقصانسےسببکے ہوںسمجھتا مَیںکہ
اپنے خداوند مسیح عیسٰی کو جانتا ہوں۔ اُسی کی خاطر
چیزوںتماممجھے نقصانکا اُنہیںمَیںہے۔پہنچا ہیُکوڑا
سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں 9 اور اُس میں
پایا اپنیتکنوبتاِسمَیںلیکنجاؤں۔ بازیراستاُس
یعےکے ذر نہیں پہنچ سکتا شریعتجو تابعکے ہنے ر سے
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حاصل ہوتی اِسہے۔ کے لئے ضروریبازیراستوہ
ہے جو مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے، جو الله کی
طرف سے ہے اور جو ایمان پر مبنی ہوتی ہے۔ 10 ہاں،
کچھسبمَیں ُکوڑا ہی ہوںسمجھتا تاکہ مسیح اُسکو،
کے جی اُٹھنے قدرتکی اور اُس دُکھوںکے شریکمیں
ہونے کا فضل جان لوں۔ یوں مَیں اُس موتکی کا ہم
شکل بنتا جا رہا ہوں، 11 اِس اُمید میں کہ مَیں کسی
نہ کسی طرح مُردوں میں سے جی اُٹھنے کی نوبت تک
پہنچوں گا۔

انعام حاصل کرنے کے لئے دوڑیں
مطلب12 یہ نہیں کہ مَیں حاصلکچھسبیہ کر چکا

یا کامل ہو چکا ہوں۔ لیکن مَیں منزِل مقصود طرفکی
دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ وہ کچھ پکڑ لوں جس کے لئے
مسیح عیسٰی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ 13 بھائیو، مَیں اپنے
بارے میں نہیںخیالیہ کرتا مَیںکہ حاصلاِسے کر چکا
ہوں۔ لیکن مَیں اِس ایک ہی بات پر دھیان دیتا ہوں،
پیچھےمیرےکچھجو مَیںوہہے بھول تگسختکر و دَو
کے ساتھ طرفاُس بڑھتا ہوں جو آگے پڑا ہے۔ مَیں14
سیدھا منزِل مقصود کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ
وہ انعام کےجسکروںحاصل لئے الله مسیحمجھےنے
عیسٰی میں آسمان پر بُلایا ہے۔

مسیح میں پختہ ہونا
15 چنانچہ ہم میں سے کاملجتنے ہیں آئیں، ایسیہم

سوچ رکھیں۔ اور اگر آپ کسی بات میں فرق سوچتے
ہیں تو الله آپ پر یہ بھی کرےظاہر گا۔ 16 جو بھی ہو،
جس مرحلے تک ہم پہنچ گئے ہیں آئیں، ہم اُس کے
مطابق زندگی گزاریں۔

17 بھائیو، مل میرےکر نقِش قدم پر چلیں۔ اور اُن
پر خوب دھیان دیں جو ہمارے نمونے پر چلتے ہیں۔
18 کیونکہ جس طرح مَیں نے آپ کو کئی بار بتایا
ہے اور اب رو رو کر بتا رہا ہوں، بہت لوگسے اپنے
چال چلن سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسیح صلیبکی
کے دشمن ہیں۔ ایسے19 لوگوں کا انجام ہلاکت ہے۔
کھانے پینے کی پابندیاں اور ختنے پر فخر اُن کا خدا بن

گیا *ہے۔ ہاں، وہ صرف دنیاوی سوچ رکھتے ہیں۔
20 لیکن ہم آسمان کے شہری ہیں، اور ہم شدت سے
اِس انتظار میں ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ اور خداوند
عیسٰی مسیح وہیں سے آئے۔ 21 اُس وقت وہ ہمارے
پست حال بدنوں کو بدل کر اپنے جلالی بدن کے ہم
شکل گا۔دےبنا اور یہ وہ قوتاُس یعےکے کرےذر
سےجسگا وہ تمام چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے۔

4
ہدایات

1 پیارےمیرےچنانچہ بھائیو، جن کا آرزومند مَیں
ہوں اور جو میری مسرت کا باعث اور میرا تاج ہیں،
خداوند میں ثابت قدم رہیں۔ عزیزو، 2 مَیں یوؤدیہ اور
اپیلسےسنتخے ہوںکرتا جیسیایکمیںخداوندوہکہ
سوچ رکھیں۔ میرےہاں3 خدمتہم آپمیریبھائی،
گزارشسے ہے آپکہ اُن کی مدد کریں۔ کیونکہ وہ
الله خبریخوشکی پھیلانے کی جد و میرےمیںجہد
خدمتساتھ کرتی رہی ہیں، اُس مقابلے جسمیں میں
میرےاورکلیمینس باقیوہ جنتھےشریکبھیمددگار
کے نام حیاتکتاِب میں درج ہیں۔

4 ہر وقت خداوند میں خوشی منائیں۔ ایک بار پھر
کہتا خوشیہوں، منائیں۔

آپ5 کی نرم دلی تمام لوگوں پر ظاہر ہو۔ یاد رکھیں
کہ خداوند آنے کو ہے۔ اپنی6 کسی بھی فکر میں اُلجھ
پریشانکر نہ ہو جائیں بلـکہ میںحالتہر دعا اور التجا کر
کے اپنی درخواستیں الله کے منے پیشسا کریں۔ دھیان
رکھیں کہ آپ یہ شکرگزاری کی روح میں کریں۔ 7 پھر
الله کی سلامتی جو سمجھ سے باہر آپہے دلوںکے اور
خیالات مسیحکو عیسٰی محفوظمیں رکھے گی۔

8 ایکبھائیو، آخری بات، جو کچھ سچا ہے، جو کچھ
شریف ہے، جو راستکچھ ہے، جو مُقّدسکچھ ہے،
جو کچھ پسندیدہ ہے، جو کچھ عمدہ ہے، غرض، اگر
کوئی اخلاقی یا قابِل یف تعر بات ہو تو اُس کا خیال
رکھیں۔ 9 جو آپکچھ میرےنے وسیلے سے سیکھ لیا،
حاصل کر لیا، سن لیا یا دیکھ لیا ہے اُس پر عمل کریں۔
پھر سلامتی کا آپخدا ساتھکے ہو گا۔

جماعت کی مالی امداد کے لئے یہ شکر
* 3:19 کھانے …پینے بن گیا :ہے لفظی :ترجمہ اُن پیٹکا اور اُن کا اپنی شرم پر فخر اُن کا خدا بن گیا ہے۔
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10 مَیں خداوند میں نہایت ہی خوش ہوا کہ اب

آپآخرکار میرےکی لئے فکرمندی جاگدوبارہ اُٹھی
ہے۔ ہاں، مجھے پتا ہے کہ آپ پہلے بھی فکرمند تھے،
آپلیکن کو اِس کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔
11 مَیں یہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں کہہ
رہا، کیونکہ مَیں نے ہر حالت میں خوش ہنے ر کا راز
سیکھ لیا ہے۔ مجھے12 دبائے جانے کا تجربہ ہوا ہے
اور ہر چیز کثرت سے میسر ہونے کا بھی۔ مجھے ہر
حالت واقفخوبسے کیا گیا ہے، سیر ہونے سے اور
بھوکا ہنے ر سے بھی، ہر کثرتچیز میسرسے ہونے سے
مندضرورتاور سبمَیںمیںمسیح13بھی۔سےہونے
کچھ کرنے قابلکے ہوں، کیونکہ تقویتمجھےوہی دیتا
رہتا ہے۔

توبھی14 اچھا تھا مصیبتمیریآپکہ شریکمیں
ہوئے۔ آپ15 جو فلپی کے ہنے ر والے ہیں خود جانتے
ہیں مسیحجبوقتاُسکہ منادیکی کا آپکام کے
علاقے میں شروع ہوا تھا اور مَیں صوبہ مکدُنیہ سے نکل
آیا تھا آپصرفتو کتابحسابپورےجماعتکی کے
ساتھ پیسے دے کر میری خدمت میں شریک ہوئی۔
تھسلُنیکےمَیںجببھیوقتاُس16 میںشہر آپتھا نے
کئی یاتمیریبار پوریضرور کرنے کے لئے بھیجکچھ
دیا۔ 17 کہنے مطلبکا یہ نہیں کہ مَیں آپ سے کچھ پانا
چاہتا ہوں، یہخواہششدیدمیریبلـکہ کےآپکہہے
دینے ہیآپسے کو الله کثرتسے جائے۔ملسودکا
18 یہی میری رسید ہے۔ مَیں پورینے رقم وصول پائی
یادہسےضرورتپاسمیرےاببلـکہہے ز جبہے۔
سے مجھے اِپَفرُدِتس کے ہاتھ آپ کا ہدیہ مل گیا ہے
پاسمیرے بہت کچھ ہے۔ یہ خوشبودار اور قابِل قبول
قربانی الله کو پسندیدہ ہے۔ میںجواب19 میرا خدا اپنی
موافقکےدولتجلالیاُس میںعیسٰیمسیحجو آپہے
کی یاتتمام پوریضرور کرے۔ 20 باپہمارےالله کا
جلال ازل سے تکابد ہو۔ آمین۔

سلام برکتاور
تمام21 مقامی مُقّدسین مسیحکو عیسٰی میں میرا سلام

دینا۔ جو بھائی میرے ساتھ ہیں وہ آپ کو سلام کہتے
ہیں۔ یہاں22 کے تمام آپمُقّدسین کو سلام کہتے ہیں،
خاص کر شہنشاہ کے گھرانے کے بھائی اور بہنیں۔

خداوند23 عیسٰی مسیح کا آپفضل کی روح کے ساتھ
رہے۔ آمین۔
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کُلِسیوں
1 یہ پولسخط طرفکی سے ہے جو الله کی مرضی

سے مسیح عیسٰی کا رسول ہے۔ ساتھ ہی یہ بھائی
تیمُتھیُس طرفکی بھیسے ہے۔

کُلُّسےمَیں2 شہر بھائیوںمُقّدسکے لـکھکو ہوںرہا
مسیحجو پر ایمان لائے :ہیں
خدا آپباپہمارا فضلکو اور سلامتی بخشے۔
شکرگزاری کی دعا

لئےکےآپہمجب3 دعا ہیںکرتے تو وقتہر خدا
اپنے خداوند عیسٰی مسیح باپکے کا شکر کرتے ہیں،
ہمکیونکہ4 آپنے مسیحکے عیسٰی پر ایمان آپاور کی
تمام مُقّدسین محبتسے بارےکے سنمیں لیا ہے۔ آپ5
کا یہ ایمان اور محبت وہ کچھ ظاہر کرتے جسہیں کی
آپ اُمید رکھتے ہیں اور جو آسمان پر آپ کے لئے محفوظ
رکھا گیا ہے۔ اور آپ نے یہ اُمید اُس وقت سے رکھی
آپسےجبہے نے پہلی مرتبہ سچائی کا کلام یعنی الله
خبریخوشکی سنی۔ 6 یہ پیغام آپجو پاسکے پہنچ
پوریگیا دنیا میں پھل لا رہا اور بڑھ رہا بالکلہے، اُسی
طرح جس طرح یہ آپ میں بھی اُس دن سے کام کر
رہا آپجبہے نے پہلی بار اِسے سن کر الله فضلکے
سمجھحقیقتپوریکی لی۔ آپ7 ہمارےنے عزیز ہم
اِپَفراسخدمت کیخبریخوشاِسسے تعلیم پا لی تھی۔
مسیح کا یہ وفادار ہماریخادم آپجگہ خدمتکی کر
رہا ہے۔ اُسی8 نے آپہمیں کی اُس محبت بارےکے
میں بتایا القدسروحجو آپنے دلوںکے میں دیڈال
ہے۔

9 اِس وجہ سے ہم آپ کے لئے دعا کرنے سے باز
نہیں آئے بلـکہ یہ مانگتے ہتے ر ہیں کہ الله آپ کو ہر
اورحکمتروحانی سمجھ نوازسے کر مرضیاپنی کے علم
سے بھر دے۔ 10 کیونکہ پھر آپہی اپنی زندگی خداوند
لائقکے گزار سکیں گے اور طرحہر اُسےسے پسند آئیں
گے۔ ہاں، آپ ہر قسم کا اچھا کام کر کے پھل لائیں
گے اور الله کے علم و عرفان میں ترقی کریں گے۔ 11 اور

آپ اُس کی قدرتجلالی سے ملنے والی ہر قسم قوتکی
سے تقویت پا کر ہر وقت ثابت قدمی اور صبر سے چل
سکیں گے۔ آپ خوشی سے باپ12 کا شکر کریں گے
جس نے آپ کو اُس میراث میں حصہ لینے کے لائق
بنا دیا جو اُس کے روشنی میں ہنے ر والے مُقّدسین کو
ہے۔حاصل ہمیںوہیکیونکہ13 یکی تار اختیارکے سے
دےرِہائی کر پیارےاپنے فرزند کی بادشاہی میں لایا،
اُس14 شخصواحد کے اختیار جسمیں نے ہمارا فدیہ
دے ہمارےکر گناہوں معافکو کر دیا۔

مسیح شخصیتکی اور کام
15 الله کو دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن ہم مسیح کو

دیکھ ہیںسکتے اللهجو کائناتاورصورتکی کا پہلوٹھا
ہے۔ 16 کیونکہ الله نے اُسی میں سب کچھ خلق کیا،
خواہ آسمان پر ہو یا زمین پر، آنکھوں کو نظر آئے یا نہ،
خواہ شاہی تخت، قوتیں، حکمران یا اختیار والے ہوں۔
سب کچھ مسیح کے یعے ذر اور اُسی کے لئے خلق ہوا۔
چیزوںسبوہی17 پہلےسے ہے اُسیاور کچھسبمیں
قائم رہتا ہے۔ اور18 وہ بدن یعنی جماعتاپنی بھیسرکا
ہے۔ وہی ابتدا ہے، اور چونکہ پہلے وہی مُردوں میں
جیسے اُٹھا اِس لئے وہی میںاُن سے بھیپہلوٹھا تاکہہے
باتوںسبوہ میں اّول ہو۔ 19 کیونکہ الله کو پسند آیا کہ
مسیح میں اُس کرےسکونتمعموریپوریکی اور20
وہ مسیح کے یعے ذر سب باتوں کی اپنے ساتھ صلح کرا
خواہلے، زمینوہ ہوںکی آسمانخواہ کی۔ اُسکیونکہ
مسیحنے صلیبکے پر بہائے گئے خون وسیلےکے سے
صلح سلامتی قائم کی۔

21 آپ بھی پہلے الله کے منے سا اجنبی تھے اور
دشمن کی سی سوچ رکھ کر بُرے کام کرتے تھے۔
22 لیکن اب اُس نے مسیح کے انسانی بدن کی موت
سے آپ کے ساتھ صلح کر لی ہے تاکہ وہ آپ کو
مُقّدس، بےداغ اور بےالزام حالت میں اپنے حضور
کھڑا کرے۔ بےشک23 اب ضروری ہے کہ آپ
ایمان میں قائم رہیں، ٹھوسآپکہ بنیاد پر مضبوطی سے
رہیںکھڑے اور خبریخوشاُس کی اُمید ہٹسے نہ
جائیں آپجو نے سن لی ہے۔ یہ وہی پیغام جسہے
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منادیکی دنیا میں مخلوقہر کے منے سا دیکر گئی ہے
جساور کا خادم پولسمَیں بن گیا ہوں۔

جماعت پولسسےحیثیتکیخادمکے خدمتکی
مَیںاب24 اُن دُکھوں باعثکے خوشی مناتا ہوں جو

مَیں آپ کی خاطر اُٹھا رہا ہوں۔ کیونکہ مَیں اپنے جسم
میں مسیح بدنکے یعنی اُس جماعتکی کی مسیحخاطر
مصیبتوںکی کی پوریکمیاںوہ کر ہوںرہا تکابجو
ہاں،25ہیں۔گئیرہ الله جماعتاپنیمجھےنے خادمکا
بنا کر یہ دیداریذمہ آپمَیںکہ کو الله کا پورا کلام
سنا دوں، 26 وہ راز جو ازل سے تمام گزری نسلوں سے
پوشیدہ رہا تھا لیکن اب مُقّدسین پر ظاہر کیا گیا ہے۔
27 کیونکہ الله چاہتا تھا کہ وہ جان لیں کہ غیریہودیوں
میں یہ راز بیشکتنا قیمت اور جلالی ہے۔ اور یہ راز
ہے کیا؟ یہ کہ مسیح آپ میں ہے۔ وہی آپ میں ہے
جس کے باعث ہم الله کے جلال میں شریک ہونے
کی اُمید رکھتے ہیں۔ یوں28 سبہم کو مسیح کا پیغام
سناتے ہیں۔ ہر ممکنہ حکمت سے ہم اُنہیں سمجھاتے
اور تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کو مسیح میں کامل
حالت میں الله کے حضور پیش کریں۔ 29 یہی مقصد
پورا کرنے کے لئے محنتسختمَیں کرتا ہوں۔ ہاں، مَیں
پوری جد جہدو کر قوتاُسکیمسیحکے کا سہارا لیتا
ہوں بڑےجو زور میرےسے اندر کام کر رہی ہے۔

2
1 مَیں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ مَیں آپ کے

لئے کس قدر جاں فشانی کر رہا آپ—ہوں کے لئے،
لودیکیہ والوں کے لئے اور اُن تمام ایمان داروں کے لئے
بھی جن کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ میری2
کوشش یہ ہے کہ اُن کی دلی حوصلہ افزائی کی جائے
اور وہ محبت میں ایک ہو جائیں، کہ اُنہیں وہ ٹھوس
اعتماد حاصل ہو جائے جو پوری سمجھ سے پیدا ہوتا
ہے۔ کیونکہ مَیں چاہتا ہوں کہ وہ الله کا راز جان لیں۔
راز کیا ہے؟ مسیح خود۔ اُسی3 میں حکمت اور علم و
عرفان کے تمام خزانے پوشیدہ ہیں۔

غرض4 خبردار رہیں کہ آپکوئی کو بظاہر صحیح
اور میٹھے میٹھے الفاظ سے دھوکا نہ دے۔ 5 کیونکہ

مَیںگو جسم لحاظکے حاضرسے نہیں ہوں، لیکن روح
میں آپمَیں کے ساتھ ہوں۔ اور مَیں یہ دیکھ خوشکر
ہوں آپکہ منظمکتنی زندگی گزارتے ہیں، آپکہ کا
مسیح پر ایمان کتنا پختہ ہے۔

مسیح میں زندگی
مسیحعیسٰینےآپ6 خداوندکو طورکے قبولپر کر

لیا میںاُس7گزاریں۔زندگیمیںاُسابہے۔ پکڑیں،جڑ
اُس پر اپنی زندگی تعمیر کریں، اُس ایمان میں مضبوط
آپکیجسرہیں کو تعلیم دی گئی شکرگزاریاورہے
سے لبریز ہو جائیں۔

محتاط8 رہیں کہ کوئی آپ کو فلسفیانہ اور محض
فریب دینے والی باتوں سے اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔
ایسی باتوں کا سرچشمہ مسیح نہیں بلـکہ انسانی روایتیں
اور اِس دنیا کی قوتیں ہیں۔ 9 کیونکہ مسیح الوہیتمیں
کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔
10 اور آپ کو جو مسیح میں ہیں اُس کی معموری میں
شریک کر دیا گیا وہیہے۔ اورحکمرانہر اختیار والے
کا سر ہے۔

11 اُس میں آتے وقت آپ کا ختنہ بھی کروایا گیا۔
لیکن یہ ختنہ انسانی ہاتھوں سے نہیں کیا گیا بلـکہ مسیح
کے وسیلے سے۔ آپوقتاُس کی پرانی فطرت اُتار دی
گئی، آپ12 کو دےبپتسمہ کر مسیح کے ساتھ دفنایا
گیا آپاور کو ایمان سے زندہ کر دیا گیا۔ آپکیونکہ الله
کی قدرت پر ایمان لائے تھے، اُسی قدرت پر جس نے
مسیح کو مُردوں میں سے زندہ کر دیا تھا۔ پہلے13 آپ
اپنے گناہوں اور نامختون جسمانی حالت کے سبب سے
مُردہ تھے، لیکن اب الله نے آپ کو مسیح کے ساتھ
زندہ کر دیا اُسہے۔ ہمارےنے تمام گناہوں معافکو
کر دیا ہے۔ قرضہمارے14 کی جو رسید اپنی شرائط
کی بنا پر ہمارے خلاف تھی اُسے اُس نے منسوخ کر
دیا۔ ہاں، اُس نے ہم سے دُور کر کے اُسے کیلوں سے
صلیب پر جڑ دیا۔ اُس15 حکمرانوںنے اور اختیار والوں
سے اُن کا چھیناسلحہ منےکےسبکر سا اُن رُسوائیکی
کی۔ ہاں، مسیح کی موتصلیبی سے وہ الله کے قیدی
بن گئے اور اُنہیں فتح میںجلوسکے اُس پیچھےکے پیچھے
چلنا پڑا۔
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16 چنانچہ کوئی آپ کو اِس وجہ سے مجرم نہ

ٹھہرائے کہ آپ کیا کیا کھاتے پیتے یا کون کون سی
عیدیں مناتے ہیں۔ اِسی طرح کوئی آپ کی عدالت نہ
کرے ہلالآپاگر عیدکی سبتیا نہیںدنکا مناتے۔
یہ17 چیزیں صرفتو آنے حقیقتوالی کا سایہ ہی ہیں
جبکہ میںمسیحخودحقیقتیہ پائی ہے۔جاتی ایسے18
لوگ آپ کو مجرم نہ ٹھہرائیں جو ظاہری فروتنی اور
فرشتوں کی پوجا پر اصرار کرتے ہیں۔ بڑی تفصیل سے
اپنی یاؤں رو میں دیکھی ہوئی باتیں بیان کرتے کرتے اُن
پھولمخواہخواہذہنغیرروحانیکے یوں19ہیں۔جاتے
اُنہوں نے مسیح کے ساتھ لـگے رہنا چھوڑ دیا اگرچہ
وہ بدن کا سر ہے۔ وہی جوڑوں اور پٹھوں کے یعے ذر
پورے بدن کو سہارا دے کر اُس کے مختلف حصوں
جوڑکو دیتا یوںہے۔ پورا بدن الله کی مدد ترقیسے کرتا
جاتا ہے۔

مسیح کے ساتھ مرنا اور زندگی گزارنا
20 آپ تو مسیح کے ساتھ مر کر دنیا کی قوتوں

سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ زندگی ایسے
کیوں گزارتے ہیں جیسے کہ آپ ابھی تک اِس دنیا
کی ملـکیت ہیں؟ آپ کیوں اِس کے احکام کے تابع
ہتے ر ہیں؟ 21ً مثلا اِسے” ہاتھ نہ لگانا، وہ نہ چکھنا،
یہ نہ “چھونا۔ 22 اِن تمام چیزوں کا مقصد تو یہ ہے کہ
استعمال ہو کر انسانیصرفیہجائیں۔ہوختم احکام اور
تعلیمات ہیں۔ یہبےشک23 احکام گھڑےجو ہوئے
مذہبی فرائض، نام نہاد فروتنی اور جسم سختکے دباؤ
کا تقاضا کرتے ہیں حکمت پر مبنی تو لـگتے ہیں، لیکن
یہ ہیںبےکار ہیجسمصرفاور پوریخواہشاتکی
کرتے ہیں۔

3
مسیحکوآپ1 ساتھکے زندہ کر دیا گیا اِسہے، لئے

وہ تلاشکچھ کریں آسمانجو پر مسیحجہاںہے الله کے
ہنے د ہاتھ بیٹھا ہے۔ دنیاوی2 چیزوں کو اپنے خیالوں
کا مرکز نہ بنائیں بلـکہ آسمانی چیزوں کو۔ 3 آپکیونکہ مر
گئے ہیں اور آپاب کی زندگی مسیح کے ساتھ الله میں
پوشیدہ ہے۔ مسیح4 ہی آپ کی زندگی ہے۔ جب وہ

ظاہر ہو جائے گا تو آپ بھی اُس کے ساتھ ظاہر ہو کر
اُس جلالکے شریکمیں ہو جائیں گے۔

پرانی اور نئی زندگی
5 چنانچہ اُن دنیاوی چیزوں کو مار ڈالیں آپجو کے

اندر کام کر رہی :ہیں زناکاری، ناپاکی، شہوت پرستی،
بُری خواہشات اور لالچ لالچ) ایکتو قسم کی بُت
پرستی ۔(ہے 6 الله ایسیغضبکا ہی باتوں کی وجہ سے
نازل ہو گا۔ وقتایک7 بھیآپجبتھا اِن مطابقکے
زندگی گزارتے آپجبتھے، کی زندگی اِن کے قابو تھی۔میں

لیکن8 اب وقت آ گیا ہے آپکہ یہ سب کچھ یعنی
غصہ، طیش، بدسلوکی، بہتان اور گندی زبان خستہ
حال کپڑے کی طرح اُتار کر پھینک دیں۔ 9 ایک
باتسےدوسرے بولنا،متجھوٹوقتکرتے کیونکہ
آپ اپنینے فطرتپرانی اُس سمیتحرکتوںکی دیاُتار
ہے۔ ساتھ10 ساتھ آپ نے نئی فطرت پہن لی ہے، وہ
تجدیدکیجسفطرت خالقہمارا صورتاپنی پر کرتا جا
رہا آپتاکہہے اُسے اَور بہتر طور پر لیں۔جان جہاں11
یہ کام ہو رہا وہاںہے لوگوں میں فرقکوئی نہیں ہے،
خواہ غیریہودیکوئی ہو یا یہودی، مختون ہو یا نامختون،
یونانی غیر ہو یا *سکوتی، غلام ہو یا آزاد۔ نہیںفرقکوئی
مسیحصرفپڑتا، کچھسبہی میںسباور ہے۔

12 الله نے آپ کو چن کر اپنے لئے مخصوص و
مُقّدس کر لیا ہے۔ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اِس
لئے اب ترس، نیکی، فروتنی، نرم دلی اور صبر کو پہن
لیں۔ دوسرےایک13 برداشتکو کریں، اور اگر آپ
کی کسی سے شکایت ہو تو اُسے معاف کر دیں۔ ہاں،
معافیوں طرحجسکریں خداوند آپنے معافکو
کر دیا ہے۔ 14 اِن کے محبتعلاوہ بھی پہن لیں سبجو
باندھکچھ مسیح15ہے۔جاتیلےطرفکیکاملیتکر
کی آپسلامتی کے دلوں حکومتمیں کرے۔ کیونکہ
الله آپنے اِسیکو سلامتی کی زندگی گزارنے کے لئے
بُلا کر ایک بدن میں شامل کر دیا ہے۔ شکرگزار بھی
رہیں۔ آپ16 کی زندگی میں مسیح کے کلام کی پوری
دولت گھر کر دوسرےایکجائے۔ کو ہر طرح کی
حکمت سے تعلیم دیتے اور سمجھاتے رہیں۔ ساتھ ساتھ

* 3:11 ایک:سکوتی قبیلہ ذلیلجو سمجھا جاتا تھا۔
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میںدلوںاپنے الله لئےکے حمدزبور،ساتھکےشکرگزاری
و ثنا اور گیتروحانی گاتے رہیں۔ 17 اور جو کچھ بھی
آپ کریں خواہ زبانی ہو یا عملی وہ خداوند عیسٰی کا نام
لے کر کریں۔ ہر کام اُسیمیں وسیلےکے سے باپخدا
کا شکر کریں۔

نئی زندگی تعلقاتمیں کیسے ہوں
18 یو، بیو اپنے شوہر کے تابع رہیں، کیونکہ جو

خداوند میں اُسہے کے لئے مناسبیہی ہے۔
19 شوہرو، اپنی یوں بیو محبتسے رکھیں۔ اُن تلخسے

مزاجی پیشسے نہ آئیں۔
20 بچو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے تابع رہیں،

کیونکہ یہی خداوند کو پسند ہے۔
21 والدو، اپنے بچوں کو مشتعل نہ کریں، ورنہ وہ

بےدل ہو جائیں گے۔
22 غلامو، باتہر میں اپنے دنیاوی مالـکوں کے تابع

رہیں۔ صرفنہ اُن منےکے رکھنےخوشاُنہیںاورہیسا
کے لئے خدمت کریں بلـکہ خلوص دلی اور خداوند کا
خوف مان کر کام کریں۔ 23 جو کچھ بھی آپ کرتے
ہیں اُسے پوری لـگن کے ساتھ کریں، اِس طرح جیسا
کہ آپ نہ صرف انسانوں کی بلـکہ خداوند کی خدمت
کر رہے ہوں۔ آپ24 تو جانتے ہیں کہ آپخداوند کو
اِس کے معاوضے میں دےمیراثوہ جسگا کا وعدہ
اُس نے کیا آپمیںحقیقتہے۔ مسیحخداوند کی ہی
خدمت کر ہیں۔رہے لیکن25 غلطجو کرےکام اُسے
اپنی غلطیوں کا بھیمعاوضہ ملے گا۔ الله بھیکیکسیتو
داریجانب نہیں کرتا۔

4
1 مالـکو، اپنے غلاموں کے ساتھ منصفانہ اور جائز

سلوک آپکریں۔ تو جانتے ہیں کہ آسمان آپپر کا بھی
مالـک ہے۔

ہدایات
2 دعا میں لـگے رہیں۔ اور دعا شکرگزاریوقتکرتے

کے ساتھ جاگتے رہیں۔ 3 ساتھ ساتھ ہمارے لئے بھی
دعا کریں تاکہ ہمارےالله لئے کلام سنانے کا دروازہ
کھولے اور ہم مسیح کا پیشراز کر سکیں۔ آخر مَیں
اِسی راز کی وجہ سے قید میں ہوں۔ 4 دعا کریں کہ مَیں

اِسے یوں پیش جسکروں طرح کرنا ہئے، چا کہ اِسے
صاف سمجھا جا سکے۔

5 تکابجو ایمان نہ لائے ہوں اُن کے دانشساتھ
سلوکمندانہ کریں۔ اِس سلسلے میں ہر موقع سے فائدہ
اُٹھائیں۔ آپ6 کی گفتگو ہر وقت مہربان ہو، ایسی کہ
مزہ آئے اور آپ ہر ایک کو مناسب جواب دے
سکیں۔

آخری سلام و دعا
7 تکجہاں میرا تعلق ہے ہمارا عزیز بھائی ُتخِکُس

آپ کچھسبکو دےبتا گا۔ ایکوہ وفادار خادم اور
خداوند میں خدمتہم رہا ہے۔ مَیں8 نے خاصاُسے
اِسکر لئے آپ بھیجپاسکے دیا آپتاکہ کو حالہمارا
معلوم ہو جائے اور وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے۔
9 وہ ہمارے وفادار اور عزیز بھائی ُنیسمس ا کے ساتھ
آپ کے پاس آ رہا ہے، وہی جو آپ کی جماعت سے
ہے۔ دونوں آپ کو وہ سب کچھ سنا دیں گے جو یہاں
ہو رہا ہے۔

ارسترخس10 میرےجو ساتھ قید میں آپہے کو
سلام کہتا ہے اور اِسی طرح برنباس کا مرقس*کزن
بھی۔ آپ) کو اُس بارےکے میں ہدایات دی گئی
ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو اُسے خوش آمدید
(کہنا۔ 11 عیسٰی جو یُوستس کہلاتا ہے بھی آپ کو
سلام کہتا ہے۔ اُن میں سے جو میرے ساتھ الله کی
بادشاہی میں خدمت کر رہے ہیں صرف یہ تین مرد
یہودی ہیں۔ اور میرےیہ لئے تسلی باعثکا ہیں۔رہے

12 مسیح عیسٰی کا خادم اِپَفراس بھی جو آپ کی
جماعت سے ہے سلام کہتا ہے۔ وہ بڑیوقتہر جد و
آپساتھکےجہد لئےکے دعا خاصکیاُسہے۔کرتا
دعا یہ مضبوطیآپکہہے رہیں،کھڑےساتھکے کہ
آپ بالغ مسیحی بن کر ہر بات میں الله کی مرضی کے
مطابق چلیں۔ مَیں13 خود اِس کی تصدیق کر سکتا ہوں
اُسکہ لئےکےآپنے کیمحنتسخت بلـکہہے لودیکیہ
ہیراپلساور جماعتوںکی کے لئے بھی۔ ہمارے14 عزیز
ڈاکٹر لوقا آپدیماساور کو سلام کہتے ہیں۔

15 میرا سلام لودیکیہ کی جماعت کو دینا اور اِسی
طرح ُمفاس ن کو اُس جماعت سمیت جو اُس کے گھر

* 4:10 :کزن یونانی لفظ سے ظاہر نہیں ہوتا مرقسکہ چچا، ماموں، پھوپھی یا خالہ کا لڑکا ہے۔
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میں جمع ہوتی ہے۔ 16 یہ ھنے پڑ کے بعد دھیان دیں کہ
لودیکیہ کی جماعت میں بھی یہ خط پڑھا جائے اور آپ
لودیکیہ کا خط بھی پڑھیں۔ ارخپس17 کو بتا دینا،
خبردار کہ آپ وہ خدمت تکمیل تک پہنچائیں جو آپ
کو خداوند میں سونپی گئی ہے۔

مَیں18 اپنے ہاتھ سے یہ الفاظ لـکھ رہا ہوں۔ میری
یعنی پولس کی طرف سے سلام۔ میری زنجـیریں مت
!بھولنا الله کا آپفضل ساتھکے ہوتا رہے۔
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تِھّسلُنیکیوں-۱
1 یہ خط پولس، سلوانس اور تیمُتھیُس طرفکی ہے۔سے
ہم تِھّسلُنیکیوں جماعتکی کو لـکھ رہے ہیں، اُنہیں

جو باپخدا اور خداوند مسیحعیسٰی پر ایمان لائے ہیں۔
آپالله فضلکو اور سلامتی بخشے۔
تِھّسلُنیکیوں کی زندگی اور ایمان

2 ہم ہر وقت آپ سب کے لئے خدا کا شکر کرتے
اور اپنی دعاؤں آپمیں کو یاد کرتے ہتے ر ہیں۔ ہمیں3
اپنے باپخدا کے خاصحضور آپکر کا محنتعمل،
مشقت اور ثابت قدمی یاد آتی رہتی ہے۔ آپ اپنا ایمان
میںعملطرحاچھیکتنی روحکیمحبتنےآپلائے،
میں مشقتمحنتکتنی کی آپاور نے ثابتکتنی قدمی
دکھائی، ایسی ثابت قدمی جو صرف ہمارے خداوند
عیسٰی مسیح پر اُمید ہی دلا سکتی ہے۔ 4 بھائیو، آپالله
محبتسے رکھتا ہے، اور ہمیں پورا علم ہے کہ اُس نے
آپ کو واقعی چن لیا ہے۔ 5 کیونکہ جب ہم نے الله
کی خوش خبری تکآپ پہنچائی تو نہ صرف باتیں کر
کے بلـکہ قوت کے ساتھ، روح القدس میں اور پورے
اعتماد کے آپساتھ۔ جانتے ہیں جبکہ آپہم کے
پاس تھے تو ہم کسنے طرح کی زندگی گزاری۔ جو
کچھ ہم نے کیا وہ آپ کی خاطر کیا۔ 6 اُس وقت آپ
ہمارے اور خداوند کے نمونے پر چلنے لـگے۔ آپاگرچہ
مصیبتبڑی میں پڑ گئے آپتوبھی ہمارےنے پیغام کو
اُس خوشی کے ساتھ قبول کیا جو صرف روح القدس
دے سکتا ہے۔ یوں7 آپ صوبہ مکدُنیہ اور صوبہ اخیہ
کے تمام ایمان داروں کے لئے نمونہ بن گئے۔ 8 خداوند
کے پیغام کی آواز آپ میں سے نکل کر صرفنہ مکدُنیہ
اور اخیہ میں سنائی دی، بلـکہ یہ خبر آپکہ الله پر ایمان
رکھتے ہیں ہر تکجگہ پہنچ گئی ہے۔ نتیجے میں ہمیں
کچھ نہیںضرورتکیکہنے لوگکیونکہ9رہی، ہر جگہ
بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کس طرح خوش
آمدید کہا آپکہہے، بُتوںطرحکسنے منہسے پھیر

کر الله رجوعطرفکی کیا تاکہ زندہ اور حقیقی کیخدا
خدمت کریں۔ لوگ10 یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب
اِسآپ انتظار میں ہیں کہ الله کا فرزند آسمان پر سے آئے
یعنی عیسٰی جسے الله مُردوںنے میں سے زندہ کر دیا اور
جو ہمیں آنے غضبوالے سے بچائے گا۔

2
تھسلُنیکے پولسمیں کا کام

1 بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آپ کے پاس آنا
بےفائدہ نہ ہوا۔ آپ2 اُس دُکھ واقفبھیسے ہیں جو
ہمیں آپ کے پاس آنے سے پہلے سہنا پڑا، کہ فلپی شہر
میں ہمارے ساتھ کتنی بدسلوکی ہوئی تھی۔ توبھی ہم
نے اپنے خدا کی مدد آپسے کو اُس خبریخوشکی
سنانے کیجرأتکی مخالفتبہتحالانکہ کا سامنا کرنا
پڑا۔ 3 جبکیونکہ آپہم کو اُبھارتے ہیں تو اِس کے
پیچھے نہ تو کوئی غلط نیت ہوتی ہے، نہ کوئی ناپاک
مقصد یا چالاکی۔ 4 نہیں، الله نے خود ہمیں جانچ کر
اِس لائق سمجھا ہمکہ اُس خبریخوشکی سنانے کی
اِسیسنبھالیں۔داریذمہ بنا پر ہم لتے بو انسانوںہیں، کو
خوش رکھنے کے لئے نہیں بلـکہ الله کو ہمارےجو دلوں
کو پرکھتا ہے۔ آپ5 کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے نہ
خوشامد سے کام لیا، نہ ہم پِس پردہ لالچی تھے — الله
ہمارا گواہ !ہے ہم6 اِس مقصد سے کام نہیں کر رہے
تھے لوگکہ عزتہماری کریں، آپخواہ ہوں یا دیگر
لوگ۔ مسیح7 کے رسولوں حیثیتکی سے آپہم کے
لئے مالی بوجھ بن سکتے تھے، لیکن آپہم کے درمیان
ہوتے ہوئے نرم دل ایسیرہے، ماں کی طرح جو اپنے
چھوٹے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ ہماری8 آپ کے
لئے چاہت اِتنی شدید تھی کہ آپہم کو صرفنہ الله
کی خوش خبری کی برکت شریکمیں کرنے کو تیار
تھے بلـکہ اپنی زندگیوں میں بھی۔ ہاں، آپ ہمیں اِتنے
عزیز !تھے 9 آپبےشکبھائیو، کو یاد ہے ہمکہ نے
کتنی سخت محنت مشقت کی۔ دن رات ہم کام کرتے
رہے تاکہ الله کی خوش خبری سناتے وقت کسی بوجھپر نہ بنیں۔

آپ10 اور ہمارےالله گواہ ہیں آپکہ ایمان لانے
والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کتنا مُقّدس، راست اور
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بےالزام تھا۔ 11 آپکیونکہ جانتے ہیں کہ ہم آپنے
میں ایکہرسے سے سلوکایسا کیا باپجیسا بچوںاپنے
ساتھکے کرتا ہے۔ کیآپہم12 افزائیحوصلہ کرتے،
تسلیکوآپ آپاوردیتے سمجھاتےکو اللهآپکہرہے
لائقکے زندگی گزاریں، کیونکہ آپوہ اپنیکو بادشاہی
اور جلال میں حصہ لینے کے لئے بُلاتا ہے۔

ایک13 اَور وجہ ہے کہ ہم ہر وقت خدا کا شکر
کرتے ہمجبہیں۔ تکآپنے الله کا پیغام پہنچایا تو
آپ نے اُسے سن کر یوں قبول کیا جیسا یہ حقیقت میں
یعنیہے الله کا کلام انسانوںجو طرفکی نہیںسے ہے
اور آپجو ایمان داروں میں کام کر رہا ہے۔ 14 بھائیو،
صرفنہ یہ بلـکہ آپ یہودیہ میں الله کی اُن جماعتوں کے
نمونے پڑےچلپر مسیحجو ہیں۔میںعیسٰی آپکیونکہ
کو اپنے ہم وطنوں کے ہاتھوں وہ کچھ سہنا پڑا جو اُنہیں
پہلے ہی اپنے ہم وطن یہودیوں سے سہنا پڑا تھا۔ 15 ہاں،
یہودیوں خداوندصرفنہنے عیسٰی اور نبیوں قتلکو کیا
بلـکہ بھیہمیں بیچاپنے میں نکالسے دیا۔ لوگیہ الله کو
پسند نہیں آتے اور تمام لوگوں خلافکے ہو کر ہمیں16
اِس سے روکنے کوششکی کرتے ہیں کہ غیریہودیوں
کو الله خبریخوشکی سنائیں، ایسا نہ ہو کہ نجاتوہ
پائیں۔ یوں وہ ہر وقت اپنے گناہوں کا تککنارےپیالہ
بھرتے جا رہے ہیں۔ لیکن الله کا غضبپورا اُن پر نازل
ہو چکا ہے۔

پولس کی اُن سے دوبارہ ملنے خواہشکی
17 بھائیو، جب ہمیں کچھ دیر کے لئے آپ الـگسے

کر دیا گیا گو) ہم دل آپسے کے ساتھ (رہے تو ہم
نے بڑی آرزو آپسے سے ملنے کی پوری کوشش کی۔
18 کیونکہ ہم آپ کے پاس آنا ہتے چا تھے۔ ہاں، مَیں
پولس نے بار بار آنے کوششکی کی، ابلیسلیکن نے
لیا۔روکہمیں 19 آپآخر ہماریہی اُمید خوشیاور کا
باعث آپہیں۔ ہی ہمارا انعام اور ہمارا تاج جسہیں پر
ہم اپنے خداوند عیسٰی کے حضور فخر کریں وہجبگے
آئے گا۔ 20 آپہاں، ہمارا جلال اور خوشی ہیں۔

3
آخرکار1 ہم حالتیہ برداشتمزید نہ کر ہمسکے۔

نے فیصلہ کیا کہ اکیلے ہی اتھینے میں رہ کر 2 تیمُتھیُس
کو بھیج دیں گے جو ہمارا بھائی اور مسیح کی خوش
خبری پھیلانے میں ہمارے ساتھ الله کی خدمت کرتا
ہے۔ ہم نے اُسے بھیج دیا تاکہ وہ آپ کو مضبوط
کرے اور ایمان آپمیں کی حوصلہ کرےافزائی 3 تاکہ
کوئی نہبےچینسےمصیبتوںاِن آپکیونکہجائے۔ہو
خود ہیںجانتے کہ اِن کا سامنا ہمارےکرنا لئے الله کی
مرضی ہے۔ 4 آپہمجببلـکہ پاسکے تھے تو ہم نے
اِس پیشکی گوئی کی کہ برداشتمصیبتہمیں کرنی
پڑے گی۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ خوب جانتے
ہیں۔ یہی5 وجہ تھی کہ مَیں تیمُتھیُسنے بھیجکو دیا۔
مَیں برداشتحالاتیہ نہ کر اِسسکا، لئے مَیں اُسےنے
آپ ایمانکے کو معلوم کرنے کے لئے بھیج دیا۔ ایسا نہ
ہو کہ آزمانے والے آپنے کو یوں آزمائش میں ڈال
دیا ہو آپہماریکہ محنتپر ضائع جائے۔

لوٹتیمُتھیُسابلیکن6 آیا اورہے، آپوہ ایمانکے
محبتاور بارےکے میں اچھی خبر لے کر آیا اُسہے۔
نے ہمیں بتایا کہ آپ ہمیں بہت یاد کرتے ہیں اور ہم
سے اُتنا ہی ملنے کے آرزومند ہیں جتنا کہ آپہم سے۔
7 بھائیو، آپ اور آپ کے ایمان کے بارے میں یہ سن
کر ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، حالانکہ ہم خود طرح
دباؤکےطرح پھنسےمیںمصیبتوںاور اب8ہیں۔ہوئے
ہماری جان میں جان آ گئی ہے، کیونکہ آپ مضبوطی
میںخداوندسے قائم ہیں۔ کیآپہم9 وجہ اللهسے کے
کتنے شکرگزار !ہیں یہ خوشی ناقابِل بیان ہے جو آپہم
کی وجہ سے الله کے محسوسحضور کرتے ہیں۔ دن10
رات بڑیہم سنجیدگی سے دعا کرتے ہتے ر ہیں آپکہ
ملدوبارہسے کر پوریکمیاںوہ کریں آپجو ایمانکے
تکابمیں رہ گئی ہیں۔

ہمارااب11 باپاورخدا اورخود عیسٰیخداوندہمارا
راستہ خداوند12سکیں۔پہنچتکآپہمتاکہکھولے
کرے کہ آپ کی ایک دوسرے اور دیگر تمام لوگوں
سے محبت اِتنی بڑھ جائے کہ وہ یوں دل چھلـکسے
آپطرحجساُٹھے کے لئے محبتہماری چھلـکبھی
رہی ہے۔ 13 کیونکہ اِس طرح الله آپ کے دلوں کو
مضبوط کرے گا اور آپ اُس وقت ہمارے خدا اور
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باپ کے بےالزامحضور ثابتمُقّدساور ہوں جبگے
ہمارا خداوند عیسٰی اپنے تمام مُقّدسین ساتھکے آئے گا۔
آمین۔

4
الله کو پسندیدہ زندگی

1 ایکبھائیو، آخری آپبات، نے ہم سے سیکھ لیا
تھا ہماریکہ طرحکسزندگی ہونی ہئے چا تاکہ وہ الله
کو پسند آئے۔ اور آپ اِس کے مطابق زندگی گزارتے
بھی ہمابہیں۔ خداوند عیسٰی آپمیں درخواستسے
اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ اِس میں
مزید ترقی کرتے جائیں۔ آپ2 تو ہدایاتاُن واقفسے
ہیں جو ہم نے آپ کو خداوند عیسٰی کے وسیلے سے
دی تھیں۔ 3 کیونکہ الله کی مرضی ہے آپکہ اُس کے
لئے مخصوص و مُقّدس ہوں، کہ آپ زناکاری سے باز
رہیں۔ 4 ایکہر اپنے بدن پر یوں قابو پانا سیکھ لے کہ
وہ مُقّدس اور شریف زندگی گزار سکے۔ 5 وہ غیرایمان
داروں طرحکی جو الله ناواقفسے شہوتہیں پرستی کا
شکار نہ ہو۔ 6 اِس معاملے میں کوئی اپنے بھائی کا گناہ
نہ کرے، نہ اُس سے غلط فائدہ اُٹھائے۔ خداوند ایسے
گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ بتا چکے اور
آپ آگاہکو اللهکیونکہ7ہیں۔چکےکر ناپاکہمیںنے
زندگی لئےکےگزارنے نہیں بُلایا مُقّدسومخصوصبلـکہ
زندگی گزارنے کے لئے۔ 8 اِس لئے جو یہ ہدایات رد
کرتا ہے وہ انسان کو نہیں بلـکہ الله کو رد کرتا ہے جو
آپ کو مُقّدساپنا دےروح دیتا ہے۔

9 یہ لـکھنے کی ضرورت نہیں دوسرےآپکہ ایمان
داروں سے محبت رکھیں۔ الله نے خود آپ کو ایک
دوسرے سے محبت رکھنا سکھایا ہے۔ 10 ًاور حقیقتا
آپ مکدُنیہ کے تمام بھائیوں سے ایسی ہی محبت رکھتے
ہیں۔ توبھی بھائیو، آپہم کی حوصلہ افزائی کرنا ہتے چا
ہیں کہ آپ اِس میں مزید ترقی کرتے جائیں۔ 11 اپنی
عزت اِس میں برقرار رکھیں کہ آپ سکون سے زندگی
گزاریں، فرائضاپنے ادا کریں اور اپنے ہاتھوں سے کام
طرحجسکریں، ہم آپنے کو کہہ دیا تھا۔ جب12
آپ ایسا کریں گے تو غیرایمان دار آپ کی قدر کریں گے
بھیکسیآپاور چیز محتاجکے نہیں رہیں گے۔

خداوند کی آمد
13 بھائیو، ہم ہتے چا ہیں آپکہ اُن بارےکے میں

حقیقت جان لیں جو سو گئے ہیں تاکہ آپ دوسروں کی
اُمیدکوئیکیجنطرح نہیں ماتم نہ کریں۔ 14 ایمانہمارا
کہہے عیسٰی مر گیا اور دوبارہ جی اُٹھا، اِس لئے ہمارا یہ
ایمانبھی واپسعیسٰیجبکہہے آئے گا تو الله اُس کے
ساتھ ایماناُن داروں واپسبھیکو لائے گا کیموتجو
نیند سو گئے ہیں۔

15 جو کچھ ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں وہ خداوند
کی تعلیم ہے۔ خداوند کی آمد پر ہم جو زندہ ہوں گے
لوگوںہوئےسوئے پہلےسے گے۔ملیںنہیںسےخداوند
16 اُس وقت اونچی آواز سے حکم دیا جائے گا، فرشتہ
اعظم کی آواز سنائی دے گی، الله کا تُرم بجے گا اور
خداوند خود آسمان پر سے اُتر آئے گا۔ تب پہلے وہ جی
اُٹھیں گے جو مسیح میں مر گئے تھے۔ 17 اِن کے بعد ہی
ہمیں جو ہوںزندہ بادلوںگے پر اُٹھا لیا جائے گا تاکہ ہَوا
میں خداوند سے ملیں۔ پھر ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ
رہیں گے۔ 18 چنانچہ اِن الفاظ دوسرےایکسے کو
تسلی دیا کریں۔

5
خداوند کی آمد کے لئے تیار رہنا

بھائیو،1 اِس نہیںضرورتکی آپہمکہ لـکھیںکو
کہ سبیہ کبکچھ موقعکساور پر ہو گا۔ 2 کیونکہ
آپ خوبخود جانتے ہیں کہ خداوند کا دن یوں آئے
جسگا طرح چور رات کے وقت گھر میں گھس آتا
ہے۔ لوگجب3 کہیں گے، اب” امن و امان “ہے،
تو اچانکہلاکت ہی اُن پر پڑےآن گی۔ وہ اِس طرح
مصیبت میں پڑ جائیں طرحجسگے جسعورتوہ کا
بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ ہرگز نہیں بچ سکیں گے۔ لیکن4
آپ بھائیو یکی تار نہیںمیںگرفتکی اِسہیں، لئے یہ دن
چور آپطرحکی غالبپر نہیں آنا ہئے۔ چا 5 آپکیونکہ
سب روشنی اور دن کے فرزند ہیں۔ راتہمارا یا یکی تار
سے کوئی واسطہ نہیں۔ غرض6 آئیں، ہم دوسروں کی
مانند نہ ہوں جو سوئے ہوئے ہیں بلـکہ جاگتے رہیں،
ہوش مند رہیں۔ 7 راتکیونکہ وقتکے لوگہی سو
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جاتے راتہیں، وقتکے لوگہی نشے دُھتمیں ہو
جاتے ہیں۔ لیکن8 چونکہ ہم دن ہیںکے اِس لئے آئیں
میںہوشہم رہیں۔ لازم ایمانہمکہہے محبتاور کو
زرہ بکتر کے طور پر نجاتاور کی اُمید کو خود کے طور
پر پہن لیں۔ 9 کیونکہ الله نے ہمیں اِس لئے نہیں چنا کہ
ہم پر اپنا غضب کرےنازل بلـکہ اِس لئے کہ ہم اپنے
خداوند عیسٰی مسیح وسیلےکے نجاتسے پائیں۔ اُس10
نے ہماری خاطر اپنی دےجان دی تاکہ ہم اُس کے
ساتھ جئیں، خواہ ہم اُس کی آمد کے دن مُردہ ہوں یا
زندہ۔ اِس11 لئے دوسرےایک کی حوصلہ افزائی اور
تعمیر کرتے رہیں، جیسا آپکہ کر بھی رہے ہیں۔

ہدایاتآخری اور سلام
12 بھائیو، ہماری درخواست ہے آپکہ اُن کی قدر

کریں جو آپ کے درمیان سخت محنت کر کے خداوند
آپمیں کی راہنمائی اور ہدایت کرتے ہیں۔ 13 اُن کی
خدمت کو منے سا رکھ کر پیار سے اُن کی بڑی عزت
کریں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے
زندگی گزاریں۔

14 بھائیو، ہم اِس پر زور دینا ہتے چا ہیں کہ اُنہیں
سمجھائیں جو بےقاعدہ زندگی گزارتے ہیں، اُنہیں تسلی
دیں جو جلدی سے مایوس ہو جاتے ہیں، کمزوروں
کا خیال رکھیں اور سب کو صبر سے برداشت کریں۔
اِس15 پر دھیان دیں کہ کسیکوئی بُرائیسے کے بدلے
بُرائی کرےنہ بلـکہ آپ دوسرےایکوقتہر اور تمام
لوگوں کے نیکساتھ کام کرنے میں لـگے رہیں۔

16 رہیں،خوشوقتہر بلاناغہ17 دعا کریں، اور18
میںحالتہر خدا کا کریں۔شکر مسیحآپجبکیونکہ
میں ہیں تو الله یہی آپکچھ سے چاہتا ہے۔

القدسروح19 متکو بجھائیں۔ نبوّتوں20 کی تحقیر
نہ کریں۔ پرکھکچھسب21 کر وہ تھامے رکھیں جو اچھا
ہے، 22 اور ہر قسم کی بُرائی سے باز رہیں۔

23 الله خود جو سلامتی کا خدا آپہے پورےکو
طور پر مخصوص و مُقّدس کرے۔ وہ کرے کہ آپ
پورے طور پر روح، جان اور بدن سمیت اُس تکوقت
محفوظ اور بےالزام رہیں تکجب ہمارا خداوند عیسٰی

مسیح واپس نہیں آ جاتا۔ 24 جو آپ کو بُلاتا ہے وہ
وفادار ہے اور وہ کرےایسا گا بھی۔

25 ہمارےبھائیو، لئے دعا کریں۔
تمام26 بھائیوں طرفہماریکو سے بوسہ دینا۔
آپمَیںحضورخداوندکے27 تاکیدکو ہوںکرتا کہ

یہ خط تمام بھائیوں کے منے سا پڑھا جائے۔
ہمارے28 خداوند عیسٰی مسیح کا فضل آپ کے

ساتھ ہوتا رہے۔
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تِھّسلُنیکیوں-۲
1 یہ خط پولس، سلوانس اور تیمُتھیُس طرفکی ہے۔سے
ہم تِھّسلُنیکیوں جماعتکی کو لـکھ رہے ہیں، اُنہیں

جو الله ہمارے باپ اور خداوند عیسٰی مسیح پر ایمان
لائے ہیں۔

2 خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو
فضل اور سلامتی بخشیں۔

مسیح کی آمد عدالتپر
3 بھائیو، واجب ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے لئے

خدا کا شکر کریں۔ ہاں، یہ موزوں ہے، آپکیونکہ کا
حیرتایمان انگیز ترقی کر رہا ایککیسبآپاورہے
دوسرے محبتسے بڑھ رہی ہے۔ 4 یہی وجہ ہے کہ
ہم الله کی آپمیںجماعتوںدیگر پر فخر ہیں۔کرتے ہاں،
ہم فخر کرتے ہیں آپکہ اِن دنوں میں ثابتکتنی قدمی
اور ایمان دکھا رہے ہیں حالانکہ آپ بہت ایذا رسانیاں
اور برداشتمصیبتیں کر رہے ہیں۔

5 یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ الله کی عدالت
راست ہے، اور نتیجے میں آپ اُس کی بادشاہی کے
لائق ٹھہریں جسگے، کے لئے ابآپ دُکھ اُٹھا رہے
ہیں۔ 6 الله وہی کرےکچھ گا راستجو ہے۔ وہ اُنہیں
مصیبتوں میں دےڈال گا آپجو مصیبتکو میں ڈال
رہے ہیں، 7 اور آپ کو جو مصیبت میں ہیں ہمارے
سمیت آرام دے گا۔ وہ یہ اُس وقت کرے گا جب
خداوند عیسٰی اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ آسمان پر سے آ
ہوظاہرکر اور8گا بھڑکتی اُنہیںمیںآگہوئی دےسزا
نہجوگا الله کو کیعیسٰیخداوندہمارےنہہیں،جانتے
خبریخوش کے تابع ہیں۔ لوگایسے9 ابدی ہلاکت
کی پائیںسزا اورحضوریکیخداوندتکہمیشہوہگے،
اُس کی قدرتجلالی سے دُور ہو جائیں گے۔ لیکن10
اُس دن خداوند اِس لئے بھی آئے گا کہ اپنے مُقّدسین
جلالمیں پائے اور تمام ایمان حیرتمیںداروں باعثکا
آپہو۔ بھی اُن میں شامل ہوں گے، آپکیونکہ اُس پر
ایمان کیجسلائے گواہی ہم آپنے کو دی۔

11 یہ پیِش نظر رکھ کر ہم لگاتار آپ کے لئے دعا
کرتے ہیں۔ ہمارا خدا آپ کو اُس بُلاوے کے لائق
کےجسٹھہرائے لئے آپ کو بُلایا گیا اورہے۔ وہ اپنی
قدرت آپسے کی نیکی کرنے کی خواہشہر آپاور
ایمانکے کا پہنچائے۔تکتکمیلکامہر اِسکیونکہ12
طرح ہی ہمارے خداوند عیسٰی کا نام آپ میں جلال
پائے گا بھیآپاور اُس میں پائیںجلال فضلاُسگے،
مطابقکے ہمارےجو خدا اور خداوند عیسٰی مسیح نے
آپ کو دیا ہے۔

2
بےدینی کا آدمی

1 بھائیو، یہ سوال اُٹھا ہے ہمارےکہ خداوند عیسٰی
مسیح کی آمد کیسی ہو گی؟ ہم کس طرح اُس کے
ساتھ جمع ہو جائیں گے؟ اِس ناتے سے ہماری آپ سے
درخواست ہے 2 کہ لوگجب کہتے ہیں کہ خداوند
کا دن آ چکا ہے تو آپ جلدی سے بےچین یا پریشان
نہ ہو جائیں۔ اُن کی بات نہ مانیں، چاہے وہ یہ دعوٰی
کریںبھی کہ اُن نبوّت،کوئیسےطرفہماریپاسکے
پیغام سےچالبھیکسیکوآپبھیکوئی3ہے۔خطیا
فریب نہ دے، کیونکہ یہ نہیںتکوقتاُسدن آئے گا
تکجب آخری بغاوت پیش نہ آئے اور بےدینی” کا
“آدمی ظاہر نہ ہو جائے، جسوہ کا ہلاکتانجام ہو
وہ4گا۔ کرےمخالفتکیایکہر جوگا اورخدا معبود
کہلاتا اورہے آپاپنے کو بڑاسےسباُن ٹھہرائے گا۔
ہاں، وہ الله کے میںگھر بیٹھ کرےاعلانکر مَیں”گا،
الله “ہوں۔

5 آپکیا کو یاد نہیں کہ آپمَیں کو یہ بتاتا جبرہا
ابھی آپ کے پاس تھا؟ 6 اور اب آپ جانتے ہیں کہ
کیا کچھ روکاُسے رہا ہے تاکہ وہ اپنے مقررہ وقت پر
ظاہر ہو جائے۔ 7 کیونکہ یہ پُراسرار بےدینی اب بھی
اثر کر رہی ہے۔ لیکن یہ اُس وقت تک ظاہر نہیں ہو
تکجبگی ہٹشخصوہ نہ جائے تکابجو اُسے
روک رہا ہے۔ 8 پھر ہی بےدینی” کا “آدمی ظاہر ہو
خداوندجبلیکنگا۔ عیسٰی آئے گا تو وہ اُسے اپنے منہ
پھونککی سے مار ڈالے گا، ظاہر ہونے پر ہی وہ اُسے
ہلاک دےکر گا۔ بےدینی”9 کے “آدمی ابلیسمیں
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کرےکام جبگا۔ وہ آئے گا تو ہر قسم طاقتکی کا
اظہار کرے گا۔ وہ جھوٹے نشان اور معجزے پیش
کرے گا۔ یوں10 وہ اُنہیں ہر طرح کے شریر فریب میں
پھنسائے گا جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ لوگ اِس
لئے ہلاک ہو جائیں گے کہ اُنہوں نے سچائی محبتسے
کرنے انکارسے کیا، ورنہ وہ بچ جاتے۔ اِس11 وجہ سے
الله بُریاُنہیں طرح فریبسے میں پھنسنے دیتا تاکہہے وہ
اِس جھوٹ پر ایمان لائیں۔ نتیجے12 میں سب جو سچائی
پر ایمان نہ لائے بلـکہ ناراستی لطفسے اندوز ہوئے مجرم
ٹھہریں گے۔

آپ نجاتکو کے لئے چن لیا گیا ہے
میرے13 بھائیو، واجب ہے کہ ہم ہر وقت آپ

کے لئے خدا کا شکر کریں جنہیں خداوند پیار کرتا ہے۔
کیونکہ الله نے آپ کو شروع ہی نجاتسے پانے کے
لئے چن لیا، ایسی نجات کے لئے جو روح القدس سے
پاکیزگی پا کر سچائی پر ایمان لانے حاصلسے ہوتی ہے۔
14 الله آپنے کو اُس وقت یہ نجات پانے کے لئے بُلا
لیا جب ہم نے آپ کو اُس کی خوش خبری سنائی۔
ہمارےآپاباور خداوند عیسٰی مسیح جلالکے میں
شریک ہو ہیں۔سکتے بھائیو،15 اِس لئے ثابت قدم رہیں
اور اُن روایات کو تھامے رکھیں جو ہم نے آپ کو
سکھائی ہیں، خواہ زبانی یا خط کے یعے۔ ذر

16 ہمارا خداوند عیسٰی مسیح خود اور خدا باپہمارا
جس نے ہم محبتسے رکھی اور اپنے فضل سے ہمیں
ابدی تسلی ٹھوساور بخشیاُمید افزائیحوصلہکیآپ17
ہمیشہآپکہکرےمضبوطیوںاورکرے بولیںکچھوہ
اور کریں جو اچھا ہے۔

3
ہمارے لئے دعا کرنا

1 ایکبھائیو، آخری ہمارےبات، لئے دعا کریں کہ
خداوند پھیلسےجلدیپیغامکا عزتاورجائے پائے،
بالکل اُسی آپطرحجسطرح درمیانکے ہوا۔ اِس2
کے لئے بھی دعا کریں کہ الله ہمیں غلط اور شریر لوگوں
سے بچائے رکھے، سبکیونکہ تو ایمان نہیں رکھتے۔

لیکن3 خداوند وفادار اورہے، آپوہی مضبوطکو
کر ابلیسکے سے محفوظ رکھے گا۔ 4 ہم خداوند میں

آپ پر اعتماد ہیںرکھتے کچھوہآپکہ کر ہیںرہے بلـکہ
رہیںکرتے گے ہمجو آپنے کو کرنے کو کہا تھا۔

5 خداوند آپ کے دلوں کو الله کی محبت اور مسیح
ثابتکی قدمی مائلطرفکی کرتا رہے۔

کام کرنے فرضکا
6 بھائیو، اپنے خداوند عیسٰی مسیح کے نام میں ہم

آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ہر اُس بھائی سے کنارہ کریں
جو بےقاعدہ چلتا اور جو ہم سے پائی ہوئی روایت کے
مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ خودآپ7 ہیںجانتے آپکہ
ہمارےطرحکسکو نمونے پر چلنا ہئے۔ چا جب ہم
آپ پاسکے تھے ہماریتو زندگی میں نہیںبےترتیبی پائی
جاتی تھی۔ ہم8 کسینے کا کھانا بھی پیسے دیئے بغیر
نہ کھایا، بلـکہ مشقتمحنتسختراتدن کرتے رہے
آپتاکہ میں کسیسے کے لئے بوجھ نہ بنیں۔ بات9 یہ
نہیں معاوضہسےآپہمیںکہ ملنے نہیںحقکا تھا۔ نہیں،
ہم نے ایسا کیا تاکہ آپہم کے لئے اچھا نمونہ بنیں اور
آپ اِس نمونے پر چلیں۔ ہمجب10 ابھی آپ پاسکے
تھے تو ہم آپنے کو حکم جو”دیا، نہیںکام کرنا چاہتا
وہ کھانا بھی نہ “کھائے۔

اب11 ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ میں بعضسے
بےقاعدہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کام نہیں کرتے بلـکہ
دوسروں کے کاموں میں خواہ مخواہ دخل دیتے ہیں۔
12 خداوند عیسٰی مسیح کے نام میں ہم ایسے لوگوں کو
حکم دیتے اور سمجھاتے ہیں کہ آرام سے کام کر کے
اپنی روزی کمائیں۔

13 بھائیو، آپ بھلائی کرنے سے کبھی ہمت نہ
ہاریں۔ 14 اگر کوئی اِس خط میں درج ہماری ہدایت
پر عمل کرےنہ تو اُس تعلقسے نہ رکھنا تاکہ اُسے شرم
آئے۔ لیکن15 اُسے دشمن مت سمجھنا بلـکہ اُسے بھائی
جان کر سمجھانا۔

الفاظآخری
خداوند16 خود سلامتیجو کا سرچشمہ آپہے کو

ہر وقت اور ہر طرح سے سلامتی بخشے۔ خداوند آپ
سب ساتھکے ہو۔
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17 پولسمَیں، اپنے ہاتھ سے یہ لـکھ رہا میریہوں۔
طرف سے سلام۔ مَیں اِسی یقے طر سے اپنے ہر خط پر
خطدست کرتا اور اِسی طرح لـکھتا ہوں۔

ہمارے18 خداوند عیسٰی مسیح کا فضل آپ سب
ساتھکے رہے۔
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تیمُتھیُس-۱
1 یہ پولسخط طرفکی سے ہے نجاتہمارےجو

دہندہ الله اور ہماری اُمید مسیح عیسٰی کے حکم پر مسیح
عیسٰی کا رسول ہے۔

مَیں2 تیمُتھیُس کو لـکھ رہا ہوں ایمانجو میں میرا سچا
بیٹا ہے۔
باپخدا اور آپعیسٰیمسیحخداوندہمارا فضل،کو

رحم اور سلامتی عطا کریں۔
غلط تعلیم سے خبردار

3 مَیں نے آپ کو مکدُنیہ جاتے وقت نصیحت کی
تھی اِفسسکہ میں رہیں آپتاکہ وہاں کچھکے لوگوں
کو غلط تعلیم دینے سے روکیں۔ اُنہیں4 فرضی کہانیوں
اور ختم نہ ہونے والے نسب ناموں کے پیچھے نہ لـگنے
دیں۔ اِن بحثمحضسے مباحثہ پیدا ہوتا ہے اور الله کا
نجات بخش منصوبہ پورا نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ منصوبہ
صرف ایمان سے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ میری5 اِس
ہدایت کا مقصد یہ ہے محبتکہ اُبھر آئے، ایسی محبت
جو خالص دل، صاف ضمیر اور یا بےر ایمان سے پیدا
ہوتی ہے۔ لوگکچھ6 اِن چیزوں بھٹکسے کر بےمعنی
باتوں میں گم ہو گئے ہیں۔ 7 یہ شریعت کے اُستاد بننا
ہتے چا ہیں، لیکن اُنہیں اُن باتوں کی سمجھ نہیں آتی جو
وہ کر رہے ہیں اور جن پر وہ اِتنے اعتماد سے اصرار رہےکر ہیں۔

8 لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے
بشرطیکہ اِسے صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ اور9 یاد
رہے بازوںراستیہکہ کے لئے گئی۔دینہیں کیونکہ
یہ اُن لئےکے شریعتبغیرجوہے زندگیسرکشاورکے
گزارتے ہیں، جو بےدین اور گناہ گار ہیں، مُقّدسجو
اور روحانی باتوں سے خالی ہیں، جو اپنے ماں باپ کے
قاتل ہیں، جو خونی، 10 زناکار، ہم جنس پرست اور
غلاموں کے تاجر ہیں، جو جھوٹ لتے، بو جھوٹی قَسم
کھاتے اور مزید بہت کچھ کرتے ہیں جو بخشصحت
تعلیم خلافکے ہے۔ 11 اور بخشصحت تعلیم کیا ہے؟
وہ مبارکجو خدا کی اُس میںخبریخوشجلالی پائی
جاتی ہے میرےجو سپرد کی گئی ہے۔

الله کے رحم کے لئے گزاریشکر
12 مَیں اپنے خداوند مسیح عیسٰی کا شکر کرتا ہوں

جس نے میری تقویت کی ہے۔ مَیں اُس کا شکر کرتا
ہوں کہ اُس مجھےنے وفادار سمجھ خدمتکر کے لئے
مقرر کیا۔ 13 گو مَیں پہلے کفر بکنے والا اور گستاخ
آدمی تھا، جو لوگوں کو ایذا دیتا تھا، لیکن الله نے مجھ پر
کیا۔رحم ایمانمَیںوقتاُسکیونکہ نہیں لایا تھا اور اِس
لئے نہیں جانتا تھا کہ کیا کر رہا ہوں۔ 14 ہمارےہاں،
خداوند نے مجھ پر اپنا فضل کثرت سے ُنڈیل ا دیا اور
مجھے وہ ایمان اور محبت عطا کی جو ہمیں مسیح عیسٰی
میں ہوتے ہوئے ملتی ہے۔ ہم15 اِس قابِل باتقبول پر
پورا بھروسا رکھ سکتے ہیں کہ مسیح عیسٰی گناہ گاروں
نجاتکو دینے کے لئے اِس دنیا میں آیا۔ اُن میں مَیںسے
سےسب بڑا گناہ گار ہوں، لیکن16 یہی وجہ کہہے الله
مجھنے پر کیا۔رحم کیونکہ وہ چاہتا تھا مسیحکہ عیسٰی
مجھ میں اوّلجو گناہ گار ہوں اپنا وسیع صبر کرےظاہر
اور مَیں یوں اُن کے لئے نمونہ بن جاؤں جو اُس پر ایمان لا
کر ابدی زندگی پانے والے ہیں۔ 17 ہمارےہاں، ازلی
و ابدی شہنشاہ کی عزتتکہمیشہ و جلال !ہو وہی
لافانی، اَن دیکھا اور واحد خدا آمین۔ہے۔

18 تیمُتھیُس میرے بیٹے، مَیں آپ کو یہ ہدایت اُن
پیش گوئیوں کے مطابق دیتا ہوں جو پہلے آپ کے
بارے میں کی تھیں۔گئی مَیںکیونکہ ہوںچاہتا آپکہ
اِن پیرویکی کر طرحاچھیکے سکیںلڑ ایماناور19 اور
صاف ضمیر کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ بعضکیونکہ
نے یہ باتیں رد کر دی ہیں اور نتیجے میں اُن کے ایمان
کا بیڑا غرق ہو گیا۔ 20 ہمنیُس اور سکندر بھی اِن میں
شامل ابہیں۔ مَیں ابلیساِنہیںنے کے حوالے کر دیا
ہے تاکہ وہ کفر بکنے سے باز آنا سیکھیں۔

2
جماعت پرستشکی

1 پہلے مَیں اِس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب
کے لئے درخواستیں، دعائیں، سفارشیں اور یاں شکرگزار
پیش کریں، 2 بادشاہوں اور اختیار والوں کے لئے بھی
تاکہ ہم آرام اور سےسکون ترسخدا شریفاور زندگی
گزار سکیں۔ 3 یہ اچھا نجاتہمارےاور دہندہ الله کو
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پسندیدہ ہے۔ ہاں،4 وہ چاہتا تمامکہہے نجاتانسان پا
سچائیکر ہیایککیونکہ5لیں۔جانکو خدا اورہے الله
اور انسان کے بیچ ایکمیں ہی درمیانی ہے یعنی مسیح
عیسٰی، وہ انسان جس6 نے آپاپنے کو فدیہ کے طور
پر سب کے لئے دے دیا تاکہ وہ مخلصی پائیں۔ یوں اُس
نے مقررہ وقت پر گواہی دی 7 اور یہ گواہی سنانے
کے لئے مجھے مناد، رسول اور غیریہودیوں کا اُستاد مقرر
کیا اُنہیںتاکہ ایمان اور سچائی پیغامکا جھوٹمَیںسناؤں۔
نہیں بول رہا بلـکہ سچ کہہ رہا ہوں۔

اب8 مَیں چاہتا ہوں کہ ہر مقامی جماعت کے مرد
مُقّدس ہاتھ اُٹھا کر دعا کریں۔ وہ غصے یا بحث مباحثہ
حالتکی میں ایسا نہ کریں۔ اِسی9 طرح مَیں چاہتا ہوں
کہ کپڑےمناسبخواتین پہن شرافتکر اور شائستگی
سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ وہ ُگندھے ہوئے بال،
سونا، موتی یا حد سے یادہ ز مہنگے کپڑوں سے اپنے آپ
کو آراستہ نہ یں کر 10 بلـکہ نیک کاموں سے۔ کیونکہ
یہی ایسی خواتین کے لئے مناسب ہے جو خدا ترس
ہونے کا دعوٰی کرتی ہیں۔ خاتون11 خاموشی سے اور
پوری فرماں برداری کے ساتھ سیکھے۔ 12 مَیں خواتین
کو تعلیم دینے یا آدمیوں پر حکومت کرنے کی اجازت
نہیں دیتا۔ وہ خاموش رہیں۔ 13 کیونکہ پہلے آدم کو
تشکیل دیا گیا، پھر حوا کو۔ 14 اور آدم ابلیسنے سے
دھوکا نہ کھایا بلـکہ حوا جسنے، کا نتیجہ گناہ تھا۔
بچےخواتینلیکن15 پائیںنجاتسےدینےجنم شرطگی۔
یہ ہے کہ وہ سمجھ کے ساتھ ایمان، محبت اور مُقّدس
حالت میں زندگی گزارتی رہیں۔

3
خدا جماعتکی نگرانکے

1 باتیہ یقینی ہے کہ جماعتجو کا نگران بننا چاہتا
ہے وہ ایک اچھی ذمہ داری کی آرزو رکھتا ہے۔
لازم2 نگرانکہہے اُسہو۔بےالزام ایککی بیویہی
ہو۔ ہوشوہ مند، سمجھ *دار، شریف، مہمان نواز اور
تعلیم دینے کے قابل ہو۔ 3 وہ شرابی نہ ہو، نہ لڑاکا بلـکہ
نرم دل اور امن پسند۔ وہ پیسوں کا لالچ کرنے والا
نہ ہو۔ 4 لازم ہے کہ وہ اپنے خاندان کو اچھی طرح
سنبھال سکے اور کہ اُس شرافتبچےکے ساتھکے اُس

کی بات مانیں۔ 5 کیونکہ اگر وہ اپنا خاندان نہ سنبھال
سکے تو وہ کس طرح الله کی جماعت کی دیکھ بھال
کر سکے گا؟ 6 وہ نومرید نہ ہو ورنہ خطرہ ہے کہ وہ
پھول ابلیسکر میںجالکے اُلجھ جائے اور یوں اُس کی
عدالت کی جائے۔ 7 لازم ہے جماعتکہ سے باہر کے
لوگ اُس کی اچھی دےگواہی سکیں، ایسا نہ ہو کہ
وہ بدنام ہو ابلیسکر پھندےکے پھنسمیں جائے۔

جماعت کے مددگار
اِسی8 طرح جماعت کے مددگار بھی شریف ہوں۔

وہ یاکار ر نہ ہوں، نہ حد سے یادہ ز َمے پئیں۔ وہ لالچی
بھی نہ ہوں۔ لازم9 ہے کہ صافوہ ضمیر رکھ ایمانکر
کی پُراسرار سچائیاں محفوظ رکھیں۔ 10 یہ بھی ضروری
ہے کہ اُنہیں پہلے پرکھا جائے۔ اگر وہ اِس کے بعد
بےالزام نکلیں تو پھر وہ خدمت کریں۔ 11 اُن کی یاں بیو
ہوں۔شریفبھی بہتانوہ لگانے والی ہوںنہ ہوشبلـکہ
مند اور ہر بات میں وفادار۔ 12 مددگار کی ایک ہی
بیوی ہو۔ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں اور خاندان کو
اچھی طرح سنبھال سکے۔ 13 جو مددگار اچھی طرح
اپنی خدمت لتے سنبھا ہیں اُن حیثیتکی بڑھ جائے گی
اور مسیح عیسٰی پر اُن کا ایمان اِتنا پختہ ہو جائے گا کہ
بڑےوہ اعتماد کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔

ایک عظیم بھید
14 اگرچہ مَیں آپجلد پاسکے آنے کی اُمید رکھتا

ہوں توبھی آپ کو یہ خط لـکھ رہا ہوں۔ لیکن15 اگر
دیر بھی لـگے تو یہ پڑھ آپکر معلومکو ہو گا کہ الله کے
گھرانے میں ہمارا برتاؤ کیسا ہونا ہئے۔ چا الله کا گھرانا
کیا ہے؟ زندہ خدا کی جماعت، جو سچائی کا ستون اور
بنیاد ہے۔ 16ً ہمارےیقینا ایمان کا بھید عظیم ہے۔
وہ جسم میں ظاہر ہوا،
روح راستمیں باز ٹھہرا
اور فرشتوں کو دکھائی دیا۔
اُس کی غیریہودیوں میں منادی کی گئی،
اُس پر دنیا میں ایمان لایا گیا
اور اُسے آسمان جلالکے میں اُٹھا لیا گیا۔

* 3:2 سمجھ :دار یونانی لفظ میں نفسضبِط کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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4
جھوٹے اُستاد

القدسروح1 صاف فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں
کچھ ایمان سے ہٹ کر فریب دہ روحوں اور شیطانی
تعلیمات کی پیروی کریں گے۔ ایسی2 تعلیمات جھوٹ
لنے بو والوں کی یاکار ر باتوں سے آتی ہیں، جن کے ضمیر
ابلیسپر نے اپنا نشان لگا کر ظاہر کر دیا ہے کہ یہ اُس
کے اپنے ہیں۔ 3 یہ شادی کرنے اجازتکی نہیں دیتے
لوگوںاور کو ہیںکہتے مختلفوہکہ چیزوںکیکھانے
پرہیزسے لیکنکریں۔ الله اِسچیزیںیہنے لئے بنائی ہیں
کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور سچائی واقفسے ہیں اِنہیں
شکرگزاری کھائیں۔ساتھکے بھیکچھجو4 الله خلقنے
کیا ہے وہ اچھا ہے، اور ہمیں اُسے رد نہیں کرنا ہئے چا
بلـکہ خدا کا شکر کر کے اُسے کھا لینا ہئے۔ چا 5 کیونکہ
اُسے الله کے کلام اور دعا مخصوصسے مُقّدسو کیا گیا
ہے۔

مسیح عیسٰی کا اچھا خادم
6 اگر آپ بھائیوں کو یہ تعلیم دیں تو آپ مسیح عیسٰی

کے اچھے خادم ہوں گے۔ پھر یہ ثابت ہو جائے گا
کہ آپ کو ایمان اور اُس اچھی تعلیم کی سچائیوں میں
تربیت دی گئی جسہے کی پیروی آپ کرتے رہے
ہیں۔ دادیلیکن7 اماں کی اِن فرضیبےمعنی کہانیوں
سے باز رہیں۔ اِن کی بجائے ایسی تربیت حاصل کریں
جس سے آپ کی روحانی زندگی مضبوط ہو جائے۔
8 کیونکہ جسم تربیتکی کا تھوڑا ہی فائدہ ہے، لیکن
تربیتروحانی ہر لحاظ سے مفید ہے، اِس لئے کہ اگر
ہم اِس قسم تربیتکی حاصل کریں تو ہم حالسے اور
مستقبل میں زندگی پانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ 9 یہ بات
قابِل اعتماد اورہے پورےاِسے طور قبولپر ہئے۔کرنا چا
10 یہی وجہ ہے کہ ہم محنت مشقت اور جاں فشانی
کرتے ہتے ر ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی اُمید زندہ خدا پر
رکھی ہے جو تمام انسانوں نجاتکا دہندہ خاصہے،
کر ایمان رکھنے والوں کا۔

لوگوں11 کو ہدایاتیہ دیں اور سکھائیں۔ کوئی12
آپبھی کو اِس لئے حقیر نہ جانے آپکہ جوان ہیں۔
لیکن ضروری ہے کہ آپ کلام میں، چال چلن میں،
محبت میں، ایمان میں اور پاکیزگی میں ایمان داروں کے
لئے نمونہ بن جائیں۔ جب13 تک مَیں نہیں آتا اِس پر

دیںدھیانخاص میںجماعتکہ باقاعدگی کیکلامسے
تلاوت کی جائے، لوگوں کو نصیحت کی جائے اور
اُنہیں دیتعلیم جائے۔ اپنی14 نعمتاُس کو نظرانداز نہ
یں کر آپجو کو اُس پیشوقت گوئی کے یعے ذر ملی
جب بزرگوں نے آپ پر اپنے ہاتھ رکھے۔ 15 اِن باتوں
کو فروغ دیں اور اِن کے پیچھے لـگے رہیں تاکہ آپ کی
ترقی سب کو نظر آئے۔ 16 اپنا اور تعلیم خاصکا خیال
رکھیں۔ اِن میں ثابت قدم رہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے
آپ آپاپنے کو اور اپنے سننے والوں کو بچا لیں گے۔

5
ایمان داروں سلوکسے

بزرگ1 بھائیوں کو سختی سے نہ ڈانٹنا بلـکہ اُنہیں یوں
طرحجسسمجھانا کہ آپوہ باپکے اِسیہوں۔ طرح
جوان آدمیوں کو یوں سمجھانا جیسے وہ آپ کے بھائی
ہوں، بزرگ2 بہنوں یوںکو جیسے آپوہ مائیںکی ہوں
اور جوان خواتین کو تمام پاکیزگی کے ساتھ یوں جیسے
آپوہ کی بہنیں ہوں۔

3 اُن بیواؤں کی مدد کر کے اُن کی عزت کریں جو
واقعی ضرورت مند ہیں۔ 4 اگر کسی بیوہ کے بچے یا
پوتے نواسے ہوں تو اُس کی مدد کرنا اُن ہی فرضکا
ہے۔ ہاں، وہ سیکھیں کہ خدا ترس ہونے کا پہلا
فرض یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور
یوں اپنے ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی کو وہ کچھ
واپس کریں جو ہمیں اُن سے ملا ہے، کیونکہ ایسا عمل
الله کو پسند ہے۔ 5 عورتجو واقعی ضرورت مند بیوہ
اور تنہا رہ گئی ہے وہ اپنی اُمید الله پر رکھ کر راتدن
اپنی التجاؤں اور دعاؤں میں لـگی رہتی ہے۔ لیکن6 جو
عیشبیوہ میںعشرتو زندگی گزارتی وہہے حالتزندہ
پہنچائیںتکلوگوںہدایاتیہ7ہے۔مُردہہیمیں تاکہ
اُن پر الزام نہ لگایا جا سکے۔ 8 کیونکہ اگر اپنوںکوئی اور
خاص کر اپنے گھر والوں کی فکر نہ کرے تو اُس نے
ایماناپنے کا انکار کر دیا۔ غیرایمانشخصایسا داروں سے
بدتر ہے۔

جس9 بیوہ کی عمر 60 سال سے کم ہے اُسے بیواؤں
فہرستکی درجمیں نہ کیا شرطجائے۔ یہ بھی ہے کہ
جب اُس کا شوہر زندہ تھا تو وہ اُس کی وفادار رہی ہو
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10 اور لوگکہ اُس نیککے کاموں کی اچھی گواہی
دے ًسکیں، مثلا کیا اُس نے اپنے بچوں اچھیکو طرح
پالا ہے؟ کیا اُس نے مہمان نوازی کی اور مُقّدسین کے
پاؤں دھو کر اُن خدمتکی کی ہے؟ کیا مصیبتوہ میں
پھنسے ہوؤں کی مدد کرتی رہی ہے؟ کیا وہ نیکہر کام
کے لئے کوشاں رہی ہے؟

11 لیکن جوان بیوائیں اِس فہرست میں شامل مت
کرنا، اُنجبکیونکہ خواہشاتجسمانیکی اُن غالبپر
آتی ہیں تو وہ مسیح سے دُور ہو کر شادی کرنا چاہتی
ہیں۔ یوں12 وہ اپنا پہلا ایمان چھوڑ مجرمکر ٹھہرتی ہیں۔
اِس13 علاوہکے ُسستوہ اورہونے اِدھر اُدھر گھروں
میں پھرنے عادیکی بن جاتی ہیں۔ صرفنہ یہ بلـکہ وہ
باتونی بھی بن جاتی ہیں اور دوسروں معاملاتکے میں
دےدخل نامناسبکر باتیں کرتی ہیں۔ اِس14 لئے مَیں
چاہتا ہوں کہ جوان بیوائیں دوبارہ شادی کر کے بچوں
کو جنم دیں اور اپنے گھروں کو سنبھالیں۔ پھر وہ دشمن
بدگوئیکو کرنے بعضکیونکہ15گی۔دیںنہیںموقعکا
ابلیسکرہٹسےراہصحیحتو ہیں۔چکیلـگپیچھےکے
لیکن16 جس ایمان دار عورت کے خاندان میں بیوائیں
ہیں اُس کا فرض ہے کہ وہ اُن کی مدد کرے تاکہ
وہ خدا جماعتکی کے لئے بوجھ نہ بنیں۔ ورنہ جماعت
اُن بیواؤں کی صحیح مدد نہیں کر سکے گی جو واقعی
ضرورت مند ہیں۔

17 بزرگجو جماعت کو اچھی طرح لتے سنبھا ہیں
اُنہیں دُگنی عزت کے لائق سمجھا *جائے۔ خاصمَیں
کر اُن کی بات کر رہا ہوں پاکجو کلام سنانے اور
تعلیم دینے میں محنت مشقت کرتے ہیں۔ 18 کیونکہ
مُقّدسکلاِم فرماتا ہے، جب” تُو فصل ہنے گا کے لئے
اُس بَیلپر چلنے دیتا اُستوہے باندھمنہکا “رکھنا۔نہکر
یہ بھی لـکھا ہے، مزدور” اپنی مزدوری کا حق دار
“ہے۔ بزرگکسیجب19 پر الزام لگایا جائے تو باتیہ
صرف اِس صورت میں مانیں کہ دو یا اِس سے یادہ ز
گواہ اِس کی تصدیق کریں۔ لیکن20 جنہوں نے واقعی
گناہ کیا ہو اُنہیں پوری جماعت کے منے سا سمجھائیں تاکہ
ایسیدوسرے حرکتیں کرنے سے ڈر جائیں۔

21 الله اور مسیح عیسٰی اور اُس کے چنیدہ فرشتوں

کے منے سا مَیں سنجیدگی سے تاکید کرتا ہوں کہ اِن
ہدایات کی یوں پیروی یں کر کہ آپ کسی معاملے سے
صحیح طور پر واقف ہونے سے پیشتر فیصلہ نہ کریں، نہ
جانب داری کا شکار ہو جائیں۔ جلدی22 کسیسے پر
ہاتھ رکھ کر اُسے خدمتکسی کے لئے متمخصوص
کرنا، نہ دوسروں گناہوںکے شریکمیں ہونا۔ آپاپنے
پاککو رکھیں۔

23 چونکہ آپ اکثر بیمار ہتے ر ہیں اِس لئے اپنے
معدے لحاظکا کر کے صرفنہ پانی ہی پیا یں کر بلـکہ
ساتھ ساتھ کچھ َمے بھی استعمال کریں۔

24 کچھ لوگوں کے گناہ صاف صاف نظر آتے ہیں،
اور وہ اُن سے پہلے ہی عدالت کے تخت کے منے سا آ
پہنچتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے گناہ یا گو
اُن کے پیچھے چل کر بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اِسی25
طرح کچھ لوگوں کے اچھے کام صاف نظر آتے ہیں
جبکہ بعض کے اچھے کام ابھی نظر نہیں آتے۔ لیکن
یہ بھی پوشیدہ نہیں رہیں گے بلـکہ کسی وقت ظاہر ہو
جائیں گے۔

6
1 بھیجو غلامی کے میںجوئے ہیں وہ اپنے مالـکوں

کو پوری عزت کے لائق سمجھیں تاکہ لوگ الله کے
نام اور ہماری تعلیم پر کفر نہ بکیں۔ مالـکجب2 ایمان
لاتے ہیں تو غلاموں کو اُن کی اِس لئے کم عزت نہیں
کرنا ہئے چا کہ ابوہ مسیح میں بھائی ہیں۔ بلـکہ وہ اُن
اَورکی یادہ کریں،خدمتز ابکیونکہ اُنجو اچھیکی
خدمت سے فائدہ اُٹھا رہے ہیں وہ ایمان دار اور ہیں۔عزیز

غلط تعلیم اور دولتحقیقی
لازم ہے کہ آپ لوگوں کو اِن باتوں کی تعلیم دیں

اور اِس میں اُن کی حوصلہ افزائی کریں۔ 3 جو بھی اِس
فرقسے دےتعلیم ہمارےکر خداوند عیسٰی مسیح کے
الفاظبخشصحت اور اِس ترسخدا زندگی کی تعلیم سے
وابستہ نہیں رہتا 4 وہ پسندیخود سے پھولا ہوا ہے اور
کچھ نہیں سمجھتا۔ ایسا شخص بحث مباحثہ کرنے اور
خالی باتوں پر جھگڑنے میں غیرصحت مند دل چسپی لیتا
ہے۔ نتیجے میں حسد، جھگڑے، کفر اور بدگمانی پیدا

* 5:17 اُنہیں عزتدُگنی لائقکے سمجھا :جائے مطلبیہاں ہے کہ اُن خاصعزتکی کر لحاظمالی سے کی جائے۔
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ہوتی ہے۔ 5 یہ لوگ آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے
ہمیشہ ھتے کُڑ ہتے ر ہیں۔ اُن کے ذہن بگڑ گئے ہیں اور
سچائی اُن سے چھین لی گئی ہے۔ ہاں، یہ سمجھتے ہیں
کہ ترسخدا زندگی گزارنے سے مالی نفع حاصل کیا جا
سکتا ہے۔

6 نفعبہتواقعیزندگیترسخدا باعثکا لیکنہے،
شرط یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی مل جائے وہ
اُس پر اکتفا کر ے۔ ہم7 دنیا میں اپنے ساتھ کیا لائے؟
کچھ !نہیں تو ہم دنیا سے نکلتے وقت کیا کچھ ساتھ لے
جا سکیں گے؟ کچھ بھی !نہیں 8 چنانچہ اگر ہمارے
خوراکپاس اور لباس ہو تو یہ ہمارے لئے کافی ہونا
ہئے۔ چا 9 جو امیر بننے کے خواہاں ہتے ر ہیں وہ کئی
طرح کی آزمائشوں اور پھندوں میں پھنس جاتے ہیں۔
سیبہت ناسمجھ اور نقصان ہلاکتاُنہیںخواہشاتدہ
اور تباہی میں غرق ہو جانے دیتی ہیں۔ 10 کیونکہ
پیسوں کا لالچ ہر غلط کام کا سرچشمہ ہے۔ کئی
لوگوں اِسینے لالچ باعثکے ایمان بھٹکسے کر اپنے
آپ اذیتبہتکو پہنچائی ہے۔

ہدایاتشخصی
لیکن11 آپ جو الله بندےکے ہیں اِن چیزوں سے

بھاگتے رہیں۔ اِن کی بجائے راست بازی، خدا ترسی،
ایمان، محبت، ثابت قدمی اور نرم دلی کے پیچھے لـگے
رہیں۔ ایمان12 کی اچھی ُکشتی لڑیں۔ ابدی زندگی سے
خوب لپٹ جائیں، کیونکہ الله نے آپ کو یہی زندگی
پانے کے لئے بُلایا، آپاور طرفاپنینے بہتسے سے
گواہوں کے منے سا باتاِس کا اقرار بھی کیا۔ میرے13
دو گواہ ہیں، الله زندہکچھسبجو رکھتا مسیحاورہے
جسعیسٰی نے پیلاطسپنطیُس کے منے سا اپنے ایمان
کی اچھی گواہی دی۔ اِن ہی کے منے سا مَیں آپ کو
کہتا ہوں کہ 14 یہ حکم یوں پورا یں کر کہ آپ پر نہ
داغ لـگے، نہ الزام۔ اور اِس حکم پر اُس دن تک عمل
کرتے رہیں تکجب ہمارا خداوند عیسٰی مسیح ظاہر
نہیں ہو جاتا۔ 15 کیونکہ الله مسیح کو مقررہ وقت پر
ظاہر کرے گا۔ ہاں، مبارکجو اور واحد حکمران،
بادشاہوں کا بادشاہ اور مالـکوں مالـککا ہے وہ اُسے
مقررہ وقت پر ظاہر کرے گا۔ صرف16 وہی لافانی
ہے، وہی ایسی روشنی میں رہتا ہے جس کے قریب

نہیںکوئی آ سکتا۔ انسانکسینہ نے اُسے کبھی دیکھا،
نہ وہ اُسے دیکھ سکتا اُسہے۔ عزتکی قدرتاور ابد
تک رہے۔ آمین۔

17 جو موجودہ دنیا میں امیر ہیں اُنہیں سمجھائیں کہ
وہ مغرور نہ ہوں، نہ دولت جیسی یقینی غیر چیز پر اُمید
رکھیں۔ اِس کی بجائے وہ الله پر اُمید رکھیں جو ہمیں
فیاضی کچھسبسے مہیا کرتا تاکہہے اُسہم لطفسے
اندوز ہو جائیں۔ 18 یہ پیِش نظر رکھ کر نیکامیر کام
کریں اور بھلائی میںکرنے ہی امیر ہوں۔ خوشیوہ سے
دوسروں کو دینے اور شریکمیںدولتاپنی کرنے کے
لئے تیار ہوں۔ یوں19 وہ اپنے لئے ایک اچھا خزانہ جمع
کریں گے یعنی آنے والے جہان کے لئے ایک ٹھوس
بنیاد جس پر کھڑے ہو کر وہ حقیقی زندگی پا سکیں
گے۔

20 تیمُتھیُس بیٹے، جو کچھ آپ کے حوالے کیا گیا
ہے اُسے محفوظ رکھیں۔ دنیاوی بکواس اور اُن متضاد
خیالات سے کتراتے رہیں جنہیں غلطی سے علم کا نام
دیا گیا ہے۔ کچھ21 تو اِس علم کے ماہر ہونے کا دعوٰی
کر ایمانکے کی صحیح راہ ہٹسے گئے ہیں۔
الله کا سبآپفضل ساتھکے رہے۔
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تیمُتھیُس-۲
1 یہ پولسخط طرفکی سے ہے جو الله کی مرضی

سے مسیح عیسٰی کا رسول ہے تاکہ اُس وعدہ کی ہوئی
زندگی کا پیغام سنائے جو ہمیں مسیح عیسٰی میں حاصل
ہوتی ہے۔

مَیں2 پیارےاپنے بیٹے تیمُتھیُس کو لـکھ رہا ہوں۔
باپخدا اور آپعیسٰیمسیحخداوندہمارا فضل،کو

رحم اور سلامتی عطا کریں۔
شکرگزاری اور حوصلہ افزائی

3 مَیں آپ کے لئے خدا کا شکر کرتا ہوں جس کی
مَیںخدمت باپاپنے دادا صافطرحکی ضمیر سے کرتا
ہوں۔ دن رات مَیں لگاتار آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد
رکھتا ہوں۔ آپمجھے4 کے آنسو یاد آتے ہیں، اور مَیں
آپ سے ملنے کا آرزومند ہوں بھرسےخوشیتاکہ جاؤں۔
خاصمجھے5 آپکر ایمانمخلصکا یاد آپپہلےجوہے
لوئسنانیکی اور یوُنیکےماں تھیں۔رکھتی اور یقینمجھے
ہے آپکہ بھی یہی ایمان رکھتے ہیں۔ 6 یہی وجہ ہے
آپمَیںکہ باتایککو یاد دلاتا ہوں۔ الله آپنے کو
نعمتایکوقتاُس سے مَیںجبنوازا آپنے پر ہاتھ
آپرکھے۔ کو اِس نعمت آگکی کو سرےنئے سے
بھڑکانے ہے۔ضرورتکی 7 روحجسکیونکہ اللهسے
ہمیںنے نوازا بزدلہمیںوہہے نہیں بناتا بلـکہ ہمیں قوت،
محبت اور نظم و ضبط دلاتا ہے۔

8 اِس لئے ہمارے خداوند کے بارے میں گواہی
دینے سے نہ شرمائیں، نہ مجھ سے جو مسیح کی خاطر
قیدی ہوں۔ اِس کے بجائے میرے ساتھ الله کی قوت
سے مدد لے کر اُس کی خوش خبری کی خاطر دُکھ
اُٹھائیں۔ 9 کیونکہ اُس نے ہمیں دےنجات مُقّدسکر
زندگی گزارنے کے لئے بُلایا۔ اور یہ چیزیں ہمیں اپنی
محنت نہیںسے ملیں بلـکہ الله ارادےکے اور فضل سے۔
یہ فضل زمانوں کی ابتدا سے پہلے ہمیں مسیح میں دیا
گیا لیکن10 اب ہمارے نجات دہندہ مسیح عیسٰی کی
آمد سے ظاہر ہوا۔ مسیح ہی نے موت کو نیست کر
اُسیدیا۔ نے خبریخوشاپنی یعےکے ذر لافانی زندگی
روشنی میں لا کر ہم پر ظاہر دیکر ہے۔

11 الله نے مجھے یہی خوش خبری سنانے کے لئے
مناد، رسول اور اُستاد مقرر کیا ہے۔ اِسی12 وجہ سے
مَیں دُکھ اُٹھا رہا ہوں۔ توبھی مَیں شرماتا نہیں، کیونکہ
مَیں اُسے جانتا جسہوں پر مَیں ایمان لایا ہوں، اور مجھے
پورا یقین ہے کہ جو کچھ مَیں نے اُس کے حوالے کر
دیا ہے اُسے وہ اپنی آمد کے تکدن محفوظ رکھنے کے
قابل ہے۔ 13 بخشصحتاُن باتوں مطابقکے چلتے رہیں
آپجو مجھنے سنسے لی ہیں، اور یوں ایمان محبتاور
کے ساتھ مسیح عیسٰی میں زندگی گزاریں۔ 14 بیشجو
قیمت چیز آپ کے حوالے کر دی گئی ہے اُسے روح
القدس کی مدد سے سکونتمیںہمجو کرتا محفوظہے
رکھیں۔

15 آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ آسیہ میں تمام
لوگوں نے ترکمجھے کر دیا ہے۔ اِن میں فوگلس اور
ہرمگنیس بھی شامل ہیں۔ 16 خداوند ُنیسفرس ا کے
گھرانے پر رحم کرے، کیونکہ اُس نے کئی دفعہ
مجھے تر و تازہ کیا۔ ہاں، وہ اِس سے کبھی نہ شرمایا کہ
مَیں قیدی ہوں۔ 17 بلـکہ جب وہ روم شہر پہنچا تو بڑی
کوششوں سے میرا کھوج لگا کر مجھے ملا۔ 18 خداوند
کرے کہ وہ قیامت کے دن خداوند سے رحم پائے۔
آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ اُس اِفسسنے میں کتنی
خدمت کی۔

2
مسیح عیسٰی کا وفادار سپاہی

لیکن1 میرےآپ، بیٹے، اُس فضل سے تقویت پائیں
آپجو کو مسیح عیسٰی میں مل گیا ہے۔ 2 جو آپکچھ
نے بہت گواہوں کی موجودگی میں مجھ سے سنا ہے
اُسے معتبر لوگوں کے سپرد کریں۔ یہ لوگایسے ہوں جو
اَوروں کو سکھانے قابلکے ہوں۔

3 مسیح عیسٰی کے اچھے سپاہی کی طرح ہمارے
ساتھ دُکھ اُٹھاتے رہیں۔ جس4 سپاہی کی ڈیوٹی ہے
وہ عام رعایا معاملاتکے میں پھنسنے سے باز رہتا ہے،
کیونکہ وہ اپنے افسر کو پسند آنا چاہتا ہے۔ اِسی5 طرح
کھیل کے مقابلے میں حصہ لینے والے کو صرف اِس
صورت میں انعام مل سکتا ہے کہ وہ قواعد کے مطابق
ہی مقابلہ کرے۔ اور6 لازم ہے فصلکہ کی کٹائی کے
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وقت پہلے اُس کو فصل کا حصہ جسملے کھیتنے
محنتمیں ہے۔کی اُس7 پر دھیان دینا آپمَیںجو کو بتا
رہا ہوں، کیونکہ آپخداوند کو اِن تمام باتوں کی سمجھ
کرےعطا گا۔

مسیح8 عیسٰی کو یاد رکھیں، جو داؤد کی اولاد میں
سے ہے اور جسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا گیا۔ یہی
میری خوش خبری ہے جس9 کی خاطر مَیں دُکھ اُٹھا
رہا ہوں، تکیہاں مجھےکہ عام مجرم زنجـیروںطرحکی
سے باندھا گیا لیکنہے۔ الله کا زنجـیروںکلام سے باندھا
نہیں جا سکتا۔ 10 اِس لئے مَیں سب کچھ الله کے چنے
ہوئے لوگوں کی خاطر برداشت کرتا ہوں تاکہ وہ بھی
نجات پائیں — وہ نجات جو مسیح عیسٰی سے ملتی ہے
اور جو ابدی جلال کا باعث بنتی ہے۔ 11 یہ قول قابِل
اعتماد ہے،
اگر ہم اُس کے ساتھ مر گئے
تو ہم اُس کے ساتھ جئیں گے بھی۔
12 اگر برداشتہم کرتے رہیں
تو ہم اُس کے بھیحکومتساتھ کریں گے۔
اگر ہم اُسے جاننے سے انکار کریں
تو وہ بھی ہمیں جاننے سے کرےانکار گا۔
13 اگر ہم بےوفا نکلیں
توبھی وہ وفادار رہے گا۔
کیونکہ وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔
قابِل خدمتقبول گزار

لوگوں14 کو اِن باتوں کی یاد دلاتے رہیں اور اُنہیں
سنجیدگی سے الله کے حضور سمجھائیں کہ وہ بال کی
اُتارکھال یہجھگڑیں۔نہسےدوسرےایککر بےفائدہ
ہے بلـکہ سننے والوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ 15 اپنے آپ کو
الله کے منے سا پیشیوں کرنے کوششپوریکی کریں
ثابتمقبولآپکہ ہوں، آپکہ ایسا جسےنکلیںمزدور
اپنے کام سے شرمانے ضرورتکی نہ ہو بلـکہ صحیحجو
طور پر الله کا سچا پیشکلام کرے۔ بکواسدنیاوی16
بازسے رہیں۔ کیونکہ جتنا لوگیہ اِس پھنسمیں جائیں
گے اُتنا ہی بےدینی کا اثر بڑھے گا 17 اور اُن کی تعلیم
کینسر کی طرح پھیل جائے گی۔ اِن لوگوں میں ہمنیُس
اور فلیتس بھی شامل ہیں 18 جو سچائی سے ہٹ گئے

ہیں۔ یہ دعوٰی کرتے ہیں کہ مُردوں کے جی اُٹھنے کا
عمل ہو چکا ہے اور ایکبعضیوں کا ایمان تباہ ہو گیا
ہے۔ لیکن19 الله ٹھوسکی بنیاد قائم رہتی ہے اور اُس
پر اِن دو باتوں کی مُہر لـگی خداوند”ہے، نے اپنے لوگوں
کو جان لیا “ہے اور جو” بھی سمجھے کہ مَیں خداوند
کا پیروکار ہوں وہ ناراستی سے باز “رہے۔

بڑے20 گھروں میں نہ صرف سونے اور چاندی
کے برتن ہوتے ہیں بلـکہ لـکڑی اور مٹی کے بھی۔ یعنی
کاموںشریفکچھ کے لئے استعمال ہیںہوتے اور کچھ
کم قدر کاموں کے لئے۔ 21 اگر کوئی اپنے آپ کو اِن
بُری چیزوں کرےصافپاکسے تو شریفوہ کاموں
کے لئے استعمال ہونے والا برتن ہو گا۔ مخصوصوہ و
مالـکمُقّدس، کے لئے مفید اور نیکہر کام کے لئے
تیار ہو گا۔ جوانی22 خواہشاتبُریکی بھاگسے کر
راست بازی، ایمان، محبت اور صلح سلامتی کے پیچھے
لـگے رہیں۔ اور یہ اُن ملساتھکے کر کریں خلوصجو
دلی سے خداوند پرستشکی کرتے ہیں۔ حماقت23 اور
بحثوںکیجہالت کنارہسے آپکریں۔ تو ہیںجانتے کہ
اِن جھگڑےصرفسے پیدا لازم24ہیں۔ہوتے کہہے
خداوند بلـکہجھگڑےنہخادمکا ایکہر مہربانیسے کا
سلوک کرے۔ وہ تعلیم دینے کے قابل ہو اور صبر سے
برداشتسلوکغلط کرے۔ 25 مخالفتجو کرتے ہیں
اُنہیں وہ نرم دلی تربیتسے دے، کیونکہ ہو سکتا ہے
کہ الله اُنہیں توبہ کرنے کی دےتوفیق اور وہ سچائی کو
جان لیں، ہوش26 میں آئیں ابلیساور پھندےکے سے
بچ نکلیں۔ ابلیسکیونکہ نے اُنہیں قید کر لیا ہے تاکہ وہ
اُس پوریمرضیکی کریں۔

3
آخری دن

لیکن1 لیںجانباتیہ ناکہولمیںدنوںآخریکہ
لمحے آئیں گے۔ لوگ2 خود پسند اور پیسوں کے لالچی
ہوں گے۔ وہ شیخی باز، مغرور، کفر بکنے والے، ماں
باپ کے نافرمان، ناشکرے، بےدین 3 اور محبت سے
خالی ہوں گے۔ وہ صلح کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں
گے، دوسروں پر تہمت لگائیں گے، عیاش اور وحشی
ہوں گے اور بھلائی سے نفرت رکھیں گے۔ 4 وہ نمک
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حرام، غیرمحتاط اور غرور سے پھولے ہوئے ہوں گے۔
الله سے محبت رکھنے کے بجائے اُنہیں عیش و عشرت
پیاری ہو گی۔ 5 وہ بظاہر ترسخدا زندگی گزاریں گے،
لیکن حقیقی خدا ترس زندگی کی قوت کا انکار کریں
گے۔ ایسوں سے کنارہ کریں۔ 6 اُن میں سے کچھ لوگ
گھروں گھسمیں کر کمزور خواتین کو اپنے جال میں
پھنسا لیتے ہیں، ایسی خواتین کو جو اپنے گناہوں تلے دبی
ہوئی ہیں اور جنہیں کئی طرح کی شہوتیں چلاتی ہیں۔
7 گو یہ وقتہر تعلیم حاصل کرتی رہتی ہیں توبھی سچائی
کو تکجاننے کبھی نہیں پہنچ سکتیں۔ جس8 طرح
ینیس یمبریساور موسٰی مخالفتکی طرحاُسیتھےکرتے
یہ لوگ بھی سچائی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اِن کا ذہن
بگڑا ہوا اورہے اِن نامقبولایمانکا لیکن9نکلا۔ یہ یادہ ز
ترقی نہیں کریں کیونکہگے اِن پرسبحماقتکی ظاہر ہو
ینیسطرحجسطرحاُسیبالکلگی،جائے یمبریساور
کے ساتھ بھی ہوا۔

ہدایاتآخری
لیکن10 آپ ہر لحاظ میرےسے شاگرد رہے ہیں،

چال چلن ارادےمیں، میں، ایمان میں، صبر محبتمیں،
میں، ثابت قدمی میں، 11 ایذا رسانیوں میں اور دُکھوں
میں۔ انطاکیہ، اکنیُم اور لسترہ میرےمیں ساتھ کیا کچھ
نہ !ہوا وہاں مجھے سختکتنی ایذا رسانیوں کا سامنا کرنا
پڑا۔ لیکن خداوند نے مجھے اِن سب سے رِہائی دی۔
بات12 یہ ہے سبکہ جو مسیح عیسٰی میں ترسخدا
زندگی گزارنا ہتے چا ہیں اُنہیں ستایا جائے گا۔ ساتھ13
ساتھ شریر اور دھوکے لوگباز میںکاموںغلطاپنے ترقی
کرتے جائیں گے۔ وہ دوسروں غلطکو راہ پر لے جائیں
اُنہیںاورگے غلطبھیخود راہ پر لایا لیکن14گا۔جائے
آپ اُسخود پر قائم رہیں آپجو سیکھنے لیا جساور
پر آپ کو یقین آیا ہے۔ کیونکہ آپ اپنے اُستادوں کو
جانتے ہیں 15 اور آپ بچـپن سے مُقّدس صحیفوں سے
واقف ہیں۔ الله کا یہ کلام آپ کو وہ حکمت عطا کر
سکتا ہے جو مسیح عیسٰی پر ایمان لانے تکنجاتسے
پہنچاتی ہے۔ 16 کیونکہ پاکہر نوشتہ الله روحکے سے
میںوجود آیا اورہے تعلیم ملامتدینے، اصلاحکرنے،
راستاورکرنے باز زندگی تربیتکیگزارنے دینے کے

لئے مفید ہے۔ 17 کلاِم مُقّدس کا مقصد یہی ہے کہ
الله کا بندہ ہر لحاظ سے قابل اور نیکہر کام کے لئے
تیار ہو۔

4
مَیں1 الله اور مسیح عیسٰی کے منے سا جو زندوں اور

کرےعدالتکیمُردوں اُساورگا آمدکی اور بادشاہی
کی یاد دلا کر سنجیدگی سے اِس کی تاکید کرتا ہوں،
2 بےوقتوقتکہ مُقّدسکلاِم منادیکی کرنے کے
لئے تیار بڑےرہیں۔ صبر ایمانسے داروں کو دےتعلیم
کر اُنہیں سمجھائیں، ملامت کریں اور اُن کی حوصلہ
بھیافزائی وقتایککیونکہ3کریں۔ آئے لوگجبگا
بخشصحت تعلیم برداشت نہیں کریں گے بلـکہ پاساپنے
اپنی بُری خواہشات مطابقتسے رکھنے والے اُستادوں
کا ڈھیر لگا لیں گے۔ یہ اُستاد اُنہیں صرف دل بہلانے
والی باتیں سنائیں صرفگے، وہ کچھ جو وہ سننا ہتے چا
ہیں۔ وہ4 سچائی کو سننے بازسے آ فرضیکر کہانیوں کے
پیچھے پڑ جائیں گے۔ آپلیکن5 خود ہوشمیںحالتہر
میں دُکھرہیں۔ برداشتکو کریں، الله خبریخوشکی
سناتے رہیں اور خدمتاپنی فرائضتمامکے ادا کریں۔

6 تکجہاں میرا تعلق ہے، وہ وقت آ چکا ہے کہ
مجھے َمے کی نذر کی طرح قربان گاہ پر ُنڈیلا ا جائے۔
میرے کوچ وقتکا آ گیا ہے۔ مَیں7 نے اچھی ُکشتی
لڑی ہے، مَیں دوڑ کے اختتام تک پہنچ گیا ہوں، مَیں
ایماننے محفوظکو رکھا ہے۔ 8 ایکاباور انعام تیار
پڑا راستہے، بازی کا وہ تاج جو خداوند ہمارا راست
منصف مجھے اپنی آمد کے دےدن گا۔ اور نہ صرف
مجھے بلـکہ سباُن کو اُسجو کی آمد آرزومندکے ہیں۔رہے

شخصیکچھ باتیں
9 میرے پاس آنے میں جلدی کریں۔ 10 کیونکہ

دیماس اِسنے دنیا کو پیار کر مجھےکے چھوڑ دیا ہے۔
وہ تھسلُنیکے چلا گیا۔ کریسکینس گلتیہ اور طِطُس
دلمتیہ چلے گئے ہیں۔ صرف11 لوقا میرے پاس ہے۔
مرقس کو اپنے ساتھ آنا،لے کیونکہ خدمتوہ کے لئے
مفید ثابت ہو گا۔ 12 ُتخِکُس کو مَیں اِفسسنے بھیج
دیا ہے۔ 13 وقتآتے میرا کوٹوہ اپنے ساتھ لے آئیں
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جو تروآسمَیں کرپسمیں پاسکے چھوڑ آیا تھا۔ میری
کتابیں بھی لے خاصآئیں، کر چرمی کاغذ والی۔

14 سکندر لوہار نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے۔
خداوند اُسے اُس کے کام کا دےبدلہ گا۔ اُس15 سے
محتاط رہیں اُسکیونکہ ہماریسےشدتبڑینے باتوں
مخالفتکی کی۔

پہلیمجھےجب16 دفعہ دفاعاپنے لئےکے میںعدالت
پیش کیا گیا تو سب نے ترکمجھے کر دیا۔ الله اُن سے
باتاِس حسابکا نہ لے بلـکہ اِسے نظرانداز کر دے۔
لیکن17 میرےخداوند ساتھ تھا۔ اُسی نے تقویتمجھے
دی، کیونکہ اُس کی مرضی تھی میرےکہ وسیلے سے
اُس کا پورا پیغام سنایا جائے اور تمام غیریہودی اُسے
سنیں۔ یوں الله نے مجھے ببر شیر کے منہ سے نکال کر
بچا لیا۔ 18 اور آگے بھی خداوند مجھے ہر شریر حملے سے
بچائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں لا دےنجاتکر
گا۔ اُس کا جلال ازل سے تکابد ہوتا رہے۔ آمین۔

آخری سلام
19 پرسکلہ، اکوِلہ اور ُنیسفرس ا کے گھرانے کو

ہمارا سلام کہنا۔ اراستس20 کُرِنتھس میں رہا، اور
ترفمسمجھے میلیتسکو میں چھوڑنا پڑا، کیونکہ وہ بیمار
تھا۔ جلدی21 کریں تاکہ سردیوں کے موسم سے پہلے
یہاں پہنچیں۔
یوبولس، پُودینس، لینس، کلودیہ اور تمام بھائی آپ

کو سلام کہتے ہیں۔
22 خداوند آپ کی روح کے ساتھ ہو۔ الله کا فضل

آپ ساتھکے ہوتا رہے۔
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طِطُس
1 یہ پولسخط کی طرف سے ہے جو الله کا خادم

اور عیسٰی مسیح کا رسول ہے۔
مجھے چن کر بھیجا گیا تاکہ مَیں ایمان لانے اور خدا

ترس زندگی کی سچائی جان لینے میں الله کے چنے ہوئے
لوگوں کی مدد کروں۔ 2 کیونکہ اِس سے اُنہیں ابدی
زندگی کی اُمید دلائی جاتی ہے، ایسی زندگی کی جس
کا وعدہ الله نے دنیا کے زمانوں سے پیشتر ہی کیا تھا۔
اور وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ 3 اپنے مقررہ وقت پر الله نے
کلاماپنے اعلانکا کر اُسےکے ظاہر دیا۔کر اعلانیہی
سپردمیرے کیا گیا دہندہنجاتہمارےاِسےمَیںاورہے
الله کے حکم مطابقکے سناتا ہوں۔

4 مَیں طِطُس کو لـکھ رہا ہوں ہمارےجو مشترکہ
ایمان مطابقکے میرا حقیقی بیٹا ہے۔
باپخدا اور نجاتہمارا دہندہ مسیح آپعیسٰی کو

فضل اور سلامتی عطا کریں۔
کریتے میں طِطُس خدمتکی

مَیں5 آپنے کو کریتے میں اِس لئے چھوڑا تھا کہ
آپ وہ کمیاں درست کریں جو تکاب رہ گئی تھیں۔
یہ بھی ایک مقصد تھا کہ آپ ہر شہر کی جماعت میں
بزرگ مقرر مَیںطرحجسکریں، آپنے کو کہا تھا۔
بزرگ6 اُسہو۔بےالزام بیویایکصرفکی اُسہو۔
کے بچے ایمان دار ہوں لوگاور اُن پر عیاش یا سرکش
ہونے کا الزام نہ لگا سکیں۔ نگران7 کو تو الله کا گھرانا
لنے اِسہے،گئیدیداریذمہکیسنبھا لئے لازم ہے
کہ وہ بےالزام ہو۔ وہ خودسر، غصیلا، شرابی، لڑاکا
یا لالچی نہ ہو۔ 8 اِس کے بجائے وہ مہمان نواز ہو اور
سب اچھی چیزوں سے پیار کرنے والا ہو۔ وہ سمجھ
دار، راست باز اور مُقّدس ہو۔ وہ اپنے آپ پر قابو رکھ
سکے۔ وہ9 اُس کلام ساتھکے لپٹا رہے جو قابِل اعتماد
ہماریاور تعلیم ہیطرحاِسکیونکہہے۔مطابقکے وہ
بخشصحت دےتعلیم کر دوسروں کی حوصلہ افزائی کر

سکے گا اور مخالفت کرنے والوں کو سمجھا بھی سکے
گا۔

10 بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو
سرکش ہیں، باتیںفضولجو کر دوسروںکے کو دھوکا
دیتے ہیں۔ یہ بات خاص کر اُن پر صادق آتی ہے جو
یہودیوں میں ہیں۔سے لازم11 چپاُنہیںکہہے کرا دیا
جائے، کیونکہ یہ لالچ میں آ کر کئی لوگوں پورےکے
گھر اپنی غلط تعلیم خرابسے کر رہے ہیں۔ 12 اُن کے
نبیایکاپنے باشندےکےکریتے”ہے،کہانے ہمیشہ
جھوٹ لنے بو وحشیوالے، جانور ُسستاور پیٹو ہوتے
“ہیں۔ اُس13 کی یہ درستگواہی اِسہے۔ وجہ سے
لازم ہے کہ آپ اُنہیں سختی سے سمجھائیں تاکہ اُن کا
ایمان صحت مند رہے 14 اور وہ یہودی فرضی کہانیوں
یا اُن انسانوں کے احکام پر دھیان نہ دیں جو سچائی سے
ہٹ گئے ہیں۔ 15 صافپاکلوگجو ہیں اُن کے لئے
پاککچھسب لیکنہے۔ ناپاکجو اور ایمان خالیسے
ہیں اُن کے لئے کچھ پاکبھی نہیں ہوتا بلـکہ اُن کا ذہن
اور اُن کا ضمیر ناپاکدونوں ہو گئے ہیں۔ 16 یہ الله کو
جاننے کا دعوٰی تو کرتے لیکنہیں، اُن اِسحرکتیںکی
بات کا انکار کرتی ہیں۔ یہ گھنونے، نافرمان اور کوئی
بھی اچھا کام کرنے قابلکے نہیں ہیں۔

2
بخشصحت تعلیم

لیکن1 آپ وہ کچھ سنائیں جو بخشصحت تعلیم سے
مطابقت رکھتا ہے۔ بزرگ2 مردوں کو بتا دینا کہ وہ
ہوش مند، شریف اور سمجھ دار ہوں۔ اُن کا ایمان،
محبت اور ثابت صحتقدمی مند ہوں۔

3 اِسی طرح بزرگ خواتین کو ہدایت دینا کہ وہ
مُقّدسین کی سی زندگی گزاریں۔ نہ وہ تہمت لگائیں نہ
شراب کی غلام ہوں۔ اِس کے بجائے وہ اچھی تعلیم
دینے کے لائق ہوں 4 تاکہ وہ جوان عورتوں کو سمجھ
دار زندگی گزارنے دےتربیتکی سکیں، کہ وہ اپنے
محبتسےبچوںاورشوہروں *دارسمجھوہکہ5رکھیں،
مُقّدساور ہوں، کہ وہ گھر فرائضکے ادا کرنے میں
لـگی رہیں، کہ نیکوہ ہوں، کہ وہ اپنے شوہروں کے

* 2:5 سمجھ :دار یونانی لفظ میں نفسضبِط کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔
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تابع رہیں۔ اگر وہ ایسی زندگی گزاریں تو وہ دوسروں کو
الله کے کلام پر کفر بکنے کا موقع فراہم نہیں کریں گی۔

6 اِسی طرح جوان آدمیوں کی حوصلہ افزائی کریں
کہ وہ ہر لحاظ سے سمجھ دار زندگی گزاریں۔ آپ7
نیکخود کام کرنے میں اُن کے لئے نمونہ بنیں۔ تعلیم
دیتے وقت آپ کی خلوص دلی، شرافت 8 اور الفاظ
کی بےالزام صافصحت نظر آئے۔ پھر آپ مخالفکے
شرمندہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے بارے میں
باتبُریکوئی نہیں کہہ سکیں گے۔

9 غلاموں کو کہہ دینا کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے
مالـکوں کے تابع رہیں۔ وہ اُنہیں پسند آئیں، بحث مباحثہ
کئے بغیر اُن کی بات مانیں 10 اور اُن کی چیزیں چوری
نہ کریں بلـکہ ثابت یں کر کہ اُن پر ہر طرح کا اعتماد کیا
جا سکتا ہے۔ کیونکہ اِس یقے طر سے نجاتہمارےوہ
دہندہ الله بارےکے میں تعلیم کو کشدلسےطرحہر
بنا دیں گے۔

11 کیونکہ الله کا نجات بخش فضل تمام انسانوں پر
ظاہر ہوا ہے۔ 12 اور یہ فضل دےتربیتہمیں کر اِس
قابل بنا دیتا ہے کہ ہم بےدینی اور خواہشاتدنیاوی
کا انکار کر کے اِس دنیا میں سمجھ دار، راست باز اور
خدا ترس زندگی گزار سکیں۔ 13 ساتھ ساتھ یہ تربیت
اُس مبارک دن کا انتظار کرنے میں ہماری مدد کرتی
اُمیدکیجسہے ہم رکھتے ہیں ہمارےجباور عظیم
خدا اور نجات دہندہ عیسٰی مسیح کا جلال ظاہر ہو
جائے گا۔ 14 کیونکہ مسیح ہمارےنے لئے اپنی جان
دیدے تاکہ دےفدیہ کر ہمیں ہر طرح کی بےدینی
چھڑاسے کر اپنے لئے پاکایک قوممخصوصاور بنائے
نیکجو کام کرنے میں سرگرم ہو۔

15 اِن ہی باتوں کی تعلیم دے پورےکر اختیار کے
لوگوںساتھ اورسمجھائیںکو اُن کوئیکریں۔اصلاحکی
آپبھی کو حقیر نہ جانے۔

3
مسیحی کردار

1 اُنہیں یاد دلانا کہ وہ حکمرانوں اور اختیار والوں
کے تابع اور فرماں بردار رہیں۔ وہ نیکہر کام کرنے

کے لئے تیار رہیں، کسی2 تہمتپر نہ لگائیں، امن پسند
اور نرم دل ہوں اور تمام لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی سے
وقتایککیونکہ3آئیں۔پیش بھیہمجبتھا ناسمجھ،
نافرمان اور صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اُس وقت
ہم کئی طرح کی شہوتوں اور غلط خواہشوں کی غلامی
میں تھے۔ بُرےہم کاموں اور حسد کرنے میں زندگی
گزارتے تھے۔ دوسرے ہم سے نفرت کرتے تھے اور
ہم بھی اُن نفرتسے کرتے تھے۔ ہمارےجبلیکن4
نجات دہندہ الله کی مہربانی محبتاور ہوئیظاہر تو5 اُس
ہمیںنے بچایا۔ یہ نہیں ہمکہ راستنے کام کرنے کے
نجاتباعث حاصل کی بلـکہ اُس کے رحم ہی ہمیںنے
القدسروح وسیلےکے سے جسبچایا ہمیںنے دھو کر
سرےنئے سے جنم دیا اور نئی زندگی عطا کی۔ 6 الله نے
اپنے اِس روح بڑیکو فیاضی نجاتہمارےسے دہندہ
عیسٰی مسیح کے وسیلے سے ہم پر ُنڈیل ا دیا 7 تاکہ ہمیں
اُس فضلکے راستسے باز قرار دیا جائے اور ہم اُس
ابدی زندگی بنوارثکے اُمیدکیجسجائیں ہم رکھتے
ہیں۔ باتاِس8 پر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔
مَیں آپکہہوںچاہتا باتوںاِن دیںزورخاصپر تاکہ

جو الله پر ایمان لائے ہیں وہ دھیان نیکسے کام کرنے
میں لـگے رہیں۔ یہ باتیں سب کے لئے اچھی اور مفید
ہیں۔ لیکن9 بےہودہ نسببحثوں، ناموں، جھگڑوں اور
شریعت بارےکے میں تنازعوں سے باز رہیں، کیونکہ
ایسا کرنا بےفائدہ اور فضول ہے۔ 10 پارٹیشخصجو باز
ہے اُسے دو بار سمجھائیں۔ اگر وہ اِس کے بعد بھی نہ
مانے تو اُسے رفاقت سے خارج کریں۔ 11 کیونکہ آپ
کو پتا ہو گا کہ شخصایسا غلط راہ پر ہے اور گناہ میں
پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اُس نے اپنی حرکتوں سے اپنے آپ
کو مجرم ٹھہرایا ہے۔

ہدایاتآخری
12 جب مَیں ارتماس یا ُتخِکُس کو آپ کے پاس

بھیج دوں گا پاسمیرےتو آنے میں جلدی کریں۔ مَیں
نیکپلس شہر میں ہوں، کیونکہ مَیں نے فیصلہ کر لیا ہے
سردیوںکہ یہاںموسمکا گزاروں۔ وکیلزیناسجب13
اور اپلّوس سفر کی یاں تیار کر رہے ہیں تو اُن کی مدد
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کریں۔ خیال رکھیں کہ اُن کی ہر ضرورت پوری کی
جائے۔ لازم14 ہے نیکلوگہمارےکہ کام کرنے
میں لـگے رہنا خاصسیکھیں، کر ضرورتبہتجہاں
ہے، ایسا نہ ہو کہ آخرکار وہ بےپھل نکلیں۔ سب15
میرےجو ساتھ آپہیں کو سلام کہتے ہیں۔ اُنہیں میرا
سلام دینا جو ایمان میں ہم محبتسے رکھتے ہیں۔
الله کا سبآپفضل ساتھکے ہوتا رہے۔
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فلیمون
1 یہ خط مسیح عیسٰی کے قیدی پولس اور تیمُتھیُس

طرفکی سے ہے۔
مَیں اپنے فلیمونخدمتہماوردوستعزیز لـکھکو

رہا ہوں 2 اور ساتھ ساتھ اپنی بہن افیہ، اپنے ہم سپاہ
ارخپس اور اُس جماعت کو آپجو کے گھر میں جمع
ہوتی ہے۔

3 خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسٰی مسیح آپ کو
فضل اور سلامتی عطا کریں۔

فلیمون محبتکی اور ایمان
جب4 بھی مَیں دعا کرتا ہوں تو آپ کو یاد کر کے

اپنے خدا کا شکر عیسٰیخداوندمجھےکیونکہ5ہوں۔کرتا
بارےکے میں آپ کے ایمان اور آپ کی تمام مُقّدسین
سے محبت کی خبر ملتی رہتی ہے۔ میری6 دعا ہے کہ
آپ کی جو رفاقت ایمان سے پیدا ہوئی ہے وہ آپ میں
یوں پکڑےزور آپکہ کو بہتر طور پر ہر اُس اچھی چیز
کی سمجھ آئے جو ہمیں مسیح میں حاصل ہے۔ 7 بھائی،
آپ کی محبت دیکھ کر مجھے بڑی خوشی اور تسلی ہوئی
ہے، آپکیونکہ نے مُقّدسین کے دلوں کو تر و تازہ کر
دیا ہے۔

اُنیسمس سفارشکی
8 اِس وجہ سے مَیں مسیح میں اِتنی دلیری محسوس

کرتا ہوں آپکہ کو وہ کچھ کرنے کا دوںحکم ابجو
مناسب ہے۔ توبھی9 مَیں ایسا نہیں کرنا چاہتا محبتبلـکہ
کی بنا آپپر اپیلسے ہی کرتا ہوں۔ مسیحپولسمَیںگو
عیسٰی ایلچیکا اببلـکہ اُس قیدیکا بھی ہوں توبھی10
منت کر کے اپنے بیٹے ُنیسمس ا کی سفارش کرتا ہوں۔
میرےکیونکہ قید میں ہوتے ہوئے وہ میرا بیٹا بن گیا۔
پہلے11 تو وہ آپ کے کام نہیں آ سکتا تھا، لیکن اب وہ
آپ کے لئے میرےاور لئے کافی ثابتمفید ہوا *ہے۔

اب12 مَیں اِس کو یا گو اپنی جان آپکو پاسکے
واپس بھیج رہا ہوں۔ اصل13 میں مَیں اُسے اپنے پاس
رکھنا چاہتا تھا تاکہ جب تک مَیں خوش خبری کی
ہوںمیںقیدخاطر کرے۔خدمتمیریجگہکیآپوہ

لیکن14 اجازتکیآپمَیں بغیرکے نہیںکچھ کرنا چاہتا
تھا۔ مَیںکیونکہ ہوںچاہتا کہ بھیجو کریںآپمہربانی
گے آپوہ مجبور ہو کر نہ کریں بلـکہ خوشی سے۔

15 ہو سکتا ُنیسمسکہہے ا اِس لئے کچھ دیر کے لئے
آپ سے جدا ہو گیا کہ آپوہ کو ہمیشہ کے لئے دوبارہ
مل جائے۔ 16 کیونکہ اب وہ نہ صرف غلام ہے بلـکہ
غلام سے کہیں یادہ۔ ز اب ایکوہ عزیز بھائی ہے جو
مجھے خاص عزیز ہے۔ لیکن وہ آپ کو کہیں یادہ ز
عزیز ہو گا، غلام کی حیثیت سے بھی اور خداوند میں
بھائی حیثیتکی سے بھی۔

17 غرض، اگر آپ مجھے اپنا ساتھی سمجھیں تو اُسے
آمدیدخوشیوں مَیںجیسےکہیں خود آ ہوتا۔حاضرکر
18 اگر اُس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا یا آپ کا
قرض دار ہوا تو مَیں اِس کا معاوضہ دینے کے لئے تیار
ہوں۔ یہاں19 پولسمَیں اپنے ہی ہاتھ سے باتاِس کی
تصدیق کرتا :ہوں مَیں اِس کا معاوضہ دوں گا اگرچہ
آپمجھے کو یاد دلانے ضرورتکی نہیں آپکہ خود
میرے قرض دار ہیں۔ کیونکہ میرا قرض جو آپ پر
ہے وہ آپ خود ہیں۔ 20 چنانچہ میرے بھائی، مجھ پر
یہ مہربانی کریں کہ مجھے خداوند آپمیں سے کچھ فائدہ
ملے۔ مسیح میریمیں جان کو تازہ کریں۔

آپمَیں21 برداریفرماںکی پر اعتبار کر آپکے کو
لـکھیہ مَیںکیونکہہوں۔رہا صرفنہآپکہہوںجانتا
میری سنیں گے بلـکہ اِس سے کہیں یادہ ز میرے لئے
یں کر گے۔ ایک22 اَور گزارش بھی میرےہے، لئے
ایک کمرا تیار کریں، کیونکہ مجھے اُمید ہے آپکہ کی
دعاؤں آپمجھےمیںجوابکے واپسکو دیا گا۔جائے

آخری سلام
اِپَفراس23 جو مسیح عیسٰی میں میرے ساتھ قیدی

ہے آپ کو سلام کہتا ہے۔ 24 اِسی طرح مرقس،
دیماسارسترخس، اور آپبھیلوقا ہیں۔کہتےسلامکو

25 خداوند عیسٰی کا فضل آپ سب کے ساتھ رہے۔ہوتا

* 1:11 کافی ثابتمفید ہوا ُنیسمس:ہے ا مطلبکا کارآمد،’ فائدہ ‘مند ہے۔
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عبرانیوں
الله کا اپنے فرزند یعےکے ذر کلام

ماضی1 میں الله مختلف موقعوں پر اور کئی یقوں طر
باپہمارےسے دادا سے ہم کلام ہوا۔ وقتاُس اُس
نے یہ نبیوں کے وسیلے سے کیا 2 لیکن اِن آخری دنوں
میں وہ اپنے فرزند وسیلےکے سے ہم سے ہم کلام ہوا،
اُسی وسیلےکے اُسجسےسے چیزوںسبنے وارثکا
بنا دیا جساور وسیلےکے سے اُس کائناتنے کو بھی
خلق کیا۔ فرزند3 الله کا شاندار منعکسجلال کرتا اور
اُس عینکیذاتکی وہہے۔*شبیہ قویاپنے سےکلام
سب کچھ سنبھالے رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں تھا تو
اُس ہمارےنے لئے گناہوں صافپاکسے ہو جانے
انتظامکا قائم کیا۔ اِس بعدکے آسمانوہ پر مطلققادرِ کے
ہنے د ہاتھ جا بیٹھا۔

الله کے فرزند عظمتکی
4 فرزند فرشتوں سے کہیں عظیم ہے، اِتنا جتنا اُس

کا میراث میں پایا ہوا نام اُن کے ناموں سے عظیم ہے۔
5 کیونکہ الله کسنے فرشتے کبھیسے تُو”کہا، میرا فرزند ہے،
آج مَیں باپتیرا بن گیا “ہوں۔
اُسبھییہ فرشتےکسینے نہیںکبھیمیںبارےکے

مَیں”کہا، اُس باپکا ہوں گا
اور وہ میرا فرزند ہو “گا۔
6 اور جب الله اپنے پہلوٹھے فرزند کو آسمانی دنیا میں

لاتا ہے تو وہ فرماتا الله”ہے، کے تمام فرشتے اُس پرستشکی “کریں۔
فرشتوں7 بارےکے میں وہ فرماتا وہ”ہے، اپنے فرشتوں کو ہَوائیں
اور اپنے خادموں آگکو شعلےکے بنا دیتا “ہے۔
لیکن8 فرزند بارےکے میں وہ کہتا خدا،اے”ہے، ازلتختتیرا تکابدسے قائم و دائم رہے

گا،

انصافاور کا شاہی تیریعصا بادشاہی پر حکومت
کرے گا۔

9 تُو بازیراستنے محبتسے
اور بےدینی نفرتسے کی،
اِس لئے تیرےالله خدا خوشیتجھےنے تیلکے سے

مسح کر کے
تجھے تیرے ساتھیوں سے کہیں یادہ ز سرفراز کر

“دیا۔
10 وہ یہ بھی فرماتا اے”ہے، رب، تُو نے ابتدا میں دنیا کی بنیاد رکھی،
تیرےاور ہی ہاتھوں آسمانوںنے کو بنایا۔
11 یہ تو تباہ ہو جائیں گے،
لیکن تُو قائم رہے گا۔
لباسسبیہ کی پھٹگھسطرح جائیں گے
12 اور تُو اِنہیں چادر طرحکی لپیٹے گا،
کپڑےپرانے طرحکی یہ بدلے جائیں گے۔
لیکن تُو وہی کا وہی رہتا ہے،
اور تیری زندگی کبھی ختم نہیں “ہوتی۔
13 الله بھیکبھینے کسیاپنے فرشتے سے باتیہ نہ

میرے”کہی، ہنے د ہاتھ بیٹھ،
تکجب تیرےمَیں دشمنوں کو
تیرے پاؤں کی چوکی نہ بنا “دوں۔
14 پھر فرشتے کیا ہیں؟ وہ خدمتسبتو گزار روحیں

ہیں جنہیں الله اُن کی خدمت کرنے کے لئے بھیج دیتا
میراثجنہیںہے نجاتمیں پانی ہے۔

2
نجات عظمتکی

1 اِس لئے لازم ہے کہ ہم اَور یادہ ز دھیان سے
کلاِم مُقّدس کی اُن باتوں پر غور کریں جو ہم نے سن
لی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سمندر پر بےقابو کشتی کی
طرح بےمقصد اِدھر اُدھر پھریں۔ 2 جو کلام فرشتوں
نے انسان تک پہنچایا وہ تو اَن مٹ رہا، اور جس سے
بھی کوئی خطا یا نافرمانی ہوئی اُسے اُس کی مناسب
سزا ملی۔ 3 تو پھر کسہم طرح الله غضبکے سے بچ
اِتنیکیمسیحہماگرگےسکیں نجاتعظیم نظراندازکو

* 1:3 :شبیہ یا نقش۔
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نجاتاِسخودنےخداوندپہلےکریں؟ اعلانکا کیا، اور
پھر ایسے لوگوں ہمارےنے پاس آ کر اِس کی تصدیق
کی جنہوں نے اُسے سن لیا تھا۔ 4 ساتھ ساتھ الله نے
باتاِس کی اِس طرح تصدیق بھی کی کہ اُس نے اپنی
مرضی کے مطابق الٰہی معجزےنشان، اور مختلف قسم
کے زوردار کام دکھائے اور روح القدس کی نعمتیں
لوگوں میں تقسیم کیں۔

مسیح بخشنجاتکا کام
اب5 ایسا ہے کہ الله نے مذکورہ آنے والی دنیا کو

فرشتوں کے تابع نہیں کیا۔ 6 کیونکہ کلاِم مُقّدس میں
کسی کہیںنے یہ دیگواہی انسان”ہے، کون ہے کہ تُو اُسے کرےیاد
یا آدم زاد کہ تُو اُس کا خیال رکھے؟
7 تُو نے اُسے تھوڑی دیر کے لئے فرشتوں سے کم کر

دیا،
تُو نے اُسے جلال عزتاور تاجکا پہنا کر
کچھسب8 اُس پاؤںکے نیچےکے کر “دیا۔
جب لـکھا ہے کچھسبکہ اُس کے پاؤں تلے کر دیا

گیا تو اِس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز نہ رہی جو اُس
کے تابع نہیں بےشکہے۔ ہمیں حال میں یہ بات نظر
نہیں آتی کچھسبکہ اُس کے تابع ہے، لیکن9 ہم اُسے
ضرور دیکھتے ہیں جو تھوڑی” دیر کے لئے فرشتوں سے
“کم تھا یعنی عیسٰی اُسجسےکو تکموتکی دُکھکے
کی وجہ سے جلال” اور عزت کا “تاج پہنایا گیا ہے۔
ہاں، الله کے فضل سے اُس نے سب کی خاطر موت
برداشت کی۔ 10 کیونکہ یہی مناسب تھا کہ الله جس
لئےکے وسیلےکےجساور کچھسبسے بہتیوںہے
سے بیٹوں کو اپنے جلال کرےشریکمیں کہ وہ اُن
کی نجات کے بانی عیسٰی کو دُکھ اُٹھانے سے کاملیت
تک پہنچائے۔

11 عیسٰی اور وہ جنہیں مخصوصوہ مُقّدسو کر دیتا
دونوںہے وجہیہیہے۔باپہیایککا عیسٰیکہہے
یہ کہنے سے نہیں شرماتا کہ میرےمُقّدسین بھائی ہیں۔
مثلا12ً وہ الله سے کہتا مَیں”ہے، اپنے بھائیوں کے منے سا تیرے نام کا اعلان
کروں گا،

جماعت درمیانکے “گا۔کروںسرائیمدحتیریہی
13 وہ یہ بھی کہتا ہے، مَیں” اُس پر بھروسا رکھوں

“گا۔ اور پھر مَیں” حاضر ہوں، مَیں اور وہ بچے جو الله
نے مجھے دیئے “ہیں۔

اب14 چونکہ یہ بچے گوشت پوست اور خون کے
انسان ہیں اِس لئے عیسٰی خود اُن کی مانند بن گیا اور
اُن کی فطرتانسانی شریکمیں ہوا۔ کیونکہ اِس طرح
ہی وہ اپنی موت سے موت مالـککے ابلیس کو تباہ
کر سکا، 15 اور اِس طرح ہی وہ اُنہیں چھڑا سکا جو
موت سے ڈرنے کی وجہ زندگیسے بھر غلامی میں تھے۔
16 ظاہر ہے کہ جن کی مدد وہ کرتا ہے وہ فرشتے نہیں
ہیں بلـکہ ابراہیم اولاد۔کی اِس17 لئے لازم تھا کہ وہ ہر
لحاظ سے اپنے بھائیوں کی مانند بن صرفجائے۔ اِس
سے اُس کا یہ مقصد پورا ہو سکا کہ وہ الله کے حضور
ایک اوررحیم وفادار اماِم بناعظم لوگوںکر گناہوںکے
کا سکے۔دےکفارہ اباور18 وہ اُن کی مدد کر سکتا
ہے آزمائشجو میں اُلجھے ہوئے ہیں، کیونکہ اُس کی
آزمائشبھی ہوئی اور اُس نے خود دُکھ اُٹھایا ہے۔

3
عیسٰی موسٰی سے بڑا ہے

1 مُقّدس بھائیو، جو میرے ساتھ الله کے بُلائے
ہوئے !ہیں عیسٰی پر غور و خوض کرتے رہیں جو
الله کا پیغمبر اور اماِم اعظم ہے اور جس کا ہم اقرار
کرتے ہیں۔ 2 عیسٰی الله کا وفادار رہا جب اُس نے
اُسے یہ کام کرنے کے لئے مقرر کیا، بالکل اُسی طرح
جس طرح موسٰی بھی وفادار رہا جب الله کا پورا گھر
اُس کے سپرد کیا گیا۔ اب3 جو کسی گھر کو تعمیر
کرتا ہے اُسے گھر کی نسبت یادہ ز عزت حاصل ہوتی
اِسیہے۔ طرح عیسٰی موسٰی نسبتکی یادہ عزتز کے
لائق ہے۔ 4 کیونکہ ہر گھر کسیکو نہ کسی نے بنایا
ہوتا ہے، جبکہ الله نے سب کچھ بنایا ہے۔ 5 موسٰی تو
الله پورےکے وقتکرتےخدمتمیںگھر وفادار رہا،
لیکن ملازم حیثیتکی سے تاکہ مُقّدسکلاِم کی آنے
والی باتوں کی گواہی دیتا رہے۔ فرقمسیح6 اُسےہے۔
فرزند حیثیتکی سے الله کے گھر پر اختیار ہے اور اِسی
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میں وہ وفادار ہے۔ ہم اُس کا گھر ہیں بشرطیکہ ہم
دلیریاپنی اور وہ اُمید قائم جسرکھیں پر ہم فخر ہیں۔کرتے

الله کی قوم کے لئے سکون
7 القدسروحطرحجسچنانچہ فرماتا ہے،
اگر” تم آج الله کی آواز سنو
تو8 دلوںاپنے نہسختکو بغاوتطرحجسکرو کے

دن ہوا،
جب تمہارے باپ دادا نے یگستان ر میں مجھے

آزمایا۔
وہاں9 اُنہوں نے مجھے آزمایا اور جانچا،
حالانکہ اُنہوں نے چالیس سال کے دوران میرے

کام دیکھ لئے تھے۔
اِس10 لئے مجھے اُس نسل پر غصہ آیا اور مَیں اُن’بولا، دلکے ہمیشہ صحیح راہ ہٹسے جاتے ہیں
اور میریوہ راہیں نہیں ‘جانتے۔
11 غضباپنے میں مَیں قَسمنے کھائی،
یہ’ کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “۔‘دیتا
12 بھائیو، خبردار رہیں تاکہ آپ میں سے کسی کا

دل بُرائی اور کفر سے بھر کر زندہ خدا سے برگشتہ نہ ہو
جائے۔ اِس13 تکجببجائےکے الله کا یہ فرمان قائم
ہے دوسرےایکروزانہ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ
آپ میں سے کوئی بھی گناہ فریبکے میں آ سختکر دل
نہ ہو۔ بات14 یہ ہے کہ ہم مسیح کے شریِک کار بن
گئے ہیں۔ لیکن اِس شرط پر کہ ہم تکآخر وہ اعتماد
مضبوطی سے قائم رکھیں جو ہم آغاز میں رکھتے تھے۔

15 مذکورہ کلام میں لـکھا اگر”ہے، تم آج الله کی آواز سنو،
تو اپنے دلوں سختکو نہ بغاوتطرحجسکرو کے

دن “ہوا۔
16 یہ کون تھے جو الله کی آواز سن کر باغی ہو گئے؟

جنہیںسبوہ موسٰی مصر نکالسے کر باہر لایا۔ 17 اور
یہ تھےکون سالچالیساللهسےجن ناراضدورانکے
رہا؟ یہ جنہوںتھےوہی گناہنے کیا اور یگستانجو میںر
مر کر پڑےوہیں رہے۔ 18 الله نے کن کی بابت قَسم
کھائی بھیکبھییہ”کہ ہوںنہیںداخلمیںملـکاُس

مَیںجہاںگے اُنہیں سکون ؟“دیتا ظاہر ہے اُن بابتکی
جنہوں نے نافرمانی کی تھی۔ 19 چنانچہ ہم دیکھتے ہیں
کہ ایمانوہ نہ رکھنے کی وجہ ملـکسے داخلمیں نہ ہو
سکے۔

4
1 تکابدیکھیں، الله کا یہ وعدہ قائم ہے، اباور

تک ہم سکون کے ملـک میں داخل ہو سکتے ہیں۔
اِس لئے آئیں، ہم خبردار رہیں۔ ایسا نہ ہو آپکہ میں
سے کوئی پیچھے رہ کر اُس میں داخل نہ ہونے پائے۔
2 کیونکہ ہمیں بھی اُن خبریخوشایکطرحکی سنائی
گئی۔ لیکن یہ پیغام اُن کے لئے بےفائدہ تھا، کیونکہ وہ
اُسے سن کر ایمان نہ لائے۔ 3 اُن نسبتکی ہم جو ایمان
لائے ہیں سکون کے اِس ملـک میں داخل ہو ہیں۔سکتے
غرض، یہ ایسا ہی طرحجسہے الله نے فرمایا،
غضباپنے” میں مَیں قَسمنے کھائی،
یہ’ کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “۔‘دیتا
اب غور کریں کہ اُس نے یہ کہا اگرچہ اُس کا

کام دنیا کی تخلیق پر تکاختتام پہنچ گیا تھا۔ 4 کیونکہ
مُقّدسکلاِم میں ساتویں دن بارےکے میں لـکھا ساتویں”ہے، دن الله کا سارا کام تکمیل تک پہنچ گیا۔ اِس
سے فارغ ہو کر اُس نے آرام “کیا۔ اب5 اِس کا مقابلہ
آیتمذکورہ سے یہ”کریں، کبھی ملـکاُس میں داخل نہیں ہوں گے
جہاں مَیں اُنہیں سکون “دیتا۔
6 جنہوں نے پہلے الله کی خوش خبری سنی اُنہیں

نافرمان ہونے کی وجہ سے یہ سکون نہ ملا۔ توبھی یہ
بات قائم رہی کہ کچھ تو سکون کے اِس ملـک میں
داخل ہو جائیں گے۔ 7 یہ مدِ نظر رکھ کر الله ایکنے
اَور دن مقرر کیا، مذکورہ “آج” کا دن۔ سالوںکئی کے
بعد ہی اُس نے داؤد معرفتکی باتوہ جسکی پر ہم
غور کر رہے اگر”ہیں، تم آج الله کی آواز سنو
تو اپنے دلوں سختکو نہ “کرو۔
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یشوعجب8 اُنہیں ملـِک کنعان میں لایا تب اُس نے

اسرائیلیوں کو یہ سکون نہ دیا، ورنہ الله اِس کے بعد کے
کسی اَور دن کا ذکر نہ کرتا۔ 9 چنانچہ الله کی قوم کے
لئے خاصایک سکون باقی رہ گیا ہے، ایسا سکون جو
الله کے ساتویں دن آرام کرنے مطابقتسے رکھتا ہے۔
10 کیونکہ جو بھی وہ سکون پاتا جسہے کا وعدہ الله
نے کیا وہ الله کی طرح اپنے کاموں سے فارغ ہو کر آرام
کرے گا۔ 11 اِس لئے آئیں، ہم اِس سکون میں داخل
ہونے کی پوری کوشش کریں تاکہ ہم میں سے کوئی
باپبھی دادا نافرمانکے نمونے پر چل کر گناہ میں نہ گر
جائے۔

12 کیونکہ الله کا کلام زندہ، موثر اور ہر دو دھاری
تلوار سے یادہ ز تیز ہے۔ وہ انسان میں سے گزر کر اُس
کی جان روح سے اور اُس کے جوڑوں ُگودےکو سے
الـگ کر لیتا ہے۔ وہی دل خیالاتکے اور سوچ کو
جانچ کر اُن پر فیصلہ مخلوقکوئی13ہے۔قابلکےکرنے
بھی الله کی نظر سے نہیں چھپ سکتی۔ اُس کی آنکھوں
کے منے جوابکےجسسا دہ ہم کچھسبہیںہوتے
عیاں بےنقاباور ہے۔

عیسٰی ہمارا اماِم اعظم ہے
غرض14 آئیں، ہم اُس ایمان سے لپٹے جسرہیں کا

اقرار ہم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا ایسا عظیم اماِم اعظم
ہے آسمانوںجو میں سے گزر گیا یعنی عیسٰی الله کا فرزند۔
15 اور وہ ایسا اماِم اعظم نہیں ہے ہماریجو یوں کمزور
کو دیکھ کر ہم دردی نہ دکھائے بلـکہ اگرچہ وہ
بےگناہ رہا توبھی ہماری طرح اُسے ہر قسم آزمائشکی
کا سامنا کرنا پڑا۔ اب16 آئیں، ہم پورے اعتماد کے
ساتھ الله کے تخت کے منے سا حاضر ہو جائیں جہاں
فضل پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہیں ہم وہ رحم اور فضل
پائیں گے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کر ہے۔سکتا

5
اب1 انسانوں میں سے چنے گئے اماِم اعظم کو اِس

لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اُن کی خاطر الله خدمتکی
کرے، تاکہ وہ گناہوں کے لئے نذرانے اور قربانیاں

پیش کرے۔ 2 وہ جاہل اور آوارہ لوگوں کے ساتھ
نرم سلوک رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود کئی طرح
کی یوں کمزور گرفتکی میں ہوتا ہے۔ 3 یہی وجہ ہے
کہ اُسے نہ صرف قوم کے گناہوں کے لئے بلـکہ اپنے
گناہوں کے لئے بھی قربانیاں چڑھانی پڑتی ہیں۔ 4 اور
کوئی اپنی مرضی سے اماِم اعظم کا پُروقار عُہدہ نہیں اپنا
سکتا بلـکہ لازم ہے کہ الله اُسے ہارون کی طرح بُلا کر
مقرر کرے۔

مسیحطرحاِسی5 بھینے مرضیاپنی سے اماِم اعظم
کا پُروقار عُہدہ نہیں اپنایا۔ اِس کے بجائے الله نے اُس
سے تُو”کہا، میرا فرزند ہے،
آج مَیں باپتیرا بن گیا “ہوں۔
کہیں6 اَور وہ فرماتا تُو”ہے، تکابد امام ہے،
ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق “تھا۔
عیسٰیجب7 اِس دنیا میں تھا تو اُس نے زور زور سے

پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اُسے دعائیں اور پیشالتجائیں
*کیں جو اُسے موت سے بچا سکتا تھا۔ اور الله نے اُس
کی سنی، کیونکہ وہ خدا کا خوف رکھتا تھا۔ 8 وہ الله
کا فرزند تو تھا، توبھی اُس نے دُکھ اُٹھانے سے فرماں
برداری پہنچتککاملیتوہجب9سیکھی۔ گیا تو وہ اُن
نجاتابدیکیسب کا بنسرچشمہ گیا جو اُس کی سنتے
ہیں۔ وقتاُس10 الله اُسےنے اماِم متعینبھیاعظم کیا،
ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق تھا۔

ترکایمان کرنے بابتکی آگاہی
اِس11 بارےکے میں ہم بہتمزید کچھ کہہ سکتے

ہیں، لیکن ہم مشکل سے اِس کی تشریح کر سکتے ہیں،
آپکیونکہ سننے ُسستمیں ہیں۔ اصل12 میں اِتنا وقت
گزر گیا ہے کہ اب آپ کو خود اُستاد ہونا ہئے۔ چا
افسوس کہ ایسا نہیں ہے بلـکہ آپ کو اِس ضرورتکی
ہے کہ کوئی آپ پاسکے آ کر آپ کو الله کے کلام
ٹھوستکابآپسکھائے۔دوبارہسچائیاںبنیادیکی
کھانا نہیں کھا سکتے بلـکہ آپ کو دودھ کی ضرورت
ہے۔ 13 جو دودھ ہی پی سکتا ہے وہ ابھی چھوٹا بچہ

* 5:7 پیشالتجائیں :کیں یعنی امام حیثیتکی سے اُس نے یہ دعائیں اور التجائیں قربانی کے طور پیشپر کیں۔
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ہی ہے اور وہ راست بازی کی تعلیم ناواقفسے ہے۔
14 اِس کے مقابلے میں ٹھوس کھانا بالغوں کے لئے ہے
جنہوں نے اپنی بلوغت کے باعث اپنی روحانی بصارت
دیتربیتاِتنیکو وہکہہے بھلائی اور بُرائی میں امتیاز
کر سکتے ہیں۔

6
اِس1 لئے آئیں، مسیحہم بارےکے بنیادیمیں تعلیم

کو چھوڑ بلوغتکر طرفکی آگے بڑھیں۔ ایسیکیونکہ
باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہونی ہئے چا جن سے
ایمان کی بنیاد رکھی جاتی ًہے، تکموتمثلا پہنچانے
بپتسمہ2توبہ،سےکاموالے کیا ہاتھپرکسیہے، رکھنے
کی تعلیم، مُردوں کے جی اُٹھنے اور ابدی سزا پانے کی
تعلیم۔ 3 چنانچہ الله کی مرضی ہوئی تو ہم یہ چھوڑ کر
آگے بڑھیں گے۔

ناممکن4 ہے کہ اُنہیں بحال کر کے دوبارہ تکتوبہ
پہنچایا جائے جنہوں نے اپنا ترکایمان کر دیا ہو۔ اُنہیں
تو ایک بار الله کے نور میں لایا گیا تھا، اُنہوں نے آسمان
کی نعمت چکھ لی تھی، وہ روح القدس میں شریک
ہوئے، 5 اُنہوں نے الله کے کلام کی بھلائی اور آنے
والے زمانے کی قوتوں کا تجربہ کیا تھا۔ 6 اور پھر اُنہوں
نے اپنا ترکایمان کر !دیا ایسے لوگوں کو بحال کر کے
دوبارہ تکتوبہ پہنچانا ناممکن ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے
وہسے الله فرزندکے مصلوبدوبارہکو لعناُسےکےکر
طعن کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔

7 الله اُس زمین کو برکت دیتا ہے جو اپنے پر بار بار
پڑنے بارشوالی جذبکو کر ایسیکے فصل پیدا کرتی
ہے جو کھیتی باڑی کرنے والے کے لئے مفید ہو۔
لیکن8 اگر وہ صرف پودےخاردار اور کٹارےاونٹ
کرےپیدا تو وہ بےکار ہے اور خطرےاِس میں ہے
کہ اُس لعنتپر بھیجی جائے۔ انجاِم کار اُس پر سبکا
کچھ جلایا جائے گا۔

9 عزیزو، گو ہم اِس طرح کی باتیں کر رہے ہیں
توبھی ہمارا اعتماد یہ ہے کہ آپ کو وہ بہترین برکتیں
حاصل ہیں جو نجات سے ملتی ہیں۔ 10 کیونکہ الله
بےانصاف نہیں ہے۔ وہ آپ کا کام اور وہ محبت نہیں
بھولے گا آپجو نے اُس کا نام لے کر ظاہر جبکی

آپ نے مُقّدسین کی خدمت کی بلـکہ تکآج کر رہے
ہیں۔ لیکن11 ہماری بڑی خواہش یہ ہے آپکہ میں
سے ایکہر اِسی سرگرمی کا اظہار آخر تک کرتا رہے
تاکہ باتوںجن کی آپاُمید ہیںرکھتے وہ پوریواقعی ہو
جائیں۔ ہم12 نہیں ہتے چا ُسستآپکہ ہو جائیں بلـکہ
یہ کہ آپ اُن کے نمونے پر چلیں جو ایمان اور صبر سے
وہ میراثکچھ میں پا جسہیںرہے کا وعدہ الله نے ہے۔کیا

الله کا یقینی وعدہ
جب13 الله نے قَسم کھا کر ابراہیم سے وعدہ کیا تو

اُس نے اپنی ہی قَسم کھا کر یہ وعدہ کیا۔ کیونکہ کوئی
اَور نہیں تھا جو اُس سے بڑا تھا جس کی قَسم وہ کھا
سکتا۔ اُسوقتاُس14 مَیں”کہا،نے بہتتجھےضرور
برکت دوں گا، اور ًمَیں یقینا کثرتتجھے کی اولاد دوں
“گا۔ 15 اِس پر ابراہیم نے صبر سے انتظار کر کے وہ
کچھ پایا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ قَسم16 وقتکھاتے
لوگ اُس کی قَسم کھاتے ہیں جو اُن سے بڑا ہوتا ہے۔
اِس طرح سے قَسم میں بیان کردہ بات کی تصدیق بحث
مباحثہ کی گنجائشہر کو ختم ہے۔دیتیکر الله17 نے
بھی قَسم کھا کر تصدیقکیوعدےاپنے کی۔ کیونکہ وہ
وعدےاپنے وارثوںکے صافپر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ
اُس نہیںکبھیارادہکا یہغرض،18گا۔بدلے باتیںدو
قائم رہی ہیں، الله کا وعدہ اور اُس کی قَسم۔ وہ اِنہیں نہ
تو بدل سکتا نہ اِن بارےکے جھوٹمیں بول سکتا ہے۔
یوں ہم جنہوں نے اُس پاسکے پناہ لی بڑیہے تسلی پا
کر اُس اُمید کو مضبوطی سے تھامے رکھ سکتے ہیں جو
پیشہمیں کی گئی ہے۔ 19 کیونکہ یہ اُمید ہماری جان
لئےکے مضبوط لنگر اورہے۔ یہ المُقّدسبیتآسمانی کے
مُقّدس کمرےترین پردےکے میں سے گزر اُسکر میں
داخل ہوتی ہے۔ 20 وہیں عیسٰی ہمارے آگے آگے جا
ہماریکر داخلخاطر ہوا یوںہے۔ ـِکوہ کیصدقمَل
مانند ہمیشہ کے لئے اماِم اعظم بن گیا ہے۔

7
ـِک مَل صدق
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1 یہ ـِک مَل صدق، سالم کا بادشاہ اور الله تعالیٰ امامکا تھا۔ جب ابراہیم چار بادشاہوں کو شکست دینے

کے بعد واپس آ رہا تھا ـِکتو مَل صدق اُس سے ملا اور
اُسے برکت دی۔ اِس2 پر ابراہیم نے اُسے تمام لُوٹ کے
مال کا دسواں حصہ دے دیا۔ اب ـِک مَل صدق کا
مطلب بازیراست” کا “بادشاہ ہے۔ دوسرے، سالم”
“بادشاہکا سلامتی”مطلبکا اُسنہ3ہے۔“بادشاہکا
باپکا یا ماں نہہے، نسبکوئی نامہ۔ اُس زندگیکی کا
نہ تو آغاز ہے، نہ اختتام۔ الله کے فرزند کی طرح وہ ابد
تک امام رہتا ہے۔

4 غور کریں کہ وہ کتنا عظیم باپہمارےتھا۔ دادا
ابراہیم نے اُسے لُوٹے ہوئے مال کا دسواں دےحصہ
کرتیطلبشریعتاب5دیا۔ اولادوہکیلاویکہہے
جو امام بن جاتی ہے قوم یعنی اپنے بھائیوں سے پیداوار
کا دسواں حصہ لے، حالانکہ اُن کے بھائی ابراہیم کی
اولاد ہیں۔ ـِکلیکن6 لاویصدقمَل اولادکی میں سے
نہیں تھا۔ توبھی اُس نے ابراہیم دسواںسے حصہ لے کر
اُسے برکت جسدی سے الله نے وعدہ کیا تھا۔ 7 اِس
میں شککوئی نہیں کہ کم شخصحیثیت کو اُس سے
برکت ملتی ہے جو یادہ حیثیتز کا ہو۔ لاویجہاں8
اماموں کا تعلق ہے فانی انسان دسواں حصہ لیتے ہیں۔
ـِکلیکن مَل صدق کے معاملے میں یہ حصہ اُس کو ملا
جس بارےکے میں گواہی دی گئی ہے کہ وہ زندہ
رہتا ہے۔ 9 یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب ابراہیم
مالنے کا دسواں دےحصہ دیا تو لاوی نے اُس کے
یعے ذر بھی یہ حصہ دیا، حالانکہ وہ خود دسواں حصہ
لیتا ہے۔ 10 کیونکہ لاویگو وقتاُس پیدا نہیں ہوا تھا
توبھی ایکوہ طرح سے ابراہیم کے جسم میں موجود تھا
ـِکجب مَل صدق اُس سے ملا۔

11 لاویاگر کہانتکی جس) شریعتپر مبنی (تھی
کاملیت پیدا کر سکتی تو ایکپھر اَور قسم کے امام کی
کیا ضرورت ہوتی، اُس کی جو ہارون جیسا نہ ہو بلـکہ
ـِک مَل صدق جیسا؟ 12 کیونکہ جب بھی کہانت بدل
جاتی ہے تو لازم ہے شریعتکہ میں بھی تبدیلی آئے۔
13 اور ہمارا خداوند جس کے بارے میں یہ بیان کیا
گیا ہے وہ ایک فرق قبیلے کا فرد تھا۔ اُس کے قبیلے

کے کسی بھی فرد نے امام کی خدمت ادا نہیں کی۔
14 کیونکہ صاف معلوم ہے کہ خداوند مسیح یہوداہ
قبیلے کا فرد تھا، اور موسٰی نے اِس قبیلے کو اماموں کی
خدمت میں شامل نہ کیا۔

ـِک مَل صدق ایکجیسا اَور امام
15 معاملہ مزید صاف ہو جاتا ایکہے۔ فرق امام

ظاہر ہوا ہے ـِکجو مَل صدق جیسا ہے۔ 16 وہ لاوی
قبیلےکے فردکا امامسےہونے نہ شریعتطرحجسبنا
تقاضا کرتی تھی، بلـکہ وہ لافانی زندگی قوتکی ہی سے
امام بن گیا۔ 17 کیونکہ مُقّدسکلاِم فرماتا ہے،

تُو” تکابد امام ہے،
ایسا امام ـِکجیسا مَل صدق “تھا۔
یوں18 پرانے حکم منسوخکو کر دیا جاتا کیونکہہے،

وہ کمزور اور بےکار تھا 19 ( موسیٰ کی شریعت تو
کسی چیز نہیںکاملکو بنا (تھیسکتی ایکاباور بہتر
اُمید مہیا گئیکی اللهہمسےجسہے قریبکے آ ہیں۔جاتے

اور20 یہ نیا نظام الله قَسمکی سے قائم ایسیہوا۔ کوئی
قَسم نہ کھائی گئی دوسرےجب امام بنے۔ 21 لیکن
عیسٰی ایک قَسم کے یعے ذر امام بن گیا جب الله نے
رب”فرمایا، قَسمنے کھائی ہے
اور اِس سے پچھتائے گا تُو’نہیں، تکابد امام “۔‘ہے
22 اِس قَسم کی وجہ سے عیسٰی ایک بہتر عہد کی

ضمانت دیتا ہے۔
ایک23 اَور فرق، پرانے نظام بہتمیں امامسے تھے،

موتکیونکہ ایکہرنے محدودخدمتکی رکھی۔کئے
لیکن24 چونکہ عیسٰی تکابد زندہ اِسہے لئے اُس کی
بھیکبھیکہانت نہیںختم یوں25گی۔ہو ابدیاُنہیںوہ
سکتادےنجات اُسجوہے اللهسےوسیلےکے پاسکے
آتے ہیں، زندہتکابدوہکیونکہ اورہے اُن شفاعتکی
کرتا رہتا ہے۔

ہمیں26 ایسے ہی اماِم اعظم ضرورتکی تھی۔ ہاں،
ایسا امام جو مُقّدس، بےقصور، بےداغ، گناہ گاروں
الـگسے آسمانوںاور بلندسے دوسرےاُسے27ہے۔ہوا
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اماموں کی طرح اِس کی ضرورت نہیں کہ ہر روز
قربانیاں پیش کرے، پہلے اپنے لئے پھر قوم کے لئے۔
بلـکہ اُس نے اپنے آپ پیشکو کر کے اپنی اِس قربانی
سے اُن کے گناہوں کو ایک بار سدا کے لئے مٹا دیا۔
لوگوںایسےشریعتموسوی28 کو اعظماماِم کرتیمقرر
ہے جو کمزور ہیں۔ لیکن شریعت کے بعد الله کی قَسم
فرزند کو اماِم اعظم مقرر کرتی اورہے، یہ فرزند تکابد
کامل ہے۔

8
عیسٰی ہمارا اماِم اعظم

1 جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اُس کی مرکزی بات یہ
ہے، ایکہمارا ایسا اماِم اعظم ہے جو آسمان پر جلالی
خدا کے تخت کے ہنے د ہاتھ بیٹھا ہے۔ 2 وہاں وہ
مقدِس میں خدمت کرتا ہے، اُس حقیقی ملاقات کے
خیمے میں جسے انسانی ہاتھوں نے کھڑا نہیں کیا بلـکہ
رب نے۔

3 ہر اماِم اعظم کو نذرانے اور پیشقربانیاں کرنے
لئےکے مقرر کیا اِسہے۔جاتا لئے لازم ہمارےکہہے
اماِم اعظم پاسکے بھی کچھ ہو جو پیشوہ کر سکے۔
4 اگر یہ دنیا میں ہوتا تو اماِم اعظم نہ ہوتا، کیونکہ یہاں
امام تو ہیں شریعتجو کے مطلوبہ پیشنذرانے کرتے
ہیں۔ مقدِسجس5 میں خدمتوہ کرتے ہیں وہ اُس
مقدِس کی صرف نقلی صورت اور سایہ ہے جو آسمان
پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الله نے موسٰی ملاقاتکو کا
خیمہ بنانے سے پہلے آگاہ کر کے یہ کہا، غور” کر کہ
سب کچھ عین اُس نمونے کے مطابق بنایا جائے جو مَیں
یہاںتجھے پہاڑ پر “ہوں۔دکھاتا لیکن6 عیسٰیخدمتجو
گئیملکو وہہے دنیا اماموںکے کہیںسےخدمتکی
بہتر ہے، اُتنی بہتر جتنا وہ جسعہد کا درمیانی عیسٰی
پرانےہے عہد سے بہتر کیونکہہے۔ یہ عہد بہتر وعدوں
کی بنیاد پر باندھا گیا۔

7 اگر پہلا عہد بےالزام ہوتا تو پھر نئے عہد کی
ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن8 الله کو اپنی قوم پر الزام لگانا
پڑا۔ اُس نے رب”کہا، کا فرمان ایسےہے، دن آ رہے ہیں
جب مَیں اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے

گھرانے ایکسے نیا عہد باندھوں گا۔

9 یہ اُس عہد کی مانند نہیں ہو گا
جو مَیں نے اُن باپکے دادا کے ساتھ
اُس دن باندھا مَیںجبتھا اُن کا ہاتھ پکڑ کر
اُنہیں مصر نکالسے لایا۔
کیونکہ وہ اُس عہد کے وفادار نہ رہے
جو مَیں نے اُن سے باندھا تھا۔
نتیجے میں میری اُن کے لئے فکر نہ رہی۔
خداوند10 فرماتا ہے کہ
جو نیا عہد مَیں اُن دنوں کے بعد اُن سے باندھوں گا
اُس تحتکے مَیں شریعتاپنی
اُن ذہنوںکے میں ڈال کر
اُن دلوںکے پر کندہ کروں گا۔
مَیںتب ہی اُن کا ہوںخدا گا، اور میریوہ قوم ہوں

گے۔
وقتاُس11 سے اِس ضرورتکی نہیں رہے گی
کہ کوئی پڑوسیاپنے یا بھائی کو دےتعلیم کر رب’کہے، جانکو ‘لو۔
کیونکہ چھوٹے سے لے تکبڑےکر
مجھےسب جانیں گے،
12 کیونکہ مَیں اُن کا معافقصور کروں گا
اور آئندہ اُن کے گناہوں کو یاد نہیں کروں “گا۔
13 اِن الفاظ میں الله ایک نئے عہد کا ذکر کرتا ہے

اور یوں پرانے عہد متروککو قرار دیتا ہے۔ اور جو
متروک اور پرانا ہے اُس کا انجام قریب ہی ہے۔

9
دنیاوی اور عبادتآسمانی

جب1 پہلا عہد باندھا گیا تو عبادت کرنے کے لئے
ہدایات دی گئیں۔ زمین پر ایک مقدِس بھی بنایا گیا،
ایک2 جسخیمہ کے پہلے کمرے میں شمع دان، میز
اور اُس پر مخصوصپڑی کی گئی روٹیاں تھیں۔ اُس کا
مُقّدس”نام تھا۔“کمرا اُس3 ایکپیچھےکے اَور کمرا تھا
جس کا نام مُقّدس” ترین “کمرا تھا۔ پہلے دوسرےاور
کمرے درمیانکے دروازےواقع پر پردہ لگا تھا۔ اِس4
میںکمرےپچھلے بخور جلانے لئےکے قربانکیسونے
گاہ اور عہد کا صندوق تھا۔ عہد کے صندوق پر سونا
منڈھا ہوا تھا اور اُس میں تین چیزیں :تھیں سونے کا
مرتبان جس میں مَن بھرا تھا، ہارون کا وہ جسعصا
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سے کونپلیں پھوٹ نکلی تھیں اور پتھر کی وہ دو تختیاں
جن پر عہد کے احکام لـکھے تھے۔ صندوق5 پر الٰہی
جلال کے دو کروبی فرشتے لـگے تھے جو صندوق کے
ڈھکنے سایہکو کفارہ”نامکاجستھےدیتے کا “ڈھکنا
تھا۔ لیکن اِس جگہ پر تفصیلمزیدکچھسبہم بیانسے
نہیں کرنا ہتے۔ چا

6 یہ چیزیں اِسی ترتیب سے رکھی جاتی ہیں۔ جب
امام اپنی خدمت فرائضکے ادا کرتے ہیں تو باقاعدگی
سے پہلے کمرے میں جاتے ہیں۔ 7 لیکن صرف اماِم
اعظم کمرےدوسرےہی میں داخل ہوتا ہے، اور وہ
بھی سال میں ایکصرف دفعہ۔ جب بھی وہ جاتا ہے
وہ اپنے خونساتھ لے کر جاتا وہجسےہے اپنے اور قوم
کے لئے پیش کرتا تاکہہے وہ جائیںمٹگناہ لوگوںجو
نے غیرارادی طور پر کئے ہوتے ہیں۔ 8 اِس سے روح
القدس دکھاتا ہے مُقّدسکہ ترین تککمرے رسائی
تکوقتاُس نہیںظاہر پہلاتکجبتھیگئیکی کمرا
استعمال میں تھا۔ 9 یہ ً مجازا موجودہ زمانے کی طرف
اشارہ ہے۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ جو نذرانے اور
قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں وہ پرستار کے ضمیر کو
صافپاک کر کاملکے نہیں بنا سکتیں۔ 10 کیونکہ اِن
کا تعلق صرف کھانے پینے والی چیزوں اور غسل کی
مختلف رسموں سے ہوتا ہے، ایسی ظاہری ہدایات جو
صرف نئے نظام کے تکآنے لاگو ہیں۔

لیکن11 اب مسیح آ چکا ہے، اُن اچھی چیزوں کا
اعظماماِم میںخیمےجسہیں۔ہوئیحاصلابجو وہ
خدمت کرتا ہے وہ کہیں یادہ ز عظیم اور کامل یہہے۔
خیمہ انسانی ہاتھوں سے نہیں بنایا گیا یعنی یہ کائناتاِس
کا نہیںحصہ ہے۔ ایکمسیحجب12 بار سدا کے لئے
خیمے داخلمیںکمرےترینمُقّدسکے ہوا تو اُس نے
پیشقربانیاں کرنے کے لئے بکروں اور بچھڑوں کا خون
استعمال نہ کیا۔ اِس کے بجائے اُس نے اپنا ہی خون
پیش کیا اور یوں ہمارے لئے ابدی نجات حاصل کی۔
13 پرانے نظام میں بَیل بکروں کا خون اور جوان گائے
کی راکھ ناپاک لوگوں پر چھڑکے جاتے تھے تاکہ اُن
صافپاکجسمکے ہو جائیں۔ 14 اگر اِن چیزوں کا یہ
اثر تھا تو پھر مسیح کے خون کا کیا زبردست اثر ہو !گا
یعےکےروحازلی اُسذر قربانیبےداغکوآپاپنےنے

کے طور پیشپر کیا۔ یوں اُس کا ہمارےخون ضمیر کو
تکموت پہنچانے والے کاموں پاکسے صاف کرتا
ہے تاکہ ہم زندہ خدا خدمتکی کر سکیں۔

یہی15 وجہ ہے ایکمسیحکہ نئے عہد کا درمیانی
ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگوں کو الله نے بُلایا ہے
اُنہیں الله کی موعودہ میراثابدیاور ملے۔ اور صرفیہ
اِس لئے ممکن ہوا ہے مسیحکہ مرنے کر فدیہ دیا تاکہ
لوگ اُن گناہوں سے چھٹکارا پائیں جو اُن سے اُس وقت
سرزد جبہوئے وہ پہلے عہد تحتکے تھے۔

وصیتجہاں16 ہے وہاں ضروری ہے وصیتکہ
کرنے والے تصدیقکیموتکی جائے۔کی 17 کیونکہ
والاکرنےوصیتتکجب زندہ ہوتیبےاثروصیتہو
ہے۔ اِس کا اثر وصیت کرنے والے موتکی ہی سے
شروع ہوتا ہے۔ 18 یہی وجہ ہے کہ پہلا عہد ھتے باند
وقت بھی خون استعمال ہوا۔ 19 کیونکہ پوری قوم کو
شریعت کا ہر حکم سنانے بعدکے موسٰی بچھڑوںنے کا
خون پانی سے ملا کر اُسے زوفے کے ُگچھے اور قرمزی
یعےکےدھاگےکےرنگ کتابکیشریعتذر پوریاور
قوم پر چھڑکا۔ اُس20 نے کہا، یہ” خون اُس عہد کی
تصدیق کرتا جسہے پیرویکی کرنے کا حکم الله نے
تمہیں دیا “ہے۔ طرحاِسی21 موسٰی ملاقاتخونیہنے
کے خیمے اور عبادت کے تمام سامان پر چھڑکا۔ 22 نہ
صرف یہ بلـکہ شریعت تقاضا کرتی ہے ًکہ تقریبا ہر چیز
کو خون ہی سے پاک صاف کیا جائے بلـکہ الله کے
پیشخونحضور کئے بغیر معافی مل ہی نہیں سکتی۔

مسیح کی قربانی گناہوں کو مٹا دیتی ہے
23 غرض، لازم تھا کہ یہ چیزیں جو آسمان کی اصلی

چیزوں کی نقلی صورتیں ہیں پاک صاف کی جائیں۔
لیکن آسمانی چیزیں خود ایسی قربانیوں کا مطالبہ کرتی
ہیں جو اِن کہیںسے بہتر ہوں۔ 24 صرفمسیحکیونکہ
انسانی ہاتھوں سے بنے مقدِس میں داخل نہیں ہوا جو
اصلی مقدِس صرفکی نقلی صورت تھی بلـکہ وہ آسمان
میں ہی داخل ہوا تاکہ اب سے ہماری خاطر الله کے
منے سا حاضر ہو۔ 25 دنیا کا اماِم اعظم تو سالانہ کسی
اَور یعنی) (جانور کا خون لے کر مُقّدس ترین
کمرے میں داخل ہوتا لیکنہے۔ مسیح اِس لئے آسمان
میں داخل نہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربانی کے
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طور 26کرے۔پیشپر اگر ایسا ہوتا تو اُسے تخلیقکیدنیا
سے لے کر بہتتکآج دفعہ دُکھ سہنا پڑتا۔ لیکن ایسا
نہیں ہے بلـکہ اب وہ زمانوں کے اختتام پر ایک ہی بار
لئےکےسدا ظاہر ہوا تاکہ آپاپنے قربانکو سےکرنے
گناہ کو دُور کرے۔ ایک27 بار مرنا اور الله عدالتکی
حاضرمیں ہونا انسانہر لئےکے طرحاِسی28ہے۔مقرر
مسیح کو ایکبھی ہی بار بہتوں کے گناہوں کو اُٹھا کر
لے جانے کے لئے قربان کیا گیا۔ دوسری بار جب وہ
ظاہر ہو گا تو گناہوں کو دُور کرنے کے لئے ظاہر نہیں
ہو گا بلـکہ نجاتاُنہیں دینے کے لئے شدتجو اُسسے
کا انتظار کر رہے ہیں۔

10
موسوی1 شریعت آنے والی اچھی اور اصلی چیزوں

صرفکی نقلی صورت اور سایہ ہے۔ یہ اُن چیزوں کی
اصلی شکل نہیں ہے۔ اِس لئے یہ اُنہیں کبھی بھی کامل
نہیں کر سکتی سالجو بہ سال اور بار بار الله کے حضور
آ پیشقربانیاںوہیکر کرتے ہتے ر ہیں۔ 2 اگر کاملوہ
کر سکتی تو پیشقربانیاں کرنے ضرورتکی نہ رہتی۔
کیونکہ اِس صورت میں پرستار ایک بار سدا کے لئے
صافپاک ہو جاتے اور اُنہیں گناہ گار ہونے کا شعور
نہ رہتا۔ لیکن3 اِس کے بجائے یہ قربانیاں سال بہ سال
لوگوں کو اُن کے گناہوں کی یاد دلاتی ہیں۔ 4 کیونکہ
ممکن ہی نہیں کہ بَیل بکروں کا خون گناہوں کو دُور
کرے۔

اِس5 لئے مسیح میںدنیا وقتآتے الله سے ہے،کہتا
تُو” قربانیاں اور نذریں نہیں چاہتا تھا
لیکن تُو میرےنے لئے ایک جسم تیار کیا۔
بھسم6 ہونے والی قربانیاں اور گناہ کی قربانیاں
تجھے پسند نہیں تھیں۔
7 پھر مَیں بول اُٹھا، اے’ خدا، مَیں حاضر ہوں
تاکہ تیری پوریمرضی کروں،
جس طرح میرے بارے میں کلاِم مُقّدس *میں

لـکھا “۔‘ہے
پہلے8 مسیح کہتا ہے، نہ” تُو قربانیاں، نذریں، بھسم

ہونے والی قربانیاں یا گناہ کی قربانیاں چاہتا تھا، نہ اُنہیں
پسند کرتا “تھا گو شریعت اِنہیں پیش کرنے کا مطالبہ

کرتی ہے۔ 9 پھر وہ فرماتا ہے، مَیں” حاضر ہوں تاکہ
تیری پوریمرضی یوں“کروں۔ وہ پہلا نظام ختم کر کے
اُس کی جگہ دوسرا نظام قائم کرتا ہے۔ 10 اور اُس کی
مرضی پوری ہو جانے سے ہمیں عیسٰی مسیح کے بدن
کے وسیلے مخصوصسے و مُقّدس کیا گیا ہے۔ کیونکہ
ایکاُسے ہی بار سدا کے لئے ہمارے لئے قربان کیا گیا۔

11 ہر امام روز بہ روز مقدِس میں کھڑا اپنی خدمت
کے فرائض ادا کرتا ہے۔ روزانہ اور بار بار وہ وہی
قربانیاں پیش کرتا رہتا ہے جو کبھی بھی گناہوں کو
دُور نہیں کر سکتیں۔ لیکن12 مسیح گناہوںنے کو دُور
کرنے کے لئے ایک ہی قربانی پیش کی، ایک ایسی
جسقربانی کا اثر سدا کے لئے رہے گا۔ پھر وہ الله کے
ہنے د ہاتھ بیٹھ گیا۔ وہیں13 ابوہ انتظار کرتا جبہے
تک الله اُس کے دشمنوں کو اُس کے پاؤں کی چوکی نہ
بنا دے۔ یوں14 اُس ایکنے ہی قربانی سے اُنہیں سدا
کے لئے کامل بنا دیا مُقّدسجنہیںہے کیا جا رہا ہے۔

القدسروح15 بھی ہمیں اِس بارےکے میں گواہی
دیتا پہلےہے۔ وہ کہتا ہے،

رب”16 فرماتا ہے کہ
جو نیا عہد مَیں اُن دنوں کے بعد اُن سے باندھوں گا
اُس تحتکے مَیں شریعتاپنی
اُن دلوںکے میں ڈال کر
اُن ذہنوںکے پر کندہ کروں “گا۔
17 پھر وہ کہتا ہے، اُس” وقت سے مَیں اُن کے

گناہوں اور بُرائیوں کو یاد نہیں کروں “گا۔ اور18 جہاں
اِن گناہوں کی معافی ہوئی ہے وہاں گناہوں کو دُور
کرنے کی قربانیوں ضرورتکی ہی نہیں رہی۔

آئیں، ہم الله کے آئیںحضور
19 چنانچہ بھائیو، اب ہم عیسٰی کے خون کے وسیلے

سے پورے اعتماد کے ساتھ مُقّدس ترین کمرے میں
داخل ہو سکتے ہیں۔ 20 اپنے بدن کی قربانی سے عیسٰی
نے کمرےاُس پردےکے میں سے گزرنے ایککا نیا
اور زندگی بخش راستہ کھول دیا۔ 21 ہمارا ایک عظیم
اماِم اعظم ہے جو الله کے گھر پر مقرر ہے۔ اِس22 لئے
آئیں، ہم خلوص دلی اور ایمان پورےکے اعتماد کے

* 10:7 مُقّدسکلاِم :میں لفظی کتاب:ترجمہ کے طومار میں۔
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ساتھ الله کے آئیں۔حضور ہمارےکیونکہ دلوں پر مسیح
کا خون چھڑکا گیا ہے ہمارےتاکہ مجرم صافضمیر ہو
جائیں۔ بدنوںہمارےنیز، پانیصافپاککو سے یا دھو
گیا ہے۔ 23 آئیں، ہم مضبوطی سے اُس اُمید کو تھامے
جسرکھیں کا اقرار ہم کرتے ہیں۔ ہم ڈانواں ڈول نہ
ہو جائیں، کیونکہ جس نے اِس اُمید کا وعدہ کیا ہے
وہ وفادار ہے۔ اور24 آئیں، ہم اِس پر دھیان دیں ہمکہ
دوسرےایک محبتطرحکسکو دکھانے نیکاور
کام کرنے پر اُبھار سکیں۔ باہمہم25 جمع بازسےہونے
نہ آئیں، جس بعضطرح کی عادت بن گئی ہے۔ اِس
کے بجائے دوسرےایکہم کی حوصلہ افزائی کریں،
خاص کر یہ بات مدِ نظر رکھ کر کہ خداوند کا دن
قریب آ رہا ہے۔

26 !خبردار اگر ہم سچائی جان لینے کے بعد بھی جان
بوجھ کر گناہ کرتے رہیں تو مسیح کی قربانی اِن گناہوں
کو دُور نہیں کر سکے گی۔ 27 صرفپھر الله عدالتکی
کی ناکہول توقع باقی رہے گی، اُس بھڑکتی آگہوئی
کی جو الله کے مخالفوں کو بھسم کر ڈالے گی۔ 28 جو
موسٰی کی شریعت رد کرتا ہے اُس پر رحم نہیں کیا جا
سکتا بلـکہ اگر دو یا اِس سے زائد لوگ اِس جرم کی
گواہی دیں تو اُسے سزائے موت دی جائے۔ 29 تو پھر
کیا خیال ہے، وہ کتنی سخت سزا کے لائق ہو جسگا
نے الله کے فرزند کو پاؤں تلے جسروندا؟ عہدنے کا
وہ خون حقیر مخصوصاُسےسےجسجانا مُقّدسو کیا
گیا تھا؟ جساور فضلنے روحکے کی بےعزتی کی؟
30 کیونکہ ہم اُسے جانتے جسہیں نے فرمایا، انتقام”
لینا میرا ہی کام ہے، مَیں ہی بدلہ لوں “گا۔ اُس نے یہ
بھی کہا، رب” اپنی قوم کرےانصافکا “گا۔ 31 یہ
ایک ناکہول بات ہے اگر زندہ خدا ہمیں سزا دینے
کے لئے پکڑے۔

ایمان32 کے پہلے دن یاد یں کر جب الله آپنے کو
روشن کر دیا تھا۔ وقتاُس مقابلےسختکے آپمیں کو
کئی طرح کا دُکھ سہنا پڑا، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔
33 کبھی کبھی آپ کی بےعزتی اور عوام کے منے سا
ہی ایذا رسانی ہوتی تھی، آپکبھیکبھی اُن ساتھیکے

تھے جن سے سلوکایسا ہو رہا تھا۔ جنہیں34 جیل میں
ڈالا گیا آپ اُن کے دُکھ میں شریک ہوئے اور جب
آپ کا مال و متاع لُوٹا گیا تو آپ نے یہ بات خوشی سے
برداشت کی۔ آپکیونکہ جانتے تھے کہ وہ مال ہم سے
نہیں چھین لیا گیا جو پہلے کی نسبت کہیں بہتر ہے اور
میںصورتہر قائم گا۔رہے چنانچہ35 اپنے اِس اعتماد
ہاتھکو دیںنہجانےسے اِسکیونکہ کا بڑا ملےاجر گا۔
لیکن36 اِس کے لئے آپ کو ثابت قدمی کی ضرورت
ہے آپتاکہ الله پوریمرضیکی کر سکیں اور آپیوں
کو وہ کچھ مل جسجائے کا وعدہ اُس نے کیا ہے۔
37 کیونکہ مُقّدسکلاِم یہ فرماتا تھوڑی”ہے، ہی دیر باقی ہے
تو آنے والا پہنچے گا، وہ دیر کرےنہیں گا۔
لیکن38 راستمیرا باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا،
اور اگر وہ ہٹپیچھے جائے
تو مَیں اُس نہیںخوشسے ہوں “گا۔
لیکن39 ہم اُن میں سے نہیں ہیں جو پیچھے ہٹ کر

تباہ ہو جائیں گے بلـکہ ہم اُن میں ہیںسے ایمانجو رکھ
نجاتکر پاتے ہیں۔

11
ایمان

ایمان1 کیا ہے؟ یہ کہ ہم اُس میں قائم جسرہیں پر
ہم اُمید رکھتے ہیں اور کہ ہم اُس کا یقین رکھیں جو
ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان2 ہی سے پرانے زمانوں کے
لوگوں کو الله قبولیتکی حاصل ہوئی۔

ایمان3 یعےکے جانہمذر لیتے ہیں کائناتکہ اللهکو
کے کلام سے خلق کیا گیا، کہ جو کچھ ہم دیکھ سکتے
ہیں نظر آنے والی چیزوں نہیںسے بنا۔

4 یہ ایمان کا کام تھا کہ ہابیل نے الله ایککو ایسی
قربانی پیش کی جو قابیل کی قربانی سے بہتر تھی۔ اِس
ایمان کی بنا پر الله نے اُسے راست باز ٹھہرا کر اُس کی
اچھی گواہی دی، جب اُس نے اُس کی قربانیوں کو
قبول کیا۔ اور ایمان کے یعے ذر تکابوہ بولتا رہتا ہے
حالانکہ وہ مُردہ ہے۔ 5 یہ ایمان کا کام تھا حنوککہ
نہ مرا بلـکہ زندہ حالت میں آسمان پر اُٹھایا گیا۔ کوئی بھی
اُسے ڈھونڈ کر پا نہ سکا کیونکہ الله اُسے آسمان پر اُٹھا لے
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گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اُٹھائے جانے سے پہلے اُسے یہ
گواہی ملی کہ وہ الله کو پسند آیا۔ اور6 ایمان رکھے بغیر
ہم الله کو پسند نہیں آ سکتے۔ کیونکہ لازم ہے کہ الله
کے حضور آنے والا ایمان رکھے کہ وہ ہے اور کہ وہ
اُنہیں اجر دیتا ہے جو اُس طالبکے ہیں۔

یہ7 ایمان کا کام تھا نوحکہ اللهنے کی اُسجبسنی
نے اُسے آنے والی باتوں بارےکے میں آگاہ کیا، ایسی
باتوں بارےکے میں جو ابھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔
نوح نے خدا مانخوفکا ایککر بنائیکشتی تاکہ اُس
کا خاندان بچ یوںجائے۔ اُس نے اپنے ایمان یعےکے ذر
دنیا کو مجرم قرار دیا اور اُس راست بازی کا وارث بن
گیا جو ایمان حاصلسے ہوتی ہے۔

8 یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے الله کی جبسنی
اُس نے اُسے بُلا کر کہا کہ وہ ایک ایسے ملـک میں
جائے جو اُسے بعد میں میراث میں ملے گا۔ ہاں، وہ
ملـکاپنے کو چھوڑ کر روانہ ہوا، حالانکہ اُسے معلوم
نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ 9 ایمان کے یعے ذر وہ
وعدہ کئے ملـکہوئے میں اجنبی حیثیتکی سے ہنے ر
لگا۔ وہ خیموں میں رہتا تھا اور اِسی طرح اسحاق اور
یعقوب بھی جو اُس کے ساتھ اُسی وعدے کے وارث
تھے۔ 10 کیونکہ ابراہیم اُس شہر کے انتظار میں جستھا
مضبوطکی بنیاد ہے جساور نقشکا بنانے اور تعمیر
کرنے والا خود الله ہے۔

11 یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم باپ بننے قابلکے ہو
گیا، حالانکہ وہ بُڑھاپے کی وجہ سے باپ نہیں بن سکتا
تھا۔ اِسی طرح سارہ بھی بچے جنم دےنہیں سکتی تھی۔
لیکن ابراہیم سمجھتا تھا کہ الله جس نے وعدہ کیا ہے
وفادار ہے۔ 12 گو ًابراہیم تقریبا مر چکا تھا توبھی اُسی
شخصایک سے بےشمار اولاد نکلی، تعداد میں آسمان پر
کے ستاروں اور ساحل پر ریتکی ذروںکے کے برابر۔

13 یہ تمام لوگ ایمان رکھتے رکھتے مر گئے۔ اُنہیں وہ
کچھ نہ ملا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اُنہوں نے اُسے
صرف دُور ہی سے دیکھ کر خوش آمدید *کہا۔ اور
اُنہوں نے تسلیم کیا کہ ہم زمین †پر صرف مہمان اور

عارضی طور پر ہنے ر والے اجنبی ہیں۔ 14 جو اِس قسم
کی باتیں کرتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ تکابہم
اپنے وطن تلاشکی میں ہیں۔ 15 اگر اُن کے ذہن میں
ملـکوہ جسہوتا سے وہ نکل آئے تھے تو وہ اب بھی
واپس جا سکتے تھے۔ 16 اِس کے بجائے وہ ایک بہتر
ملـک آرزوکیملـکآسمانیایکیعنی کر اِستھے۔رہے
لئے الله اُن کا نہیںسےکہلانےخدا شرماتا، اُسکیونکہ
نے اُن کے لئے ایک شہر تیار کیا ہے۔

17 یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے وقتاُس اسحاق
کو قربانی کے طور پیشپر جبکیا الله نے اُسے آزمایا۔
ہاں، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے تیار
تھا اگرچہ اُسے الله ملوعدےکے تیری”کہ18تھےگئے
اسحاقنسل سےہی قائم “گی۔رہے 19 ابراہیم سوچا،نے
الله” مُردوں کو بھی زندہ کر سکتا “ہے، ًاور مجازا اُسے
واقعی اسحاق مُردوں میں واپسسے مل گیا۔

20 یہ ایمان کا کام تھا اسحاقکہ نے آنے والی چیزوں
لحاظکے یعقوبسے اور عیسَو برکتکو دی۔

21 یہ ایمان کا کام تھا کہ یعقوب نے مرتے وقت
یوسف بیٹوںدونوںکے لاٹھیاپنیاوردیبرکتکو کے
سرے ٹیکپر لگا کر الله کو سجدہ کیا۔

22 یہ ایمان کا کام تھا یوسفکہ نے مرتے وقت یہ
پیش گوئی کی کہ اسرائیلی مصر سے نکلیں گے بلـکہ یہ
بھی کہا کہ نکلتے وقت میری ہڈیاں بھی اپنے ساتھ لے
جاؤ۔

یہ23 ایمان کا کام تھا کہ موسٰی باپماںکے اُسےنے
پیدائش تینبعدکے اُنہوںکیونکہرکھا،چھپائےتکماہ
نے دیکھا کہ وہہے۔صورتخوبوہ بادشاہ کے حکم
ورزیخلافکی کرنے سے نہ ڈرے۔

24 یہ ایمان کا کام تھا کہ موسٰی نے پروان چڑھ کر
انکار کیا کہ اُسے فرعون کی بیٹی کا بیٹا ٹھہرایا جائے۔
عارضی25 طور پر گناہ لطفسے اندوز ہونے کے بجائے
اُس نے الله کی قوم کے ساتھ بدسلوکی کا نشانہ بننے کو
وہ26دی۔ترجیح سمجھا خاطرکیمسیحمیریجبکہ
رُسوائی جاتیکی توہے مصریہ یادہسےخزانوںتمامکے ز

* 11:13 آمدیدخوش :کہا لفظی :ترجمہ سلامی دی۔ دےسلام عزتکر کا اظہار سلیوٹکیا۔ کیا۔ † 11:13 زمین :پر ملـکیا یعنی)
(کنعان میں۔
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قیمتی ہے، اُسکیونکہ آنکھیںکی آنے والے اجر پر رہیں۔لـگی
یہ27 ایمان کا کام تھا کہ موسٰی نے بادشاہ غصےکے

ڈرےسے بغیر مصر کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ یا گو اَن
دیکھے خدا کو مسلسل اپنی آنکھوں کے منے سا رکھتا
رہا۔ 28 یہ ایمان کا کام تھا کہ اُس فسحنے کی عید منا
کر حکم دیا کہ خون کو چوکھٹوں پر لگایا جائے تاکہ
ہلاک کرنے والا فرشتہ اُن کے پہلوٹھے بیٹوں کو نہ
چھوئے۔

29 یہ ایمان کا کام تھا کہ اسرائیلی بحرِ ُلزم ق میں سے
یوں گزر سکے جیسے کہ یہ خشک زمین تھی۔ جب
مصریوں نے یہ کرنے کیکوششکی تو ڈوبوہ گئے۔

یہ30 ایمان کا کام تھا تکدنساتکہ یریحو شہر کی
فصیل گردکے چکر لگانے پوریبعدکے دیوار گر گئی۔
ایمانبھییہ31 کامکا تھا فاحشہراحبکہ اپنے شہر کے
باقی نافرمان باشندوں کے ہلاکساتھ نہ ہوئی، کیونکہ
اُس اسرائیلینے جاسوسوں کو سلامتی خوشساتھکے
آمدید کہا تھا۔

32 مَیں مزید کیا کچھ کہوں؟ میرے پاس اِتنا وقت
نہیں مَیںکہ برق،جدعون، سمسون، اِفتاح، سموایلداؤد،
اور نبیوں بارےکے میں سناتا رہوں۔ 33 یہ سب ایمان
سببکے سے کامیابہی رہے۔ وہ بادشاہیوں غالبپر
آئے اور انصاف کرتے رہے۔ اُنہیں الله کے وعدے
حاصل ہوئے۔ اُنہوں ببروںنے شیر کے منہ بند کر دیئے
34 آگاور کے بھڑکتے شعلوں کو بجھا دیا۔ وہ تلوار کی
زد سے بچ نکلے۔ وہ کمزور تھے لیکن اُنہیں قوت حاصل
ہوئی۔ جنگجب چھڑ گئی تو وہ اِتنے طاقت ور ثابت
ہوئے اُنہوںکہ غیرملـکینے لشکروں دی۔شکستکو
ایمان35 رکھنے باعثکے خواتین کو اُن کے مُردہ عزیز
حالتزندہ واپسمیں ملے۔
لیکن ایسے بھی تھے جنہیں تشدد برداشت کرنا پڑا

اور جنہوں نے آزاد ہو جانے سے انکار کیا تاکہ اُنہیں
ایک بہتر چیز یعنی جی اُٹھنے کا تجربہ حاصل ہو جائے۔
بعض36 لعنکو طعن اور کوڑوں بلـکہ زنجـیروں اور قید
کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 37 اُنہیں سنگسار کیا گیا، اُنہیں
آرے سے چیرا گیا، اُنہیں تلوار سے مار ڈالا گیا۔ بعض
یوںکو بھیڑبکر میںکھالوںکی گھومنا پھرنا ضرورتپڑا۔
اُنہیںمیںحالتمند دبایا اور اُن پر ظلم کیا 38رہا۔جاتا دنیا

اُن لائقکے نہیں !تھی وہ ویران جگہوں میں، پہاڑوں پر،
غاروں اور گڑھوں میں آوارہ پھرتے رہے۔

39 سباِن ایمانکو کی وجہ اچھیسے گواہی ملی۔
توبھی اِنہیں وہ کچھ حاصل نہ جسہوا کا وعدہ الله نے
اُسکیونکہ40تھا۔کیا ہمارےنے لئے ایک ایسا منصوبہ
بنایا تھا جو کہیں بہتر ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ
ہمارے تککاملیتبغیر نہ پہنچیں۔

12
الله باپہمارا

1 غرض، ہم گواہوں کے اِتنے بڑے لشکر سے
گھیرے ہتے ر !ہیں اِس لئے آئیں، ہم سب کچھ اُتاریں
ہمارےجو لئے رکاوٹ باعثکا بن گیا ہے، ہر گناہ کو
آسانیہمیںجو اُلجھاسے لیتا ثابتہمآئیں،ہے۔ سےقدمی
اُس میںدوڑ رہیںدوڑتے ہمارےجو لئے گئیکیمقرر
ہے۔ اور2 دوڑتے ہوئے ہم عیسٰی کو تکتے رہیں، اُسے
جو ایمان کا بانی بھی ہے اور اُسے تکمیل تک پہنچانے
والا بھی۔ یاد رہے کہ گو حاصلخوشیوہ کر سکتا تھا
توبھی اُس نے موتصلیبی کی ناکشرم بےعزتی کی
پروا نہ کی بلـکہ برداشتاِسے کیا۔ اباور وہ الله تختکے
کے ہنے د ہاتھ جا بیٹھا !ہے

3 اُس پر دھیان دیں جس نے گناہ گاروں کی اِتنی
برداشتمخالفت کی۔ آپپھر تھکتے تھکتے نہیںبےدل ہو
جائیں گے۔ 4 آپدیکھیں، گناہ لڑےسے تو ہیں، لیکن
ابھی تک آپ کو جان تکدینے اِس کی مخالفت نہیں
پڑی۔کرنی 5 آپکیا مُقّدسکلاِم کی یہ حوصلہ باتافزا
بھول گئے ہیں جو آپ کو الله کے فرزند ٹھہرا کر بیان
کرتی میرے”ہے، رببیٹے، تربیتکی کو متحقیر جان،
جب وہ تجھے ڈانٹے تو نہ بےدل ہو۔
6 کیونکہ ربجو کو پیارا اُسہے کی تادیبوہ وہہے،کرتا ایکہر کو سزا دیتا ہے
جسے اُس نے بیٹے کے طور پر قبول کیا “ہے۔
7 اپنی مصیبتوں کو الٰہی تربیت سمجھ کر برداشت

کریں۔ اِس میں الله آپ سے بیٹوں کا سلوکسا کر رہا
ہے۔ کیا کبھی کوئی بیٹا تھا جس کی اُس کے باپ
نے تربیت نہ کی؟ 8 اگر آپ کی تربیت سب کی طرح
نہ کی جاتی تو اِس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ الله کے
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حقیقی فرزند نہ ہوتے بلـکہ ناجائز اولاد۔ 9 دیکھیں،
باپانسانیہمارےجب نےہمتوکیتربیتہمارینے
اُس کی عزت کی۔ اگر ایسا ہے تو کتنا یادہ ز ضروری
ہمکہہے اپنے باپروحانی تابعکے ہو زندگیکر پائیں۔
ہمارے10 انسانی باپوں نے ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق
تھوڑی دیر کے لئے تربیت دی۔ لیکن الله ہماری ایسی
تربیت کرتا ہے فائدےجو باعثکا ہے جساور سے
ہم اُس کی قدوسیت میں شریک ہونے کے قابل ہو
جاتے ہیں۔ تربیتہماریجب11 کی جاتی ہے تو اُس
نہیںمحسوسخوشیہموقت کرتے بلـکہ جنلیکنغم۔
کی تربیت اِس طرح ہوتی ہے وہ بعد میں راست بازی
اور سلامتی فصلکی کاٹتے ہیں۔

ہدایات
12 چنانچہ اپنے تھکے ہارے بازوؤں اور کمزور

گھٹنوں مضبوطکو کریں۔ 13 اپنے راستے چلنے قابلکے
بنا دیں تاکہ جو عضو لنگڑا اُسہے کا جوڑ اُتر نہ *جائے
بلـکہ شفا پائے۔

سب14 کے ساتھ مل کر صلح سلامتی اور قدوسیت
کے لئے جد و جہد کرتے رہیں، کیونکہ جو مُقّدس
نہیں ہے وہ خداوند نہیںکبھیکو دیکھے گا۔ اِس15 پر
دھیان دینا کہ کوئی الله کے فضل سے محروم نہ رہے۔
ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ نکلے اور بڑھ کر
تکلیف بنباعثکا بہتوںاورجائے ناپاککو دے۔کر
دھیان16 دیں کہ بھیکوئی زناکار یا عیسَو دنیاویجیسا
شخص نہ ہو جس نے ایک ہی کھانے کے عوض
اپنے وہ موروثی حقوق بیچ ڈالے جو بڑےاُسے بیٹے کی
حیثیت سے حاصل تھے۔ آپ17 کو بھی معلوم ہے کہ
بعد وہجبمیں وراثتبرکتیہ میں پانا چاہتا تھا تو اُسے
رد اُسےوقتاُسگیا۔کیا توبہ نہموقعکا ملا اُسحالانکہ
نے آنسو بہا بہا کر یہ برکت حاصل کرنے کوششکی
کی۔

طرحاُسآپ18 الله نہیںحضورکے طرحجسآئے
اسرائیلی جب وہ سینا پہاڑ پر پہنچے، اُس پہاڑ کے پاس
جسے چھوا جا سکتا تھا۔ وہاں آگ بھڑک رہی تھی،
اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور آندھی چل رہی تھی۔ جب19
نرسنگے کی آواز سنائی دی اور الله اُن سے ہم کلام

ہوا تو سننے والوں نے اُس سے التجا کی کہ ہمیں مزید
باتکوئی نہ بتا۔ 20 کیونکہ وہ یہ برداشتحکم نہیں کر
سکتے تھے کہ اگر” کوئی جانور بھی پہاڑ کو چھو لے تو
اُسے سنگسار کرنا “ہے۔ 21 یہ منظر اِتنا ناکہیبت تھا
کہ موسٰی نے کہا، مَیں” خوف مارےکے کانپ “ہوں۔رہا

22 نہیں، آپ صیون پہاڑ کے پاس آ گئے ہیں، یعنی
زندہ خدا کے شہر آسمانی یروشلم کے پاس۔ آپ بےشمار
فرشتوں اور جشن منانے والی جماعت کے پاس آ گئے
ہیں، 23 اُن پہلوٹھوں کی جماعت کے پاس جن کے نام
آسمان پر درج کئے گئے آپہیں۔ تمام انسانوں منصفکے
الله پاسکے آ گئے ہیں اور کامل کئے راستگئے بازوں
کی روحوں کے پاس۔ 24 نیز آپ نئے عہد کے درمیانی
عیسٰی پاسکے آ گئے ہیں اور اُس چھڑکائے گئے خون
پاسکے جو ہابیل کے خون کی طرح بدلہ لینے کی بات
نہیں کرتا ایکبلـکہ ایسی معافی دیتا ہے جو کہیں یادہ موثرز ہے۔

رہیںخبردارچنانچہ25 انکارسےسننےکیاُسآپکہ
نہ یں کر جو اِس وقت آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔
کیونکہ اگر اسرائیلی نہ اُنہوںجببچے دنیاوینے پیغمبر
موسٰی کی سننے سے انکار کیا تو پھر ہم کس طرح بچـیں
گے اگر ہم اُس کی سننے سے انکار کریں جو آسمان سے
ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب26 الله سینا پہاڑ پر سے
بول اُٹھا تو زمین کانپ گئی، ابلیکن اُس نے وعدہ کیا
ہے، ایک” بار پھر مَیں نہ صرف زمین کو ہلا دوں گا
بلـکہ آسمان کو “بھی۔ ایک”27 بار “پھر الفاظکے اِس
اشارہطرف ہیںکرتے چیزوںگئیکیخلقکہ ہلاکو
کر دُور کیا جائے گا اور نتیجے صرفمیں وہ چیزیں قائم
رہیں گی جنہیں ہلایا نہیں جا سکتا۔

28 چنانچہ آئیں، ہم شکرگزار ہوں۔ کیونکہ ایکہمیں
ایسی بادشاہی حاصل ہو رہی ہے جسے ہلایا نہیں جا
سکتا۔ ہاں، ہم شکرگزاری کی اِس روح میں احترام
اور خوف کے ساتھ الله کی پسندیدہ پرستش کریں،
29 کیونکہ ہمارا خدا ً حقیقتا بھسم کر دینے والی آگ
ہے۔

13
* 12:13 جو …عضو اُتر نہ ایک:جائے اَور ممکنہ :ترجمہ جو لنگڑا ہے بھٹکوہ نہ جائے۔
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ہم الله طرحکسکو پسند آئیں
ایک1 دوسرے سے بھائیوں کی سی محبت رکھتے

رہیں۔ 2 مہمان نوازی مت بھولنا، کیونکہ ایسا کرنے
بعضسے نے نادانستہ طور پر فرشتوں کی مہمان نوازی
کی ہے۔ 3 جو قید میں ہیں، اُنہیں یوں یاد رکھنا جیسے
آپ خود اُن کے ساتھ قید میں ہوں۔ اور جن کے ساتھ
بدسلوکی ہو رہی اُنہیںہے یوں یاد رکھنا آپجیسے سے
یہ بدسلوکی ہو رہی ہو۔

4 لازم ہے کہ سب کے سب ازدواجی زندگی کا
احترام کریں۔ شوہر اور دوسرےایکبیوی کے وفادار
رہیں، کیونکہ الله زناکاروں اور شادی کا بندھن توڑنے
والوں کرےعدالتکی گا۔

آپ5 کی زندگی پیسوں کے لالچ سے آزاد ہو۔ اُسی
پر اکتفا کریں جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ الله نے
فرمایا تجھےمَیںگا،چھوڑوںنہیںکبھیتجھےمَیں”ہے،
ترککبھی نہیں کروں “گا۔ اِس6 لئے ہم اعتماد سے
کہہ سکتے میریرب”ہیں، مدد کرنے والا ہے،
اِس لئے مَیں نہیں ڈروں گا۔
انسان میرا کیا بگاڑ سکتا “ہے؟
7 اپنے راہنماؤں یادکو جنہوںرکھیں آپنے کو الله

اِسسنایا۔کلامکا پر کریںغور اُنکہ سےچلنچالکے
بھلائیکتنی پیدا ہوئی اورہے، اُن ایمانکے نمونےکے پر
چلیں۔ 8 عیسٰی ماضیمسیح میں، آج اور تکابد یکساں
ہے۔ طرح9 طرح کی اور بیگانہ تعلیمات آپ کو اِدھر
اُدھر نہ بھٹکائیں۔ آپ تو الله کے فضل تقویتسے پاتے
ہیں اور اِس سے نہیں کہ آپ مختلف کھانوں سے پرہیز
کرتے ہیں۔ اِس میں خاصکوئی فائدہ نہیں ہے۔

ہمارے10 ایکپاس ایسی قربان گاہ جسہے کی
قربانی ملاقاتکھانا والوںکرنےخدمتمیںخیمےکے
کے لئے منع ہے۔ 11 کیونکہ گو اماِم اعظم جانوروں
کا خون گناہ کی قربانی کے طور پر مُقّدس کمرےترین
میں لے جاتا لیکنہے، اُن لاشوںکی کو خیمہ گاہ کے
باہر جلایا جاتا ہے۔ اِس12 وجہ سے عیسٰی کو بھی شہر
کے باہر صلیبی موت سہنی پڑی تاکہ قوم کو اپنے خون
سے مخصوص و مُقّدس کرے۔ 13 اِس لئے آئیں، ہم
خیمہ گاہ سے نکل کر اُس پاسکے جائیں اور اُس کی
بےعزتی میں شریک ہو جائیں۔ 14 کیونکہ یہاں ہمارا

کوئی قائم ہنے ر والا شہر نہیں ہے بلـکہ ہم آنے والے
شہر شدیدکی آرزو ہیں۔رکھتے چنانچہ15 آئیں، ہم عیسٰی
کے وسیلے سے الله کو حمد و ثنا کی قربانی پیش کریں،
ہمارےیعنی ہونٹوں سے اُس کے نام یفکی تعر کرنے
والا پھل نکلے۔ 16 نیز، بھلائی کرنا اور دوسروں کو اپنی
برکات شریکمیں متکرنا بھولنا، ایسیکیونکہ قربانیاں
الله کو پسند ہیں۔

17 اپنے راہنماؤں کی سنیں اور اُن کی بات مانیں۔
کیونکہ آپوہ کی دیکھ بھال کرتے کرتے جاگتے ہتے ر
ہیں، اور اِس میں وہ الله کے منے جوابسا دہ ہیں۔ اُن
کی بات مانیں تاکہ وہ خوشی سے اپنی خدمت سرانجام
دیں۔ ورنہ وہ ہتے کرا ہتے کرا اپنی نبھائیںداریذمہ گے،
اور آپیہ کے لئے مفید نہیں ہو گا۔

ہمارے18 لئے دعا کریں، گو ہمیں یقین ہے کہ
ہمارا صافضمیر ہے اور ہم ہر لحاظ سے اچھی زندگی
گزارنے خواہشکے مند ہیں۔

خاصمَیں19 کر اِس پر زور دینا چاہتا ہوں آپکہ
دعا کریں کہ الله آپمجھے پاسکے واپسجلد آنے توفیقکی بخشے۔

آخری دعا
اب20 سلامتی کا خدا جو ابدی عہد کے خون سے

ہمارے خداوند اور بھیڑوں کے عظیم چرواہے عیسٰی کو
مُردوں میں واپسسے لایا 21 وہ آپ کو ہر اچھی چیز
نوازےسے تاکہ آپ اُس کی مرضی پوری کر سکیں۔
اور وہ مسیحعیسٰی یعےکے میںہمذر کچھوہ کرےپیدا
جو اُسے پسند آئے۔ اُس کا جلال ازل سے تکابد ہوتا
!رہے آمین۔

الفاظآخری
22 بھائیو، مہربانی کر کے نصیحت کی اِن باتوں پر

سنجیدگی غورسے کریں، مَیںکیونکہ آپنے صرفکو
الفاظچند لـکھے ہیں۔ 23 آپباتیہ کے علم میں ہونی
ہئے چا ہمارےکہ بھائی تیمُتھیُس کو رِہا کر دیا گیا ہے۔
اگر پہنچےجلدیوہ تو اُسے ساتھ آؤںملنےسےآپکرلے
گا۔

24 اپنے تمام راہنماؤں اور تمام مُقّدسین کو میرا سلام
کہنا۔ اٹلی کے ایمان آپدار کو سلام کہتے ہیں۔

25 الله کا سبآپفضل ساتھکے رہے۔
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یعقوب
1 یہ خط الله اور خداوند عیسٰی مسیح کے خادم

یعقوب طرفکی سے ہے۔
غیریہودی قوموں میں بکھرے ہوئے بارہ اسرائیلی

قبیلوں کو سلام۔
ایمان حکمتاور

میرے2 آپجببھائیو، آزمائشوںکیطرحطرحکو
کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے آپ کو خوش قسمت
سمجھیں، 3 آپکیونکہ جانتے ہیں آپکہ ایمانکے کے
آزمائے جانے ثابتسے قدمی پیدا ہوتی ہے۔ 4 چنانچہ
ثابت قدمی کو ھنے بڑ دیں، کیونکہ جب وہ تکمیل تک
پہنچے گی تو آپ بالغ اور کامل بن جائیں گے، اور آپ
میں کوئی بھی کمی نہیں پائی جائے گی۔ لیکن5 آپاگر
میں کسیسے حکمتمیں کی کمی ہو تو الله سے مانگے
سبجو فیاضیکو سے اور بغیر جھڑکی دیئے دیتا ہے۔
وہ آپضرور گا۔دےحکمتکو لیکن6 گزارشاپنی
ایمان کے ساتھ پیش کریں اور شک نہ کریں، کیونکہ
شک کرنے والا سمندر کی موج کی مانند ہوتا ہے جو
ہَوا سے اِدھر اُدھر اُچھلتی بہتی جاتی ہے۔ 7 شخصایسا نہ
سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، 8 کیونکہ وہ
دو دلا اور اپنے ہر کام میں غیرمستقل مزاج ہے۔

غربت دولتاور
پست9 حال بھائی مسیح میں اپنے اونچے مرتبے پر فخر

کرے 10 دولتجبکہ شخصمند اپنے ادنیٰ مرتبے پر فخر
کرے، کیونکہ وہ جنگلی پھول کی طرح جلد ہی جاتا
طلوعسورججب11گا۔رہے ہوتا اُستوہے کی ُجھلسا
دینے دھوپوالی میں پودا مُرجھا جاتا، اُس کا پھول گر
جاتا اور اُس کی تمام خوب صورتی ختم ہو جاتی ہے۔
بھیشخصمنددولتطرحاِس کام کرتےکرتے مُرجھا
جائے گا۔

آزمائش
مبارک12 ہے وہ جو آزمائش کے وقت ثابت قدم

رہتا ہے، کیونکہ قائم ہنے ر پر اُسے زندگی کا وہ تاج ملے
گا جس کا وعدہ الله نے اُن سے کیا ہے جو اُس سے
محبت رکھتے ہیں۔ آزمائش13 کے وقت کوئی نہ کہے

کہ الله مجھے آزمائش میں پھنسا رہا ہے۔ نہ تو الله کو
بُرائی سے آزمائش میں پھنسایا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی
کو پھنساتا ہے۔ بلـکہ14 ایکہر خواہشاتبُریاپنیکی
اُسے کھینچ کر اور اُکسا کر آزمائش میں پھنسا دیتی
ہیں۔ 15 پھر خواہشاتیہ حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی
ہیں اور گناہ بالغ ہو موتکر کو جنم دیتا ہے۔

میرے16 عزیز متفریببھائیو، !کھانا 17 اچھیہر
نعمت اور ہر اچھا تحفہ آسمان سے نازل ہوتا نوروںہے،
باپکے آتیتبدیلیکبھینہمیںجسسے، نہہے، لتے بد
ہوئے سایوں کی حالتسی پائی جاتی ہے۔ اُسی18 نے
مرضیاپنی ہمیںسے سچائی کلامکے وسیلےکے سے پیدا
کیا۔ یوں ایکہم طرح اُسسے کی مخلوقاتتمام کا پہلا
پھل ہیں۔

سننا کافی نہیں ہے
میرے19 عزیز بھائیو، اِس کا خیال رکھنا، شخصہر

سننے میں تیز ہو، لیکن لنے بو اور غصہ میںکرنے دھیما۔
20 کیونکہ انسان کا غصہ وہ راست بازی پیدا نہیں کرتا
جو الله چاہتا ہے۔ 21 چنانچہ اپنی زندگی کی گندی
عادتیں اور شریر چال چلن دُور کر حلیمیکے سے کلاِم
مُقّدس کریںقبولبیجوہکا اندرکےآپجو یا بو گیا ہے،
کیونکہ آپیہی دےنجاتکو سکتا ہے۔

22 مُقّدسکلاِم کو صرفنہ سنیں بلـکہ اُس پر عمل
بھی کریں، آپورنہ آپاپنے فریبکو دیں گے۔ 23 جو
کلام کو سن کر اُس پر عمل نہیں کرتا وہ اُس آدمی کی
مانند ہے جو آئینے میں اپنے چہرے پر نظر ڈالتا ہے۔
24 آپاپنے کو دیکھ کر وہ چلا جاتا ہے ًاور فورا بھول
جاتا مَیںکہہے نے کیا دیکھا۔کچھ اِس25 نسبتکی وہ
مبارک ہے جو آزاد کرنے والی شریعتکامل میں غور
سے نظر ڈال کر اُس میں قائم رہتا ہے اور اُسے سننے کے
بعد نہیں بھولتا بلـکہ اُس پر عمل کرتا ہے۔

26 آپکیا آپاپنے کو دین دار سمجھتے ہیں؟ آپاگر
اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتے آپتو آپاپنے فریبکو
ہیں۔دیتے آپپھر داریدینکی کا اظہار ہے۔بےکار
27 باپخدا کی نظر میں دین داری پاککا اور بےداغ
اظہار یہ یتیموںہے، بیواؤںاور بھالدیکھکی جبکرنا
مصیبتوہ میں ہوں اور آپاپنے کو دنیا کی آلودگی سے
بچائے رکھنا۔
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2
تعصب سے خبردار

میرے1 بھائیو، لازم ہے آپکہ ہمارےجو جلالی
خداوند عیسٰی مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جانب داری
نہ دکھائیں۔ فرض2 کریں کہ ایک آدمی سونے کی
انگوٹھی اور شاندار کپڑے پہنے ہوئے آپ کی جماعت
میں آ جائے اور ساتھ ایکساتھ غریب آدمی بھی مَیلے
کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اندر آئے۔ 3 اور آپ شاندار
کپڑے پہنے ہوئے آدمی پر خاص دھیان دے کر اُس
سے کہیں، یہاں” اِس اچھی کرسی تشریفپر “رکھیں،
لیکن غریب آدمی کو کہیں، وہاں” کھڑا ہو “جا آ،”یا میرے پاؤں کے پاس فرش پر بیٹھ “جا۔ 4 کیا آپ
ایسا کرنے سے خیالاتمجرمانہ منصفوالے ثابتنہیں
ہوئے؟ آپکیونکہ لوگوںنے میں ناروا فرق کیا ہے۔

میرے5 عزیز بھائیو، !سنیں کیا الله اُنہیںنے نہیں چنا
جو دنیا کی نظر میں غریب ہیں تاکہ وہ ایمان دولتمیں
مند لوگیہیجائیں؟ہو پائیںمیںمیراثبادشاہیوہ گے
جس کا وعدہ الله نے اُن سے کیا اُسےجوہے پیار کرتے
ہیں۔ آپلیکن6 ضرورتنے مندوں کی بےعزتی کی
ہے۔ ذرا سوچ لیں، وہ کون ہیں آپجو کو دباتے اور
گھسیٹمیںعدالت ہیں؟جاتےلےکر کیا منددولتیہ
نہیںہی ہیں؟ وہی7 تو عیسٰی پر کفر بکتے ہیں، اُس عظیم
نام جسپر کے آپپیروکار بن گئے ہیں۔

8 الله چاہتا ہے کہ آپ کلاِم مُقّدس میں مذکور
شاہی شریعت پوری کریں، اپنے” پڑوسی سے ویسی
محبت جیسیرکھنا تُو چنانچہ9“ہے۔رکھتاسےآپاپنے
آپجب جانب داری دکھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں
آپشریعتاور کو مجرم ٹھہراتی ہے۔ مت10 بھولنا کہ
شریعتنےجس ایکصرفکا حکم توڑا ہے پوریوہ
شریعت کا قصوروار ٹھہرتا ہے۔ 11 کیونکہ جس نے
زنا”فرمایا، نہ اُس“کرنا بھییہنے “کرنا۔نہقتل”کہا،
ہو سکتا ہے آپکہ نے زنا تو نہ کیا ہو، لیکن کسی کو
قتل کیا ہو۔ آپتوبھی ایکاِس جرم کی وجہ پوریسے
شریعت توڑنے بنمجرمکے ہیں۔گئے چنانچہ12 کچھجو
بھی آپ کہتے اور کرتے ہیں یاد رکھیں کہ آزاد کرنے
والی شریعت آپ کرےعدالتکی گی۔ 13 کیونکہ الله
عدالت اُسوقتکرتے پر کرےنہیںرحم نےجسگا
رحمخود نہیں لیکندکھایا۔ عدالترحم غالبپر آ جاتا

آپجبہے۔ رحم کریں گے تو الله آپ پر کرےرحم
گا۔

نیکایمان کاموں کے بغیر مُردہ ہے
میرے14 بھائیو، اگر کوئی ایمان رکھنے کا دعوٰی

کرے، لیکن اُس کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اِس
کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ایسا ایمان اُسے نجات دلا سکتا ہے؟
کریںفرض15 کہ کوئی بھائی یا بہن کپڑوں اور روزمرہ
روٹی کی ضرورت مند ہو۔ 16 یہ دیکھ کر آپ میں
سے کوئی اُس سے کہے، اچھا” جی، خدا حافظ۔ گرم
کپڑے پہنو اور جی بھر کر کھانا لیکن“کھاؤ۔ وہ خود
یہ یات ضرور پوری کرنے میں مدد نہ کرے۔ کیا اِس
کا کوئی فائدہ ہے؟ 17 محضغرض، ایمان کافی نہیں۔
اگر کاموںنیکوہ میںعملسے نہ لایا جائے تو وہ ہے۔مُردہ

18 ہو سکتا ہے اعتراضکوئی کرے، شخصایک”
کے پاس تو ایمان ہوتا ہے، دوسرے کے پاس نیک
“کام۔ آئیں، مجھے دکھائیں نیکآپکہ کاموں کے بغیر
ایمانطرحکس رکھ ہیں۔سکتے یہ ناممکنتو لیکنہے۔
مَیں آپضرور کو نیکاپنے کاموں سے دکھا سکتا ہوں
کہ مَیں ایمان رکھتا ہوں۔ 19 آپاچھا، کہتے ہیں، ہم”
ایمان رکھتے ہیں کہ ایک ہی خدا “ہے۔ شاباش، یہ
بالکل بھیشیاطینہے۔صحیح یہ ایمان رکھتے ہیں، گو وہ
یہ جان خوفکر مارےکے تھرتھراتے ہیں۔ ہوش20
میں !آئیں کیا آپ نہیں سمجھتے نیککہ اعمال کے بغیر
ایمان بےکار ہے؟ باپہمارے21 ابراہیم پر غور کریں۔
وہ اِسیتو وجہ راستسے باز ٹھہرایا گیا اُسکہ نے اپنے
بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پیشپر کیا۔ آپ22 خود دیکھ
سکتے ہیں کہ اُس کا ایمان نیکاور کام مل کر عمل کر
تھے۔رہے اُس ایمانکا تو اُس مکملسے ہوا اُسکچھجو
نے کیا 23 اور اِس طرح ہی کلاِم مُقّدس کی یہ بات
پوری ہوئی، ابراہیم” نے الله پر بھروسا رکھا۔ اِس بنا پر
الله نے راستاُسے باز قرار اِسی“دیا۔ وجہ سے وہ الله”
کا “دوست کہلایا۔ یوں24 آپ خود دیکھ سکتے ہیں
کہ انسان اپنے نیک اعمال کی بنا پر راست باز قرار دیا
جاتا ہے، نہ ایمانصرفکہ رکھنے کی وجہ سے۔

راحب25 فاحشہ کی مثال بھی لیں۔ اُسے بھی اپنے
کاموں کی بنا پر راست باز قرار دیا گیا جب اُس نے
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نوازیمہمانکیجاسوسوںاسرائیلی اُنہیںاورکی شہر سے
نکلنے کا دوسرا راستہ دکھا کر بچایا۔

26 جسغرض، طرح بدن روح کے بغیر مُردہ ہے
اُسی طرح ایمان نیکبھی اعمال کے بغیر مُردہ ہے۔

3
زبان

میرے1 آپبھائیو، میں سے یادہ ز اُستاد نہ آپبنیں۔
معلومکو اُستادوںہمکہہے کی یادہ ز عدالتسےسختی
کی جائے گی۔ ہم2 سب سے تو کئی طرح کی غلطیاں
سرزد ہوتی لنےسےشخصجسلیکنہیں۔ بو کبھیمیں
غلطی نہیں ہوتی وہ کامل ہے اور اپنے پورے بدن کو
قابو میں رکھنے کے قابل ہے۔ 3 ہم گھوڑے کے منہ
میں لگام کا دہانہ رکھ ہیںدیتے تاکہ ہمارےوہ حکم پر
چلے، اور ہمطرحاِس مرضیاپنی اُسسے کا پورا جسم
چلا لیتے ہیں۔ 4 یا بادبانی مثالکیجہاز لیں۔ بھیجتنا بڑا
وہ اورہو بھیجتنی تیز ہَوا چلتی ہو سیچھوٹیایکناخدا
پتوار کے یعے ذر اُس کا ٹھیکرُخ رکھتا ہے۔ یوں ہی
وہ اُسے اپنی مرضی سے چلا لیتا ہے۔ اِسی5 طرح زبان
ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن وہ بڑی بڑی باتیں ہے۔کرتی
بڑےایکدیکھیں، جنگل کو بھسم کرنے کے لئے

ایک ہی چنگاری کافی ہوتی ہے۔ زبان6 آگبھی کی
مانند بدنہے۔ دیگرکے اعضا درمیانکے رہ میںاُسکر
ناراستی پوریکی دنیا پائی جاتی ہے۔ پورےوہ بدن کو
آلودہ کر دیتی ہے، ہاں انسان کی پوری زندگی آگکو
لگا دیتی ہے، کیونکہ وہ خود جہنم آگکی ُسلگائیسے
ہے۔گئی انساندیکھیں،7 قسمہر جانوروںکے پر قابو پا
لیتا ہے اور اُس نے ایسا کیا بھی ہے، خواہ جنگلی جانور
ہوں یا پرندے، رینگنے والے ہوں یا سمندری جانور۔
لیکن8 زبان پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، اِس بےتاب اور
شریر چیز پر مہلـکجو زہر لبالبسے بھری ہے۔ زبان9
سے ہم اپنے خداوند اور باپ کی ستائش بھی کرتے
ہیں اور دوسروں پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، جنہیں الله کی
صورت پر بنایا گیا ہے۔ ایک10 ہی منہ ستائشسے اور
لعنت نکلتی میرےہے۔ بھائیو، ایسا نہیں ہونا ہئے۔ چا
11 یہ کیسے ہو سکتا ہے ایککہ ہی چشمے سے میٹھا
اور کڑوا پھوٹپانی نکلے۔ میرے12 بھائیو، کیا انجـیر کے

درخت پر لـگزیتون ہیںسکتے یا انگور بیلکی پر انجـیر؟
ہرگز !نہیں اِسی طرح نمکین چشمے سے میٹھا پانی نہیں
نکل سکتا۔

آسمان حکمتسے
13 میںآپکیا کوئیسے دانا اور سمجھ دار وہہے؟ یہ

بات اپنے اچھے چلنچال سے ظاہر حکمتکرے، سے
پیدا ہونے والی حلیمی نیککے کاموں سے۔ لیکن14
!خبردار اگر آپ دل میں حسد کی کڑواہٹ اور خود
پالغرضی رہے ہیں تو اِس پر متشیخی مارنا، نہ سچائی
خلافکے جھوٹ بولیں۔ 15 ایسا فخر آسمان کی طرف
سے نہیں ہے، بلـکہ دنیاوی، غیرروحانی اور ابلیس سے
ہے۔ 16 کیونکہ جہاں حسد اور غرضیخود وہاںہے
فساد اور ہر شریر کام پایا جاتا ہے۔ آسمان17 حکمتکی
فرق ہے۔ اّول تو وہ پاک اور مُقّدس ہے۔ نیز وہ امن
پسند، نرم دل، فرماں بردار، رحم اور اچھے پھل سے
بھری ہوئی، غیرجانب دار خلوصاور دل ہے۔ 18 اور
جو صلح کراتے ہیں اُن کے لئے راست بازی کا پھل
سلامتی سے یا بو جاتا ہے۔

4
دنیا سے دوستی

1 یہ لڑائیاں اور جھگڑے جو آپ کے درمیان ہیں
کہاں سے آتے ہیں؟ کیا اِن کا سرچشمہ وہ بُری
خواہشات نہیں جو آپ کے اعضا میں لڑتی رہتی ہیں؟
آپ2 کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اُسے
حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ قتل اور حسد کرتے ہیں،
لیکن جو کچھ آپ ہتے چا ہیں وہ پا نہیں سکتے۔ آپ
جھگڑتے اور لڑتے ہیں۔ توبھی آپ پاسکے کچھ نہیں
ہے، کیونکہ آپ الله سے مانگتے نہیں۔ 3 اور جب آپ
مانگتے ہیں آپتو کو کچھ نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے آپکہ
نیتغلط سے مانگتے آپہیں۔ اِس سے اپنی غرضخود
خواہشات پوری کرنا ہتے چا ہیں۔ 4 بےوفا !لوگو کیا
آپ کو نہیں معلوم کہ دنیا کا دوست الله کا دشمن ہوتا
ہے؟ جو دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ الله کا دشمن
بن جاتا ہے۔ 5 یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلاِم مُقّدس
کی یہ بات سیبےتُکی ہے کہ الله غیرت سے اُس روح
کا آرزومند جسہے کو اُس ہمارےنے اندر سکونت
کرنے دیا؟ لیکن6 وہ ہمیں اِس سے کہیں یادہ ز فضل
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بخشتا ہے۔ مُقّدسکلاِم یوں فرماتا ہے، الله” مغروروں
کا مقابلہ کرتا لیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا “ہے۔

7 غرض، الله کے تابع ہو جائیں۔ ابلیس کا مقابلہ
کریں تو بھاگوہ الله8گا۔جائے قریبکے جائیںآ تو وہ
آپ قریبکے گا۔آئے گناہ گارو، ہاتھوںاپنے پاککو
صاف کریں۔ دو دلو، اپنے دلوں مخصوصکو مُقّدسو
کریں۔ افسوس9 کریں، ماتم کریں، خوب روئیں۔ آپ
ہنسیکی ماتم میں بدل جائے آپاور مایوسیخوشیکی
میں۔ 10 آپاپنے کو خداوند کے منے سا نیچا یں کر تو وہ
آپ کو کرےسرفراز گا۔

دوسرےایک متمنصفکا بننا
دوسرےایکبھائیو،11 لگانا۔متتہمتپر جو اپنے

بھائی پر تہمت لگاتا یا اُسے مجرم ٹھہراتا ہے وہ شریعت
پر تہمت لگاتا ہے اور شریعت کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اور
جب آپ شریعت پر تہمت لگاتے ہیں تو آپ اُس کے
پیروکار نہیں ہتے ر بلـکہ اُس کے منصف بن گئے ہیں۔
شریعت12 دینے والا اور منصف ایکصرف ہی ہے
اور وہ اللهہے نجاتجو قابلکےکرنےہلاکاوردینے
توہے۔ ہیںکونآپپھر جو آپاپنے سمجھمنصفکو
کر اپنے پڑوسی کو مجرم ٹھہرا رہے !ہیں

متشیخی مارنا
13 باتمیریاباور آپسنیں، جو کہتے ہیں، آج”

یا کل ہم فلاں فلاں شہر میں جائیں گے۔ وہاں ہم
ایک سال ٹھہر کر کاروبار کر کے پیسے کمائیں “گے۔
نہیںبھییہآپدیکھیں،14 کیاکلکہجانتے آپگا۔ہو
کی زندگی چیز ہی کیا بھاپآپ!ہے ہی ہیں تھوڑیجو
دیر کے لئے نظر آتی، غائبپھر ہو جاتی ہے۔ 15 آپبلـکہ
کو یہ کہنا ہئے، چا اگر” خداوند مرضیکی ہوئی تو ہم
جئیں گے اور یہ یا وہ کریں “گے۔ لیکن16 فی آپالحال
شیخی مار کر اپنے غرور کا اظہار کرتے ہیں۔ اِس قسم
کی تمام بازیشیخی بُری ہے۔

چنانچہ17 جو جانتا ہے اُسےکہ کیا نیککیا کام کرنا
لیکنہے، پھر بھی کچھ نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔

5
دولت مندو، !خبردار

دولت1 مندو، اب میری بات !سنیں خوب روئیں
اور یہ گر و زاری کریں، کیونکہ آپ پر مصیبت آنے
والی ہے۔ آپ2 دولتکی سڑ گئی ہے آپکیڑےاور
کے کپڑےشاندار کھا گئے ہیں۔ آپ3 کے سونے اور
چاندی لـگزنگکو گیا ہے۔ اور اُن زنگکی آلودہ
حالت آپ کے خلاف گواہی دے گی اور آپ کے
جسموں آگکو کی طرح کھا جائے گی۔ آپکیونکہ
نے اِن آخری دنوں میں اپنے لئے خزانے جمع کر لئے
ہیں۔ 4 دیکھیں، جو مزدوری آپ نے فصل کی کٹائی
کرنے والوں سے باز رکھی ہے آپوہ خلافکے چلّا
جمعفصلکیآپاورہے۔رہی والوںکرنے چیخیںکی
آسمانی لشکروں ربکے کے تککانوں پہنچ گئی ہیں۔
آپ5 نے دنیا میں عیاشی عیشاور عشرتو کی زندگی
گزاری ہے۔ ذبح کے آپدن نے آپاپنے کو موٹا تازہ
کر دیا ہے۔ آپ6 راستنے باز کو مجرم ٹھہرا کر قتل
کیا ہے، اور اُس آپنے کا مقابلہ نہیں کیا۔

صبر اور دعا
7 بھائیو، اب صبر سے خداوند کی آمد کے انتظار میں

رہیں۔ کسان پر غور کریں جو اِس انتظار میں رہتا ہے
کہ زمین اپنی قیمتی فصل پیدا کرے۔ وہ کتنے صبر سے
یف خر اور بہار کی بارشوں کا انتظار کرتا !ہے آپ8
بھی کریںصبر اور دلوںاپنے مضبوطکو رکھیں، کیونکہ
خداوند کی آمد قریب آ گئی ہے۔

9 بھائیو، ایک دوسرے پر مت بڑانا، بڑ ورنہ آپ کی
منصفگی۔جائےکیعدالت دروازےتو پر ہے۔کھڑا
10 بھائیو، اُن نبیوں کے نمونے پر چلیں جنہوں نے رب
کے نام میں کلام پیش کر کے صبر سے دُکھ اُٹھایا۔
مبارکاُنہیںہمدیکھیں،11 ہیںکہتے جو دُکھسےصبر
برداشت کرتے تھے۔ آپ ایوبنے کی ثابت قدمی کے
بارے میں سنا ہے اور یہ بھی دیکھ لیا ربکہ نے آخر
میں کیا کچھ کیا، بہتربکیونکہ مہربان اور رحیم ہے۔

میرے12 بھائیو، سب سے بڑھ کر یہ آپکہ قَسم نہ
کھائیں، نہ آسمان کی قَسم، نہ زمین کی، نہ کسی اَور چیز
کی۔ جب آپ “ہاں” کہنا ہتے چا ہیں تو بس “ہاں”
ہی کافی ہے۔ اور اگر انکار کرنا چاہیں تو بس “نہیں”
کہنا کافی ہے، آپورنہ مجرم ٹھہریں گے۔
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13 آپکیا میں سے مصیبتکوئی میں پھنسا ہوا ہے؟

وہ دعا کرے۔ کیا کوئی خوش ہے؟ وہ ستائش کے
گیت گائے۔ 14 کیا آپ میں سے کوئی بیمار ہے؟ وہ
جماعت بزرگوںکے کو بُلائے تاکہ وہ آ کر اُس کے لئے
دعا کریں اور خداوند نامکے میں اُس پر تیل مَلیں۔ 15 پھر
ایمان سے کی گئی مریضدعا کو بچائے گی اور خداوند
اُسے اُٹھا کرےکھڑا گا۔ اور اگر اُس نے گناہ کیا ہو تو
معافاُسے کیا جائے گا۔ دوسرےایکچنانچہ16 کے
منے سا اپنے گناہوں کا اقرار یں کر دوسرےایکاور کے
لئے دعا کریں آپتاکہ شفا شخصراستپائیں۔ کی موثر
دعا بہتسے کچھ ہو سکتا ہے۔ الیاس17 ہم انسانجیسا
تھا۔ اُسجبلیکن نے زور سے دعا کی بارشکہ نہ ہو
تو ساڑھے تین بارشتکسال نہ ہوئی۔ 18 پھر اُس نے
دوبارہ دعا کی تو آسمان بارشنے عطا کی اور زمین اپنینے فصلیں پیدا کیں۔

میرے19 بھائیو، اگر آپ میں سے کوئی سچائی سے
بھٹک جائے اور کوئی اُسے صحیح راہ پر واپس لائے
20 تو یقین جانیں، کسیجو گناہ گار کو اُس غلطکی راہ
واپسسے لاتا ہے وہ اُس کی جان موتکو سے بچائے
گا اور گناہوں بڑیکی تعداد کو گا۔دےچھپا
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پطرس-۱
سےطرفکیپطرسرسولکےمسیحعیسٰیخطیہ1

ہے۔
مَیں الله کے چنے ہوؤں کو لـکھ رہا ہوں، دنیا کے اُن

مہمانوں کو جو پنطس، گلتیہ، کپدکیہ، آسیہ اور ِتُھنیہ ب
کے صوبوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ 2 خدا باپ نے
آپ بہتکو دیر پہلے جان کر چن لیا اور اُس کے روح
آپنے مخصوصکو و مُقّدس کر دیا۔ نتیجے میں آپ
عیسٰی مسیح کے تابع اور اُس کے چھڑکائے گئے خون
صافپاکسے ہو گئے ہیں۔
آپالله کو بھرپور فضل اور سلامتی بخشے۔
زندہ اُمید

3 خدا ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کے باپ کی
یف تعر !ہو اپنے اُسسےرحمعظیم مسیحعیسٰینے کو
زندہ کرنے کے وسیلے سے ہمیں سرےنئے سے پیدا کیا
اِسہے۔ ایکہمیںسے زندہ اُمید ملی ہے، ایسیایک4
میراث جو کبھی نہیں سڑے گی، کبھی نہیں ناپاک
ہو جائے گی اور کبھی نہیں مُرجھائے گی۔ کیونکہ یہ
آسمان پر آپ کے لئے محفوظ رکھی گئی ہے۔ 5 اور الله
آپ کے ایمان کے یعے ذر اپنی قدرت سے آپ کی اُس
حفاظتتکوقت کرتا رہے آپتکجبگا نجاتکو
نہ مل جائے، نجاتوہ آخرتجو کے سبدن پر ظاہر
ہونے کے لئے تیار ہے۔

6 اُس وقت آپ خوشی منائیں گے، گو فی الحال آپ
تھوڑیکو دیر کے لئے طرحطرح آزمائشوںکی کا سامنا
کر کے غم کھانا پڑتا ہے 7 تاکہ آپ کا ایمان اصلی ثابت
ہو جائے۔ جسکیونکہ آگطرح سونے کو آزما کر
خالص بنا دیتی اُسیہے آپطرح کا ایمان بھی آزمایا جا
رہا ہے، حالانکہ یہ فانی سونے سے کہیں یادہ ز قیمتی
ہے۔ کیونکہ الله چاہتا ہے آپکہ کو اُس دن یف، تعر
جلال اور عزت مل جائے جب عیسٰی مسیح ظاہر ہو
گا۔ اُسی8 آپکو پیار کرتے ہیں اگرچہ آپ نے اُسے
دیکھا نہیں، اور اُسی پر آپ ایمان رکھتے ہیں گو وہ آپ
کو اِس وقت نظر نہیں آتا۔ آپہاں، دل میں ناقابِل بیان

اور جلالی خوشی منائیں گے، آپجب9 وہ کچھ پائیں
گے جو ایمان کی منزِل مقصود ہے یعنی اپنی جانوں کی
نجات۔

10 نبی اِسی نجات کی تلاش اور تفتیش میں لـگے
رہے، اور اُنہوں نے اُس فضل کی پیش گوئی کی جو
آپالله کو دینے والا تھا۔ اُنہوں11 نے معلوم کرنے کی
کیکوشش مسیحکہ روحکا جو اُن میں وقتکستھا
یا حالاتکن بارےکے میں بات کر رہا تھا جب اُس
نے مسیح کے دُکھ اور بعد کے جلال پیشکی گوئی
کی۔ 12 اُن پر اِتنا ظاہر کیا گیا کہ اُن کی پیشیہ گوئیاں
اُن کے اپنے لئے نہیں تھیں، بلـکہ آپ کے لئے۔ اور اب
یہ سب آپکچھ کو اُن ہی کے وسیلے پیشسے کیا گیا
ہے جنہوں نے آسمان سے بھیجے گئے روح القدس کے
یعے آپذر کو الله خبریخوشکی سنائی ہے۔ یہ ایسی
باتیں ہیں جن پر فرشتے بھی نظر لنے ڈا کے آرزومند ہیں۔

مُقّدس زندگی گزارنا
13 چنانچہ ذہنی طور پر کمربستہ ہو جائیں۔ ہوش

مندی سے اپنی پوری اُمید اُس فضل پر رکھیں جو آپ
کو عیسٰی مسیح کے ظہور پر بخشا جائے گا۔ آپ14 الله
فرزندفرمانتابعکے اِسہیں، لئے کوخواہشاتبُریاُن
اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں جو آپ جاہل ہوتے وقت
رکھتے تھے۔ ورنہ وہ آپ کی زندگی کو اپنے سانچے میں
ڈھال لیں گی۔ اِس15 کے بجائے الله کی مانند جسبنیں
نے آپ کو بُلایا جسہے۔ طرح وہ قدوس ہے اُسی
بھیآپطرح مُقّدسوقتہر زندگی گزاریں۔ 16 کیونکہ
مُقّدسکلاِم میں لـکھا ہے، اپنے” آپ مخصوصکو و
مُقّدس رکھو کیونکہ مُقّدسمَیں “ہوں۔

17 اور یاد رکھیں کہ آسمانی باپ جس آپسے دعا
کرتے داریجانبہیں نہیں کرتا آپبلـکہ عملکے کے
مطابق آپ کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ تکجب آپ
اِس دنیا کے مہمان رہیں گے خدا خوفکے میں زندگی
ہیںجانتےخودآپکیونکہ18گزاریں۔ آپکہ باپکو
زندگیبےمعنیکیدادا لئےکےچھڑانےسے کیا فدیہ دیا
گیا۔ یہ سونے جیسیچاندییا فانی چیز نہیں تھی 19 بلـکہ
مسیح کا قیمتی خون تھا۔ اُسی بےنقصکو اور بےداغ
لیلے کی حیثیت ہمارےسے لئے قربان کیا گیا۔ 20 اُسے
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دنیا کی تخلیق سے پیشتر چنا گیا، لیکن اِن آخری دنوں
میں آپ کی خاطر ظاہر کیا گیا۔ 21 اور اُس کے وسیلے
آپسے الله پر ایمان میںمُردوںاُسےنےجسہیںرکھتے
سے زندہ کر عزتکے جلالو دیا آپتاکہ کا ایمان اور
اُمید الله پر ہو۔

22 سچائی کے تابع ہو جانے سے آپ کو مخصوص
و مُقّدس کر دیا گیا اور آپ کے دلوں میں بھائیوں کے
لئے یا بےر محبت ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ اب ایک
دوسرے کو خلوص دلی اور لـگن سے پیار کرتے
رہیں۔ 23 آپکیونکہ کی سرےنئے پیدائشسے ہوئی
ہے۔ اور یہ کسی فانی بیج کا پھل نہیں ہے بلـکہ الله
کے لافانی، زندہ اور قائم ہنے ر والے کلام کا پھل ہے۔
یوں24 مُقّدسکلاِم فرماتا تمام”ہے، گھاسانسان ہی ہیں،
اُن کی تمام شان شوکتو پھولجنگلی کی مانند ہے۔
گھاس تو مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا ہے،
ربلیکن25 کا کلام تکابد قائم رہتا “ہے۔
مذکورہ کلام الله کی خوش خبری ہے آپجو کو

سنائی گئی ہے۔
2

زندہ پتھر مُقّدساور قوم
1 چنانچہ اپنی زندگی سے تمام طرح کی بُرائی، دھوکے

بازی، یاکاری، ر حسد اور بہتان نکالیں۔ 2 چونکہ آپ
نومولود بچے ہیں اِس لئے خالص روحانی دودھ پینے کے
آرزومند رہیں، کیونکہ اِسے پینے سے آپہی ھتے بڑ ھتے بڑ
نجات کی نوبت تک پہنچیں گے۔ جنہوں3 نے خداوند
کی بھلائی کا تجربہ کیا ہے اُن کے لئے ایسا ہے۔ضروریکرنا

خداوند4 پاسکے آئیں، اُس زندہ پتھر جسےپاسکے
انسانوں نے رد کیا لیکنہے، جو الله نزدیککے چنیدہ
اور قیمتی ہے۔ 5 آپاور بھی زندہ پتھر ہیں جن کو الله
اپنے روحانی مقدِس کو تعمیر کرنے کے لئے استعمال
کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلـکہ آپ اُس مخصوصکے و
مُقّدس امام ہیں۔ عیسٰی مسیح کے وسیلے ایسیآپسے
پیشقربانیاںروحانی کر ہیںرہے اللهجو پسندکو ہیں۔
6 کیونکہ مُقّدسکلاِم فرماتا ہے،

دیکھو،” مَیں صیون ایکمیں پتھر رکھ دیتا ہوں،
کونے ایککا چنیدہ اور قیمتی پتھر۔
جو اُس پر ایمان لائے گا
اُسے شرمندہ نہیں کیا جائے “گا۔
7 یہ پتھر آپ نزدیککے جو ایمان رکھتے ہیں بیش

قیمت لیکنہے۔ ایمانجو نہیں لائے اُنہوں نے اُسے رد
پتھرجس”کیا۔ کو مکان بنانے والوں نے رد کیا
وہ کونے بنیادیکا پتھر بن “گیا۔
8 نیز ایکوہ ایسا پتھر جو”ہے ٹھوکر باعثکا بنے گا،
ایک چٹان ٹھیسجو لـگنے سببکا ہو “گی۔
اِسوہ لئے ٹھوکر ہیںکھاتے وہکیونکہ مُقّدسکلاِم

تابعکے نہیں ہوتے۔ یہی کچھ الله کی اُن کے لئے تھی۔مرضی
لیکن9 آپ الله کی چنی ہوئی نسل ہیں، آپ آسمانی

بادشاہ کے امام اور اُس کی مخصوص و مُقّدس قوم
آپہیں۔ اُس ملـکیتکی بن گئے ہیں تاکہ الله قویکے
کاموں کا اعلان کریں، کیونکہ وہ آپ کو یکی تار سے
اپنی حیرت انگیز روشنی میں لایا ہے۔ وقتایک10 تھا
اُسآپجب قومکی نہیں آپابلیکنتھے، الله کی قوم
آپپہلےہیں۔ پر نہیںرحم ہوا تھا، ابلیکن الله آپنے
پر اپنے رحم کا اظہار کیا ہے۔

الله کے خادم
11 عزیزو، آپ اِس دنیا میں اجنبی اور مہمان ہیں۔

اِس لئے مَیں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ جسمانی
خواہشات کا انکار کریں۔ کیونکہ یہ آپ کی جان سے
لڑتی ہیں۔ 12 غیرایمان داروں کے درمیان ہتے ر ہوئے
اِتنی اچھی زندگی گزاریں کہ گو وہ آپ پر غلط کام
کرنے کی تہمت بھی لگائیں توبھی اُنہیں آپ نیککے
کام نظر آئیں اور اُنہیں الله کی آمد کے دن اُس کی تمجید
کرنی پڑے۔

خداوند13 کی خاطر ہر انسانی اختیار کے تابع رہیں،
خواہ بادشاہ ہو سےسبجو اعلٰی اختیار رکھنے والا ہے،
14 خواہ اُس کے وزیر جنہیں اُس نے اِس لئے مقرر
کیا ہے کہ وہ غلط کام کرنے والوں کو سزا اور اچھا
کام کرنے والوں کو شاباش دیں۔ 15 کیونکہ الله کی
مرضی ہے آپکہ اچھا کام کرنے سے ناسمجھ لوگوں
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کی جاہل باتوں کو بند کریں۔ آپ16 آزاد ہیں، اِس
لئے آزادانہ زندگی گزاریں۔ لیکن اپنی آزادی کو غلط
کام چھپانے کے لئے استعمال نہ کریں، آپکیونکہ الله
کے خادم ہیں۔ 17 ہر ایک کا مناسب احترام کریں،
اپنے بہن بھائیوں محبتسے رکھیں، خدا مانیں،خوفکا
بادشاہ کا احترام کریں۔

مسیح کے دُکھ کا نمونہ
اے18 غلامو، ہر لحاظ سے اپنے مالـکوں کا احترام

کر کے اُن کے تابع رہیں۔ اور یہ سلوک نہ صرف اُن
کے ساتھ ہو نیکجو اور نرم دل ہیں بلـکہ اُن کے ساتھ
بھی جو ظالم ہیں۔ 19 کیونکہ اگر کوئی الله مرضیکی کا
خیال کر تکلیفبےانصافکے غمکا برداشتسےصبر
کرے تو یہ الله کا فضل ہے۔ بےشک20 اِس میں فخر
کی کوئی بات نہیں اگر آپ صبر سے پٹائی کی وہ سزا
برداشت کریں آپجو غلطکو کام کرنے کی وجہ سے
ملی ہو۔ لیکن آپاگر کو اچھا کام کرنے کی وجہ سے
دُکھ سہنا پڑے اور آپ یہ سزا صبر سے برداشت کریں
تو یہ الله کا فضل ہے۔ آپ21 اِسیکو کے لئے بُلایا گیا
ہے۔ مسیحکیونکہ آپنے کی خاطر دُکھ سہنے آپمیں
کے لئے ایک نمونہ اورہے۔چھوڑا وہ چاہتا آپکہہے
اُس کے نقِش قدم پر چلیں۔ اُس22 نے تو کوئی گناہ نہ
کیا، اور نہ کوئی فریب باتکی اُس کے منہ سے نکلی۔
جب23 لوگوں نے اُسے گالیاں دیں تو اُس نے جواب
میں گالیاں نہ دیں۔ جب اُسے دُکھ سہنا پڑا تو اُس نے
کسی کو دھمکی نہ دی بلـکہ اُس نے اپنے آپ کو الله
کے حوالے کر دیا جو انصاف سے عدالت کرتا ہے۔
مسیح24 خود اپنے بدن ہمارےپر گناہوں صلیبکو پر
لے گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر جائیں اور یوں
ہمارا گناہ سے تعلق ختم ہو جائے۔ اب وہ چاہتا ہے
کہ راستہم بازی کی زندگی گزاریں۔ آپکیونکہ کو
اُسی زخموںکے وسیلےکے سے ہے۔ملیشفا آپپہلے25
آوارہ بھیڑوں طرحکی آوارہ پھر رہے تھے، آپابلیکن
اپنی جانوں کے چرواہے اور نگران کے پاس لوٹ ہیں۔آئے

3
بیوی اور شوہر

اِسی1 طرح آپ یوں بیو کو بھی اپنے اپنے شوہر کے
تابع رہنا ہے۔ کیونکہ اِس طرح وہ جو ایمان نہیں رکھتے
اپنی بیوی کے چال چلن سے جیتے جا سکتے ہیں۔ کچھ
کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی 2 کیونکہ وہ دیکھیں
پاکیزگیکتنیآپکہگے سے خدا میںخوفکے زندگی
گزارتی ہیں۔ اِس3 کی متفکر کرنا ظاہریآپکہ طور
پر آراستہ ًہوں، مثلا خاص طور یقوں طر سے ُگندھے
ہوئے بالوں سے یا سونے کے یور ز اور لباسشاندار پہننے
سے۔ 4 اِس کے بجائے اِس کی فکر کریں کہ آپ کی
باطنی شخصیت آراستہ ہو۔ کیونکہ جو روح نرم دلی اور
سکون کے لافانی یوروں ز سے سجی ہوئی ہے وہی الله
کے نزدیک بیش قیمت ہے۔ ماضی5 میں الله پر اُمید
رکھنے والی مُقّدس خواتین بھی اِسی طرح اپنا سنگار کیا
کرتی تھیں۔ یوں وہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں، 6 سارہ
کی طرح جو اپنے شوہر ابراہیم کو آقا کہہ کر اُس کی
مانتی تھی۔ آپ تو سارہ کی بیٹیاں بن گئی ہیں۔ چنانچہ
نیک کام کریں بھیکسیاور چیز سے نہ ڈریں، خواہ وہ
کتنی ہی ڈراؤنی کیوں نہ ہو۔

لازمطرحاِس7 آپکہہے سمجھہیںشوہرجو کے
ساتھ اپنی یوں بیو کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ جان کر کہ
نسبتکیآپیہ ہیں۔کمزور اُن کریں،عزتکی کیونکہ
آپبھییہ زندگیساتھکے ہیں۔وارثکیفضلکے ایسا
نہ ہو کہ اِس میں بےپروائی کرنے سے آپ کی دعائیہ
زندگی رکاوٹمیں پیدا ہو جائے۔

نیک زندگی گزارنے کی وجہ سے دُکھ
8 آخر میں ایک اَور بات، آپ سب ایک ہی سوچ

رکھیں اور ایک دوسرے تعلقاتسے میں ہم دردی،
پیار، رحم اور حلیمی کا اظہار کریں۔ کسی9 غلطکے
کام کے جواب میں غلط کام مت کرنا، نہ کسی کی
گالیوں اِسدینا۔گالیمیںجوابکے جواببجائےکے
میں شخصایسے برکتکو دیں، کیونکہ الله آپنے کو
بھی اِس لئے بُلایا ہے آپکہ اُس برکتکی وراثت میں
پائیں۔ 10 مُقّدسکلاِم یوں فرماتا مزےکون”ہے، سے زندگی گزارنا
اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے؟
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وہ اپنی زبان کو شریر باتیں کرنے سے روکے
اور اپنے ہونٹوں جھوٹکو لنے بو سے۔
11 وہ بُرائی سے منہ پھیر نیککر کام کرے،
صلح سلامتی طالبکا ہو کر
اُس پیچھےکے لگا رہے۔
12 ربکیونکہ کی آنکھیں راست بازوں پر لـگی ہیں،رہتی
اور اُس کانکے اُن کی دعاؤں مائلطرفکی ہیں۔
لیکن رب کا چہرہ اُن خلافکے ہے غلطجو کام

کرتے “ہیں۔
13 اگر آپ نیک کام کرنے میں سرگرم ہوں تو

آپکون کو نقصان پہنچائے گا؟ لیکن14 اگر آپ کو
راست کام کرنے کی وجہ سے دُکھ بھی اُٹھانا پڑے تو
آپ مبارک ہیں۔ اُن کی دھمکیوں سے مت ڈرنا اور
مت گھبرانا 15 بلـکہ اپنے دلوں میں خداوند مسیح کو
مخصوص مُقّدسو جانیں۔ اور جو بھی آپ آپسے کی
مسیح پر اُمید بارےکے پوچھےمیں وقتہر جواباُسے
دینے کے لئے تیار رہیں۔ لیکن نرم دلی سے اور خدا کے
خوف کے جوابساتھ دیں۔ ساتھ16 آپساتھ کا ضمیر
صاف ہو۔ پھر لوگجو آپ کے مسیح میں اچھے چال
چلن بارےکے میں غلط باتیں کر رہے ہیں اُنہیں اپنی
تہمت پر شرم آئے گی۔ یاد17 رہے غلطکہ کام کرنے
کی وجہ دُکھسے سہنے نسبتکی بہتر یہ ہے نیکہمکہ
کام کرنے کی وجہ تکلیفسے اُٹھائیں، بشرطیکہ یہ الله
مرضیکی ہو۔ 18 مسیحکیونکہ ہمارےنے گناہوں کو
مٹانے کی ایکخاطر بار سدا لئےکے سہی۔موت ہاں،
راستجو باز ہے اُس نے یہ ناراستوں کے لئے کیا تاکہ
آپ کو الله پاسکے پہنچائے۔ اُسے بدن کے اعتبار سے
سزائے موت دی گئی، لیکن روح کے اعتبار سے اُسے
زندہ کر دیا گیا۔ اِس19 روح کے یعے ذر اُس نے جا کر
قیدی روحوں کو پیغام دیا۔ 20 یہ اُن کی روحیں تھیں
جو اُن دنوں میں نافرمان نوحجبتھے اپنی کشتی بنا رہا
تھا۔ وقتاُس الله صبر سے انتظار کرتا رہا، لیکن آخرکار
لوگایکچندصرف یعنی آٹھ افراد پانی میں گزرسے کر
بچ نکلے۔ 21 یہ پانی اُس بپتسمے طرفکی اشارہ ہے جو
اِس وقت آپ کو نجات دلاتا ہے۔ اِس سے جسم کی

گندگی دُور نہیں کی جاتی بلـکہ بپتسمہ لیتے وقت ہم الله
عرضسے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا صافپاکضمیر کر
پھردے۔ آپیہ مسیحعیسٰیکو اُٹھنےجیکے نجاتسے
آسمانمسیحاب22ہے۔دلاتا پر جا اللهکر ہنےکے ہاتھد
بیٹھ گیا فرشتے،جہاںہے اختیار والے اور قوتیں اُس تابعکے ہیں۔

4
تبدیل شدہ زندگیاں

مسیحچونکہاب1 طورجسمانینے پر دُکھ اُٹھایا اِس
لئے آپ بھی اپنے آپ کو اُس کی سی سوچ سے لیس
کریں۔ جسکیونکہ مسیحنے کی خاطر جسمانی طور
پر دُکھ سہہ لیا اُسہے نے گناہ نپٹسے لیا ہے۔ نتیجے2
میں وہ زمین پر اپنی باقی زندگی انسان کی بُری خواہشات
پوری کرنے میں نہیں گزارے گا بلـکہ الله کی مرضی
پوری کرنے میں۔ ماضی3 میں آپ نے کافی وقت وہ
کچھ کرنے میں گزارا جو غیرایمان دار پسند کرتے ہیں
یعنی عیاشی، شہوت پرستی، نشہ بازی، شراب نوشی،
رنگ رنگناچرلیوں، اور گھنونی بُت پرستی میں۔ اب4
آپ کے غیرایمان دار دوست تعجب کرتے ہیں آپکہ
اُن کے ساتھ مل کر عیاشی کے اِس تیز دھارے میں
نہیںچھلانگ لگاتے۔ اِس لئے آپوہ پر کفر بکتے ہیں۔
لیکن5 اُنہیں الله جوابکو پڑےدینا گا جو زندوں اور
مُردوں عدالتکی کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے۔ یہی6
وجہ ہے کہ الله خوشکی خبری اُنہیں بھی سنائی گئی
جو اب مُردہ ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ الله کے منے سا
روح میں زندگی گزار سکیں اگرچہ انسانی لحاظ سے اُن
جسمکے عدالتکی کی گئی ہے۔

اپنی نعمتوں دوسرےایکسے خدمتکی کریں
7 تمام چیزوں کا خاتمہ قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ دعا

کرنے کے لئے چست ہوشاور مند رہیں۔ سب8 سے
ضروری بات یہ ہے کہ ایکآپ دوسرے سے لگاتار
محبت رکھیں، محبتکیونکہ گناہوں بڑیکی تعداد پر پردہ
ڈال دیتی ہے۔ 9 بڑبڑائے دوسرےایکبغیر کی مہمان
نوازی کریں۔ 10 الله اپنا فضل مختلف نعمتوں سے ظاہر
فضلہے۔کرتا یہکا وفاداریانتظام ہوئےچلاتےسے
ایک دوسرے کی خدمت کریں، ہر ایک اُس نعمت
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سے جو اُسے ملی ہے۔ 11 اگر کوئی بولے تو الله کے سے
الفاظ کے ساتھ بولے۔ اگر کرےخدمتکوئی تو اُس
طاقت یعےکے ذر جو الله اُسے مہیا کرتا ہے، کیونکہ اِس
طرح ہی الله کو عیسٰی مسیح کے وسیلے سے جلال دیا
جائے گا۔ ازل سے ابد تک جلال اور قدرت اُسی کی
!ہو آمین۔

آپ مصیبتکی غیرمعمولی نہیں ہے
12 عزیزو، ایذا رسانی کی آگاُس پر تعجب نہ کریں

آپجو کو آزمانے کے لئے آپ پر آن پڑی ہے۔ یہ مت
سوچنا میرےکہ ساتھ کیسی غیرمعمولی بات ہو رہی
ہے۔ 13 بلـکہ خوشی منائیں کہ آپ مسیح کے دُکھوں
شریکمیں ہو ہیں۔رہے کیونکہ آپپھر وقتاُس بھی
خوشی منائیں گے جب مسیح کا جلال ظاہر ہو گا۔
14 اگر لوگ اِس لئے آپ کی بےعزتی کرتے ہیں کہ
آپ مسیح کے پیروکار ہیں تو مبارکآپ ہیں۔ کیونکہ
اِس کا مطلب ہے کہ الله کا جلالی روح آپ پر ٹھہرا
ہوا ہے۔ 15 اگر آپ میں کسیسے کو دُکھ پڑےاُٹھانا
تو یہ اِس لئے نہیں ہونا ہئے چا آپکہ قاتل، چور، مجرم
یا فسادی ہیں۔ لیکن16 اگر آپ کو مسیح کے پیروکار
ہونے کی وجہ سے دُکھ اُٹھانا پڑے تو نہ شرمائیں بلـکہ
مسیح کے نام میں الله کی حمد و ثنا کریں۔

وقتابکیونکہ17 آ گیا اللهکہہے شروععدالتکی
ہو جائے، اور پہلے اُس کے گھر والوں کی عدالت کی
گی۔جائے اگر ایسا توہے پھر اِس انجامکا اُن لئےکے کیا
ہو گا جو الله خبریخوشکی تابعکے نہیں ہیں؟ 18 اور
راستاگر باز مشکل بچـیںسے توگے پھر اوربےدین گناہ
گار کا کیا ہو گا؟ 19 چنانچہ جو الله مرضیکی سے دُکھ
اُٹھا ہیںرہے نیکوہ کام بازسےکرنے نہ آئیں بلـکہ اپنی
جانوں اُسیکو کے حوالے کریں جو اُن کا وفادار ہے۔خالق

5
الله کا گلہ

1 اب مَیں آپ کو جو جماعتوں کے بزرگ ہیں
نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ مَیں بزرگبھیخود ہوں بلـکہ
مسیح کے دُکھوں کا گواہ بھی ہوں، اور مَیں آپ کے
ساتھ اُس آنے والے جلال شریکمیں ہو جاؤں گا جو

ظاہر ہو جائے گا۔ اِس حیثیت سے مَیں آپ سے اپیل
کرتا ہوں، 2 گلہ بان ہوتے ہوئے الله کے اُس گلے کی
بھالدیکھ کریں آپجو سپردکے کیا گیا خدمتیہہے۔
ً مجبورا نہ کریں بلـکہ خوشی سے، کیونکہ یہ الله مرضیکی
ہے۔ لالچ کے بغیر پوری لـگن سے یہ خدمت سرانجام
سپردکےآپجنہیں3دیں۔ کیا گیا اُنہے متحکومتپر
کرنا بلـکہ گلے کے لئے اچھا نمونہ بنیں۔ 4 پھر جب ہمارا
سردار گلہ بان ظاہر ہو گا تو آپ کو جلال کا غیرفانی
تاج ملے گا۔

اِسی5 طرح لازم ہے آپکہ جو جوان ہیں بزرگوں
کے تابع رہیں۔ سب انکساری کا لباس پہن کر ایک
دوسرے کی خدمت کریں، کیونکہ الله مغروروں کا
مقابلہ کرتا لیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا ہے۔ 6 چنانچہ
الله کے قادر ہاتھ کے جھکنیچے جائیں تاکہ وہ موزوں
وقت پر آپ کو سرفراز کرے۔ اپنی7 تمام پریشانیاں اُس
پر ڈال دیں، کیونکہ آپوہ کی فکر کرتا ہے۔

مندہوش8 رہیں، جاگتے آپرہیں۔ ابلیسدشمنکا
گرجتے ہوئے ببر شیر طرحکی گھومتا پھرتا اور کسی کو
ہڑپ کر لینے میںتلاشکی ایمان9ہے۔رہتا مضبوطمیں
رہ اُسکر کا آپکریں۔مقابلہ توکو معلوم پوریکہہے
دنیا میں آپ کے بھائی اِسی قسم کا دُکھ اُٹھا رہے ہیں۔
آپلیکن10 کو یادہ ز دیر کے لئے دُکھ اُٹھانا پڑےنہیں
گا۔ کیونکہ ہر طرح کے فضل کا خدا جس نے آپ
کو مسیح میں اپنے ابدی جلال شریکمیں ہونے کے
لئے بُلایا ہے وہ آپخود تککاملیتکو پہنچائے گا،
مضبوط بنائے دےتقویتگا، گا ٹھوسایکاور بنیاد
پر کرےکھڑا گا۔ 11 ابد تک قدرت اُسی کو حاصل
رہے۔ آمین۔

آخری سلام
12 مَیں آپ کو یہ مختصر سلوانسخط کی مدد سے

لـکھ رہا ہوں جسے مَیں وفادار بھائی سمجھتا ہوں۔ مَیں
اِس آپسے کی حوصلہ افزائی اور اِس کی تصدیق کرنا
چاہتا ہوں کہ یہی الله کا حقیقی فضل ہے۔ اِس پر رہیں۔قائم

13 بابل میں جو جماعت الله نے آپ کی طرح چنی
ہے آپوہ کو سلام کہتی ہے، اور اِسی طرح میرا بیٹا
مرقس بھی۔ دوسرےایک14 محبتکو کا بوسہ دینا۔
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پطرس-۲
1 یہ خط عیسٰی مسیح کے خادم اور رسول شمعون

پطرس طرفکی سے ہے۔
مَیں لـکھکوسباُن ہمارےجنہیںہوںرہا خدا اور

بازیراستکیمسیحعیسٰیدہندہنجات سےوسیلےکے
قیمتبیشوہی ایمان بخشا گیا ہے جو ہمیں بھی ملا۔

2 کرےخدا آپکہ اُسے ہمارےاور خداوند عیسٰی
کو جاننے میں ترقی کرتے کثرتکرتے سے فضل اور
سلامتی پاتے جائیں۔

الله کا بُلاوا
3 الله نے اپنی قدرتالٰہی ہمیںسے کچھسبوہ عطا

کیا ہے جو خدا ترس زندگی گزارنے کے لئے ضروری
ہے۔ اور ہمیں یہ اُسے جان لینے سے حاصل ہوا ہے۔
کیونکہ اُس نے ہمیں اپنے ذاتی جلال اور قدرت کے
یعے ذر بُلایا ہے۔ 4 اِس جلال اور قدرت سے اُس نے
ہمیں وہ عظیم اور بیش قیمت چیزیں دی ہیں جن کا
اُسوعدہ نے کیا تھا۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا آپکہ اِن سے
دنیا کی بُری خواہشات سے پیدا ہونے والے فساد سے
بچ اُسکر شریکمیںذاتالٰہیکی جائیں۔ہو سبیہ5
کچھ پیِش نظر رکھ کر پوری لـگن سے کوشش کریں
آپکہ ایمانکے اخلاقسے پیدا ہو اخلاقجائے، سے
علم، 6 علم سے ضبِط نفس، نفسضبِط سے ثابت قدمی،
ثابت قدمی سے ترسخدا زندگی، 7 ترسخدا زندگی سے
برادرانہ شفقت اور برادرانہ شفقت سے سب کے لئے
کیونکہ8محبت۔ آپہیجتنا میںخوبیوںاِن ھتے جائیںبڑ
گے اُتنا ہی آپیہ اِسکو محفوظسے رکھیں گی آپکہ
ہمارے خداوند عیسٰی مسیح کو جاننے میں ُسست اور
رہیں۔بےپھل میںجسلیکن9 یہ نہیںخوبیاں ہیں اُس
کی نظر اِتنی کمزور کہہے وہ اندھا بھولوہہے۔ گیا ہے
کہ اُسے اُس گزرےکے گناہوں صافپاکسے کیا ہے۔گیا

10 چنانچہ بھائیو، مزید لـگن سے اپنے بُلاوے اور
چناؤ کی تصدیق کرنے میں کوشاں رہیں۔ کیونکہ یہ
کرنے آپسے گر جانے سے بچـیں گے 11 اور الله بڑی
خوشی سے آپ کو ہمارے خداوند اور نجات دہندہ

عیسٰی مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونے اجازتکی
دے گا۔

12 اِس لئے مَیں ہمیشہ آپ کو اِن باتوں کی یاد دلاتا
رہوں گا، حالانکہ آپ اِن واقفسے ہیں اور مضبوطی
سے اُس سچائی پر قائم ہیں آپجو کو ملی ہے۔ 13 بلـکہ
مَیں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جتنی اَور دیر مَیں جسم
کی اِس جھونپڑی میں رہتا آپہوں کو اِن باتوں کی یاد
دلانے سے اُبھارتا رہوں۔ 14 کیونکہ مجھے معلوم ہے
میریابکہ یہ جھونپڑی جلد ہی ڈھا دی جائے گی۔
ہمارے خداوند عیسٰی مسیح نے بھی مجھ پر یہ ظاہر کیا
تھا۔ 15 لیکن مَیں پوری کوشش کروں گا کہ میرے
کوچ کر جانے کے بعد بھی آپ ہر وقت اِن باتوں کو
یاد رکھ سکیں۔

مسیح جلالکے کے گواہ
16 کیونکہ جب ہم نے آپ کو اپنے اور آپ کے

خداوند مسیح قدرتکی اور آمد بارےکے میں بتایا تو
کہانیوںقصےگھڑےسےچالاکیہم پر نہیںانحصار کر
رہے تھے بلـکہ ہم نے یہ گواہوں حیثیتکی سے بتایا۔
کیونکہ ہم نے اپنی ہی آنکھوں سے اُس کی عظمت
دیکھی تھی۔ ہم17 موجود جبتھے اُسے باپخدا سے
عزت و جلال ملا، ایکجب آواز نے الله کی پُرجلال
شان سے آ کر یہ”کہا، میرا پیارا فرزند مَیںسےجسہے
خوش “ہوں۔ ہمجب18 اُس کے مُقّدسساتھ پہاڑ پر
تھے تو ہم نے خود یہ آواز آسمان سے آتی سنی۔

اِس19 تجربے کی بنا پر ہمارا نبیوں کے پیغام پر اعتماد
یادہ آپہے۔مضبوطز کریںاچھا گے اگر اِس خوبپر
دھیان دیں۔ کیونکہ یہ کسی تاریک جگہ میں روشنی
کی مانند ہے جو اُس وقت تک چمکتی رہے گی جب
تک پَو پھٹ کر صبح کا ستارہ آپ کے دلوں میں طلوع
نہ ہو جائے۔ سب20 بڑھسے آپکر کو یہ سمجھنے کی
ضرورت کہہے مُقّدسکلاِم گوئیپیشبھیکوئیکی
نبی کی اپنی ہی تفسیر سے پیدا نہیں ہوتی۔ 21 کیونکہ
کوئی پیشبھی گوئی کبھی بھی انسان تحریککی سے
وجود میں نہیں آئی پیشبلـکہ گوئی وقتکرتے انسانوں
القدسروحنے تحریکسے پا کر الله باتسےطرفکی
کی۔
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جھوٹے اُستاد
1 لیکن جس طرح ماضی میں اسرائیل قوم میں

جھوٹے نبی بھی تھے، اُسی طرح آپ میں سے بھی
جھوٹے اُستاد کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ خدا کی
جماعتوں میں مہلـک تعلیمات پھیلائیں گے بلـکہ اپنے
مالـک کو جاننے سے انکار بھی کریں گے جس نے
اُنہیں خرید لیا تھا۔ ایسی حرکتوں سے یہ جلد ہی اپنے
آپ ہلاکتپر لائیں گے۔ بہت2 لوگسے اُن عیاشکی
اِساورگے،کریںپیرویکیحرکتوں دوسرےسےوجہ
سچائی کی راہ پر کفر بکیں گے۔ 3 لالچ کے سبب سے
یہ اُستاد آپ کو فرضی کہانیاں سنا کر آپ کی لُوٹ
لیکنگے۔کریںکھسوٹ الله بڑینے دیر اُنہیںسے مجرم
ٹھہرایا، اُساور ہاں،ہے۔نہیںرفتارُسستفیصلہکا اُن
منصفکا اونگھ نہیں رہا بلـکہ ہلاکاُنہیں کرنے کے
لئے تیار کھڑا ہے۔

4 دیکھیں، الله نے اُن فرشتوں کو بچنے نہ دیا جنہوں
نے گناہ کیا بلـکہ اُنہیں یکی تار کی زنجـیروں میں باندھ کر
جہنم میں ڈال دیا جہاں عدالتوہ کے محفوظتکدن
رہیں گے۔ اِسی5 طرح اُس نے قدیم دنیا کو بچنے نہ دیا
بلـکہ اُس کے بےدین باشندوں پر سیلاب کو آنے دیا۔
اُس نے صرف راست بازی کے پیغمبر نوح کو سات
اَور جانوں سمیت بچایا۔ 6 اور اُس نے سدوم اور عمورہ
شہروںکے کو مجرم دےقرار کر راکھ کر دیا۔ یوں الله
نے اُنہیں عبرت بنا کر دکھایا کہ بےدینوں کے ساتھ کیا
کچھ کیا جائے گا۔ 7 ساتھ ساتھ اُس نے لوط کو بچایا
راستجو باز تھا اور لوگوںبےاصول چالگندےکے
چلن دیکھ دیکھ کر پِستا رہا۔ 8 کیونکہ یہ راست باز
آدمی اُن درمیانکے بستا تھا، اور اُس راستکی باز جان
روز بہ روز اُن کی شریر حرکتیں دیکھ اور سن کر سخت
عذاب میں پھنسی رہی۔ 9 یوں ظاہر ہے کہ رب دین
دار لوگوں آزمائشکو سے بچانا اور بےدینوں عدالتکو
کے تکدن سزا کے تحت رکھنا جانتا ہے، خاص10
کر اُنہیں جو اپنے جسم خواہشاتگندیکی کے پیچھے
لـگے ہتے ر اور خداوند کے اختیار کو حقیر جانتے ہیں۔

یہ لوگ گستاخ اور مغرور ہیں اور جلالی ہستیوں
پر کفر بکنے سے نہیں ڈرتے۔ 11 اِس کے مقابلے میں
فرشتے بھی جو کہیں یادہ ز طاقت ور اور قوی ہیں رب
کے ایسیحضور ہستیوں پر بہتان الزاماتاور لگانے کی
جرأت نہیں کرتے۔ لیکن12 یہ جھوٹے اُستاد بےعقل
جانوروں کی مانند ہیں، جو فطری طور پر اِس لئے پیدا
ہوئے ہیں کہ اُنہیں پکڑا اور ختم کیا جائے۔ جو کچھ
وہ نہیں سمجھتے اُس پر وہ کفر بکتے ہیں۔ اور جنگلی
جانوروں کی طرح وہ ہلاکبھی ہو جائیں گے۔ یوں13
نقصانجو اُنہوں دوسروںنے کو پہنچایا وہی اُنہیں خود
پڑےبھگتنا گا۔ اُن لطفنزدیککے اُٹھانے سے مراد
یہ ہے کہ دن وقتکے کھل عیشکر کریں۔ وہ داغ
اور ھبے ہیںد شریکمیںضیافتوںکیآپجو ہو اپنیکر
یوں دغاباز رنگکی رلیاں مناتے ہیں۔ 14 اُن کی آنکھیں
ہر وقت کسی بدکار عورت سے زنا کرنے کی تلاش
میں رہتی ہیں اور گناہ کرنے کبھیسے نہیں رکتیں۔ وہ
کمزور لوگوں کو غلط کام کرنے کے لئے اُکساتے اور
لالچ کرنے میں ماہر ہیں۔ اُن پر الله کی !لعنت 15 وہ
صحیح راہ سے ہٹ کر آوارہ پھر رہے اور بلعام بن بعور
نقِشکے قدم پر چل رہے ہیں، کیونکہ بلعام پیسوںنے
کے لالچ غلطمیں کیا۔کام لیکن16 گدھی اُسےنے اِس
گناہ کے سبب سے ڈانٹا۔ اِس جانور نے جو لنے بو کے
قابل نہیں تھا انسان کی سی آواز میں بات کی اور نبی کو
اُس کی دیوانگی روکسے دیا۔

17 یہ لوگ سوکھے ہوئے چشمے اور آندھی سے
دھکیلے ہوئے بادل ہیں۔ اِن کی تقدیر اندھیرے کا
تاریک ترین حصہ ہے۔ 18 یہ مغرور باتیں کرتے ہیں
جن کے پیچھے کچھ نہیں ہے اور غیراخلاقی جسمانی
شہوتوں سے ایسے لوگوں کو اُکساتے ہیں جو حال ہی
میں دھوکے کی زندگی گزارنے والوں میں سے بچ نکلے
ہیں۔ 19 یہ اُنہیں آزاد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں جبکہ
بدکاریخود کے غلام ہیں۔ کیونکہ انسان اُسی کا غلام
اُسجوہے غالبپر آ گیا ہے۔ اور20 خداوندہمارےجو
اور نجات دہندہ عیسٰی مسیح کو جان لینے سے اِس دنیا
کی آلودگی سے بچ نکلتے ہیں، لیکن بعد میں ایک بار پھر
اِس پھنسمیں مغلوبکر ہو ہیںجاتے اُن کا انجام پہلے
کی نسبت یادہ ز بُرا ہو جاتا ہے۔ 21 ہاں، جن لوگوں
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راستنے بازی کی راہ کو جان لیا، لیکن بعد میں اُس
مُقّدس حکم منہسے پھیر لیا جو اُن کے حوالے کیا گیا تھا،
اُن کے لئے بہتر ہوتا کہ وہ اِس راہ سے واقفکبھی نہ
ہوتے۔ 22 اُن پر یہ محاورہ صادق آتا ہے کہ کُتا” اپنی
قَے واپسپاسکے آ جاتا “ہے۔ اور یہ بھی کہ سؤرنی”
نہانے کے بعد دوبارہ کیچڑ میں لوٹنے لـگتی “ہے۔

3
خداوند کی آمد کا وعدہ

1 عزیزو، ابیہ دوسرا خط ہے جو مَیں آپنے کو
لـکھ دیا ہے۔ دونوں خطوں میں مَیں نے کئی باتوں کی
یاد دلا کر آپ کے ذہنوں پاکمیں سوچ اُبھارنے کی
کی۔کوشش مَیں2 ہوںچاہتا آپکہ یادکچھوہ رکھیں
پیشکیجس مُقّدسگوئی نبیوں نے تھیکی اور ساتھ
ساتھ ہمارے خداوند اور نجات دہندہ کا وہ حکم بھی
جو آپ کو اپنے رسولوں کی معرفت ملا۔ 3 اّول آپ
کو یہ بات سمجھنے ضرورتکی ہے کہ اِن آخری دنوں
میں لوگایسے آئیں گے مذاقجو اُڑا کر اپنی شہوتوں کے
گے۔رہیںمیںقبضے پوچھیںوہ4 عیسٰی”گے، آنےنے
کا وعدہ تو کیا، لیکن وہ کہاں باپہمارےہے؟ دادا تو
ہیں،چکےمر اور دنیا تخلیقکی سبتکآجکرلےسے
کچھ ویسے کا ویسا ہی “ہے۔ لیکن5 لوگیہ نظرانداز
کرتے ہیں کہ قدیم زمانے میں الله کے حکم پر آسمانوں
تخلیقکی ہوئی اور زمین پانی میں سے اور پانی یعےکے ذر
وجود میں آئی۔ اِسی6 پانی کے یعے ذر قدیم زمانے کی
دنیا سیلابپر آیا تباہکچھسباور اور7ہوا۔ الله اِسیکے
آسمانموجودہنےحکم زمیناور لئےکےآگکو محفوظ
کر رکھا ہے، اُس دن کے لئے جب بےدین لوگوں کی
عدالت کی جائے گی اور ہلاکوہ ہو جائیں گے۔

لیکن8 میرے ایکعزیزو، بات آپ سے پوشیدہ نہ
رہے۔ خداوند ایکنزدیککے دن ہزار سال کے برابر
ہے اور ہزار ایکسال دن برابر۔کے خداوند9 اپنا وعدہ
پورا میںکرنے نہیںدیر لوگکچھطرحجسکرتا سمجھتے
ہیں بلـکہ وہ آپتو کی خاطر صبر کر رہا کیونکہہے۔ وہ
نہیں چاہتا کہ ہلاککوئی ہو جائے بلـکہ یہ کہ سب
توبہ تکنوبتکی پہنچیں۔

لیکن10 خداوند دنکا طرحکیچور آئے آسمانگا۔
بڑے شور ساتھکے ختم ہو جائیں گے، اجراِم آگفلـکی

میں پگھل جائیں گے اور زمین اُس کے کاموں سمیت
ظاہر ہو کر عدالت میں پیش کی جائے گی۔ اب11
سوچیں، اگر سب کچھ اِس طرح ختم ہو جائے گا تو
پھر آپ کس قسم کے لوگ ہونے چاہئیں؟ آپ کو
مُقّدس اور ترسخدا زندگی گزارتے ہوئے 12 الله کے
دن کی راہ دیکھنی ہئے۔ چا ہاں، آپ کو یہ کوشش
کرنی ہئے چا جائیںجلآسمانجبآئےجلدیدنوہکہ
گے اور اجراِم پگھلمیںآگفلـکی جائیں گے۔ لیکن13
ہم اُن نئے آسمانوں اور نئی زمین کے انتظار میں ہیں جن
وعدہکا الله نے کیا وہاںاورہے۔ کرےسکونتراستی
گی۔

چنانچہ14 عزیزو، آپچونکہ اِس انتظار میں ہیں اِس
لئے پوری لـگن کے ساتھ کوشاں رہیں آپکہ الله کے
نزدیک بےداغ اور ٹھہریںبےالزام آپاور کی اُس کے
ہو۔صلحساتھ یاد15 رکھیں ہمارےکہ خداوند کا صبر
لوگوں کو نجات پانے کا موقع دیتا ہمارےہے۔ عزیز
پولسبھائی نے بھی اُس حکمت کے مطابق جو الله نے
اُسے عطا کی آپہے کو یہی کچھ لـکھا ہے۔ 16 وہ یہی
کچھ اپنے تمام میںخطوں لـکھتا مضموناِسوہجبہے
کا ذکر کرتا اُسہے۔ میںخطوںکے ایسیکچھ باتیں ہیں
جو سمجھنے میں مشکل ہیں اور جنہیں جاہل اور کمزور
لوگ توڑ مروڑ بیانکر جسطرحاُسیبالکلہیں،کرتے
طرح وہ باقی صحیفوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن
اِس سے وہ آپاپنے کو ہلاکہی کر رہے ہیں۔

17 میرے عزیزو، مَیں آپ کو وقت سے پہلے اِن
باتوں سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اِس لئے خبردار رہیں تاکہ
بےاصول لوگوں کی غلط سوچ آپ کو بہکا کر آپ
کو محفوظ مقام سے ہٹا نہ دے۔ 18 اِس کے بجائے
ہمارے خداوند نجاتاور دہندہ عیسٰی مسیح فضلکے
اور ترقیمیںعلم جلالتکابداوراباُسےرہیں۔کرتے
حاصل ہوتا !رہے آمین۔
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یوحنا-۱
زندگی کا کلام

آپہم1 کو اُس منادیکی کرتے ہیں جو ابتدا سے
تھا، جسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے
دیکھا، جس کا مشاہدہ ہم نے کیا اور جسے ہم نے
اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ وہی زندگی کا کلام ہے۔ 2 وہ
زندگیخودجو تھا اباوردیکھا۔اُسےنےہمہوا،ظاہر
ہم دےگواہی آپکر کو اُس ابدی زندگی منادیکی
کرتے ہیں جو خدا باپ کے پاس تھی اور ہم پر ظاہر
ہوئی ہے۔ آپہم3 کو وہ کچھ سناتے ہیں جو ہم نے
خود دیکھ اور سن لیا ہے تاکہ آپ بھی ہماری رفاقت
شریکمیں ہو جائیں۔ اور ہماری رفاقت خدا باپ اور
اُس کے فرزند عیسٰی مسیح کے ساتھ ہے۔ ہم4 یہ اِس
لئے لـکھ ہیںرہے پوریخوشیہماریتاکہ ہو جائے۔

الله نور ہے
5 جو پیغام ہم نے اُس سے سنا آپاور کو سنا رہے

ہیں وہ یہ ہے، الله نور ہے اور اُس میں یکی تار ہے ہی
نہیں۔ جب6 ہم یکی تار میں چلتے ہوئے الله کے ساتھ
رفاقت رکھنے کا دعوٰی کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بول
اوررہے سچائی نہیںزندگیمطابقکے رہے۔گزار لیکن7
جب ہم نور میں چلتے ہیں، بالکل اُسی طرحجسطرح
الله نور میں ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ
رفاقت رکھتے ہیں اور اُس کے فرزند عیسٰی کا ہمیںخون
تمام گناہوں صافپاکسے کر دیتا ہے۔

8 اگر ہم گناہ پاکسے ہونے کا دعوٰی کریں تو ہم
آپاپنے فریبکو ہیںدیتے اور میںہم نہیںسچائی ہے۔
لیکن9 اگر ہم گناہوںاپنے کا اقرار یں کر تو وہ وفادار اور
ثابتراست ہو گا۔ گناہوںہمارےوہ معافکو کر کے
ہمیں تمام ناراستی کرےصافپاکسے گا۔ 10 اگر ہم
دعوٰی کریں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم اُسے جھوٹا
قرار دیتے ہیں اور اُس کا ہمارےکلام اندر نہیں ہے۔

2
شفاعتہماریمسیح کرتا ہے

میرے1 بچو، مَیں آپ کو یہ اِس لئے لـکھ رہا ہوں
کہ آپ گناہ نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو
ایک ہے جو خدا باپ کے منے سا ہماری شفاعت کرتا
مسیحعیسٰیہے، گناہوںہمارےوہی2ہے۔راستجو
کا کفارہ دینے والی قربانی ہے، اور نہ ہمارےصرف
گناہوں کا بلـکہ پوری دنیا گناہوںکے کا بھی۔

3 اِس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے اُسے جان لیا
ہمجبہے، اُس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ 4 جو
کہتا مَیں”ہے، اُسے لیکن“ہوںجانتا اُس احکامکے پر
عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا اورہے سچائی اُس میں نہیں ہے۔
لیکن5 جو اُس کے کلام کی پیروی کرتا ہے اُس میں
الله ًمحبتکی پہنچتکتکمیلحقیقتا گئی اِسہے۔ سے
ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اُس میں ہیں۔ 6 جو کہتا ہے
وہکہ اُس میں قائم اُسہے کے لئے لازم یوںوہکہہے
طرحجسچلے عیسٰی چلتا تھا۔

ایک نیا حکم
7 عزیزو، مَیں آپ کو کوئی نیا حکم نہیں لـکھ رہا،

بلـکہ وہی پرانا حکم جو آپ کو شروع سے ملا ہے۔ یہ
پرانا حکم وہی پیغام ہے آپجو سننے لیا ہے۔ لیکن8
طرفدوسری یہسے حکم نیا بھی اورہے، اِس کی سچائی
مسیح اور آپ میں ظاہر ہوئی ہے۔ کیونکہ یکی تار ختم
والیہونے اورہے روشنیحقیقی لـگچمکنے ہے۔گئی

9 جو نور میں ہونے کا دعوٰی کر کے اپنے بھائی سے
نفرت کرتا ہے تکابوہ یکی تار میں ہے۔ 10 جو اپنے
بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور اُس
میں کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی جو ٹھوکر کا باعث بن
سکے۔ 11 لیکن جو اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے وہ
یکی تار میںہی اندھیرےاورہے میں چلتا پھرتا اُسہے۔
نہیںیہکو معلوم کہاںوہکہ جا یکیکیونکہہے،رہا تار
نے اُسے اندھا کر رکھا ہے۔

پیارے12 بچو، مَیں آپ کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں
آپکہ کے گناہوں کو اُس کے نام کی معافخاطر کر
دیا گیا ہے۔ والدو،13 آپمَیں اِسکو لئے لـکھ ہوںرہا
جاناُسےنےآپکہ لیا جوہے ابتدا جوانہے۔سےہی
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مردو، آپمَیں اِسکو لئے لـکھ رہا ہوں ابلیسآپکہ
پر غالب آ گئے ہیں۔ بچو، مَیں آپ کو اِس لئے لـکھ رہا
ہوں باپنےآپکہ جانکو لیا آپمَیںوالدو،14ہے۔
کو اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ نے اُسے جان لیا ہے
جو ابتدا ہی جوانہے۔سے مردو، آپمَیں اِسکو لئے
لـکھ ہوںرہا ہیں۔مضبوطآپکہ الله میںآپکلامکا
بستا ہے ابلیسآپاور پر غالب آ گئے ہیں۔

15 دنیا کو پیار مت کرنا، نہ کسی چیز کو جو دنیا
میں ہے۔ اگر کوئی دنیا کو کرےپیار تو خدا باپ کی
محبت اُس میں نہیں ہے۔ 16 کیونکہ بھیجو چیز دنیا میں
ہے باپوہ طرفکی سے نہیں بلـکہ دنیا طرفکی سے
ہے، خواہ وہ جسم بُریکی آنکھوںخواہشات، کا لالچ
یا اپنی ملـکیت پر فخر ہو۔ 17 دنیا اور اُس کی وہ چیزیں
جو انسان چاہتا ہے ختم ہو رہی ہیں، لیکن جو الله کی
پوریمرضی کرتا ہے وہ تکابد جیتا رہے گا۔

مسیح کا دشمن
گھڑیآخریاببچو،18 پہنچیآ آپہے۔ خودنے

سن لیا ہے کہ مخالِف مسیح آ رہا ہے، ًاور بہتحقیقتا
ایسےسے مسیحمخالِف اِسہیں۔چکےآ ہمیںسے پتا چلتا
گھڑیآخریکہہے آ ہے۔گئی لوگیہ19 میںہم سے
نکلے تو ہیں، لیکن حقیقت میں ہم میں سے نہیں تھے۔
کیونکہ اگر وہ ہم میں سے ہوتے تو ہمارےوہ ساتھ ہی
ہتے۔ ر لیکن ہمیں چھوڑنے سے ظاہر ہوا کہ سب ہم
میں سے نہیں ہیں۔

لیکن20 آپ فرق ہیں۔ آپ کو اُس سے قدوسجو
ہے روح کا مسح مل گیا ہے، اور آپ پوری سچائی کو
جانتے ہیں۔ مَیں21 آپ کو اِس لئے نہیں لـکھ رہا کہ
آپ سچائی کو نہیں جانتے بلـکہ اِس لئے کہ آپ سچائی
اورہیںجانتے سےطرفکیسچائیجھوٹبھیکوئیکہ
نہیں آ سکتا۔

کون22 وہہے؟جھوٹا عیسٰیجو مسیحکے ہونے کا
انکار مسیحمخالِفہے۔کرتا باپوہہے۔شخصایسا اور
فرزند کا انکار کرتا ہے۔ 23 جو فرزند کا انکار کرتا ہے
اُس پاسکے باپ بھی نہیں ہے، اور جو فرزند کا اقرار
کرتا اُسہے باپپاسکے بھی ہے۔

چنانچہ24 لازم کہہے آپکچھجو نے ابتدا سے سنا
آپوہ میں رہے۔ اگر آپوہ میں رہے آپتو بھی فرزند

باپاور رہیںمیں گے۔ اور25 جو اُسوعدہ سےہمنے
کیا ہے وہ ابدیہے زندگی۔

آپمَیں26 یہکو اُن بارےکے میں لـکھ ہوںرہا جو
آپ صحیحکو راہ سے ہٹانے کوششکی کر ہیں۔رہے
لیکن27 آپ کو اُس سے روح کا مسح مل گیا ہے۔ وہ
آپ اندرکے بستا اِسہے، لئے آپ اِسکو ضرورتکی
ہی نہیں کہ آپکوئی کو تعلیم دے۔ کیونکہ مسیح کا
آپروح باتوںسبکو بارےکے میں تعلیم دیتا ہے اور
جو کچھ بھی وہ سکھاتا ہے وہ سچ ہے، جھوٹ نہیں۔
طرحجسچنانچہ اُس آپنے کو تعلیم دی اُسیہے،
مسیحطرح میں رہیں۔

28 اور پیارےاب بچو، اُس میں قائم رہیں تاکہ اُس
کے ظاہر ہونے پر پورےہم اعتماد کے ساتھ اُس کے
منے کھڑےسا ہو سکیں اور اُس کی آمد پر شرمندہ نہ
ہونا پڑے۔ 29 اگر آپ جانتے ہیں کہ مسیح راست باز
ہے آپتو یہ بھی ہیںجانتے کہ راستبھیجو کام کرتا
ہے وہ الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے۔

3
الله کے فرزند

دیںدھیان1 باپکہ ہے،کیمحبتکتنیسےہمنے
یہاں تک کہ ہم الله کے فرزند کہلاتے ہیں۔ اور ہم
بھی۔ہیںواقعی اِس لئے نہیںہمیںدنیا جانتی۔ وہ تو اُسے
نہیںبھی اللهہمابعزیزو،2جانتی۔ فرزندکے ہیں، اور
جو کچھ ہم ہوں گے وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے۔
لیکن اِتنا ہم جانتے ہیں جبکہ وہ ظاہر ہو جائے گا
تو اُسہم اُسہمکیونکہگے۔ہوںمانندکی کا مشاہدہ
کریںہیویسے گے ہے۔وہجیسا میںمسیحبھیجو3 یہ
اُمید رکھتا ہے وہ اپنے آپ صافپاککو رکھتا ہے،
ویسے ہی جیسا مسیح خود ہے۔

4 جو گناہ کرتا ہے شریعتوہ ورزیخلافکی کرتا
ہے۔ ہاں، گناہ شریعت کی خلاف ورزی ہی ہے۔
آپلیکن5 جانتے ہیں کہ ہمارےعیسٰی گناہوں کو اُٹھا
لئےکےجانےلے میںاُساورہوا۔ظاہر ہے۔نہیںگناہ
6 اُسجو میں قائم رہتا وہہے گناہ نہیں کرتا۔ اور جو گناہ
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کرتا رہتا ہے نہ تو اُس نے اُسے دیکھا ہے، نہ اُسے ہے۔جانا
پیارے7 بچو، کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ

صحیحکو راہ سے ہٹا دے۔ راستجو کام کرتا ہے وہ
راست باز، ہاں مسیح جیسا راست باز ہے۔ 8 جو گناہ
کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی
سے گناہ کرتا آیا ہے۔ الله کا فرزند اِسی لئے ظاہر ہوا کہ
ابلیس کا کام تباہ کرے۔

بھیجو9 الله سے پیدا ہو اُسکر بنفرزندکا گیا وہہے
گناہ کرےنہیں گا، کیونکہ الله فطرتکی اُس میں رہتی
ہے۔ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ الله سے پیدا ہو
کر اُس کا فرزند بن گیا ہے۔ اِس10 سے پتا چلتا ہے کہ
الله کے فرزند کون ہیں ابلیساور کے فرزند :کون جو
راست نہیںکام کرتا، نہ اپنے بھائی محبتسے رکھتا ہے،
وہ الله کا فرزند نہیں ہے۔

دوسرےایک محبتسے رکھنا
11 کیونکہ یہی وہ پیغام ہے جو آپ نے شروع سے

سن رکھا ہے، کہ دوسرےایکہمیں محبتسے رکھنا
ہے۔ 12 قابیل کی طرح نہ ہوں، جو ابلیس کا تھا اور
جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اُس نے اُس کو
قتل کیوں کیا؟ اِس لئے کہ اُس کا کام بُرا تھا جبکہ بھائی
کا راستکام تھا۔

13 چنانچہ بھائیو، جب دنیا آپ نفرتسے کرتی ہے
توحیران نہ ہو جائیں۔ ہم14 تو جانتے ہیں کہ موتہم
نکلسے داخلمیںزندگیکر ہو یہہمہیں۔گئے اِس لئے
ہیںجانتے بھائیوںاپنےہمکہ محبتسے ہیں۔رکھتے جو
محبت نہیں رکھتا موتتکابوہ حالتکی میں ہے۔
15 بھیجو اپنے بھائی نفرتسے رکھتا ہے قاتلوہ ہے۔
آپاور ہیںجانتے کہ قاتلجو اُسہے ابدیمیں زندگی
نہیں اِس16رہتی۔ محبتنےہمہیسے کو جانا کہہے
مسیح نے ہماری خاطر اپنی دےجان دی۔ اور ہمارا
فرضبھی یہی ہے کہ اپنے بھائیوں کی خاطر اپنی جان
دیں۔ 17 اگر کسی کے مالی ٹھیکحالات ہوں اور وہ
اپنے بھائی ضرورتکی حالتمند کو دیکھ کر رحم نہ
کرے تو اُس میں الله طرحکسمحبتکی قائم رہ سکتی
ہے؟ پیارے18 بچو، آئیں ہم الفاظ اور باتوں محبتسے
کا اظہار نہ کریں محبتہماریبلـکہ عملی اور ہو۔حقیقی

الله کے حضور پورا اعتماد
اِسغرض19 سے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم سچائی کی

طرف سے ہیں، اور یوں ہی ہم اپنے دل کو دےتسلی
سکتے ہیں وہجب20 ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے۔ کیونکہ الله
ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ 21 اور
نہیںمجرمہمیںدلہماراجبعزیزو، ٹھہراتا تو پورےہم
اعتماد اللهساتھکے آحضورکے اور22ہیںسکتے کچھوہ
پاتے ہیں جو اُس سے مانگتے ہیں۔ کیونکہ ہم اُس کے
احکام پر چلتے ہیں اور وہی کچھ ہیںکرتے جو اُسے پسند
ہے۔ 23 اور اُس کا یہ حکم ہے کہ ہم اُس کے فرزند
عیسٰی مسیح کے نام پر ایمان لا کر ایک دوسرے سے
محبت جسرکھیں، طرح مسیح نے ہمیں حکم دیا تھا۔
24 جو الله کے احکام کے تابع رہتا ہے وہ الله میں بستا
اورہے الله اُس میں۔ جانطرحکسہم لیتے ہیں کہ وہ
ہم میں بستا ہے؟ اُس روح کے وسیلے سے جو اُس نے
ہمیں دیا ہے۔

4
حقیقی اور روحجھوٹی

1 عزیزو، روحایکہر کا متیقین کرنا بلـکہ روحوں
کو پرکھ کر معلوم کریں کہ وہ الله سے ہیں یا نہیں،
کیونکہ متعدد نبیجھوٹے دنیا نکلےمیں ہیں۔ اِس2 سے
آپ الله روحکے پہچانکو لیتے :ہیں اِسروحبھیجو کا
اعتراف کرتی ہے کہ عیسٰی مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ
الله سے ہے۔ لیکن3 جو بھی روح عیسٰی بارےکے میں
یہ تسلیم نہ کرے وہ الله سے نہیں ہے۔ یہ مخالِف مسیح
کی روح جسہے بارےکے میں آپ کو خبر ملی کہ
وہ آنے والا ہے بلـکہ وقتاِس دنیا میں آ چکا ہے۔

پیارےآپلیکن4 بچو، الله سے ہیں اور اُن پر غالب آ
گئے ہیں۔ کیونکہ میںآپجو وہہے اُس سے بڑا ہے جو
دنیا میں ہے۔ لوگیہ5 دنیا ہیںسے اور اِس لئے دنیا کی
باتیں ہیںکرتے اور دنیا اُن ہے۔سنتیکی ہم6 تو الله سے
ہیں اور جو الله کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا لیکنہے۔
جو الله سے نہیں ہے وہ ہماری نہیں سنتا۔ یوں ہم سچائی
کی روح اور فریب دینے والی روح میں امتیاز کر ہیں۔سکتے
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الله محبت ہے
7 عزیزو، آئیں دوسرےایکہم محبتسے رکھیں۔

محبتکیونکہ الله اورہے،سےطرفکی محبتجو رکھتا
ہے وہ الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے اور
الله کو جانتا ہے۔ 8 محبتجو نہیں رکھتا وہ الله کو نہیں
جانتا، کیونکہ الله محبت ہے۔ 9 اِس میں الله کی محبت
ہمارے درمیان ظاہر ہوئی کہ اُس نے اپنے اکلوتے
فرزند کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہم اُس کے یعے ذر
جئیں۔ 10 یہی محبت ہے، یہ نہیں کہ ہم نے الله سے
محبت کی بلـکہ یہ کہ اُس نے ہم محبتسے کر کے اپنے
فرزند بھیجکو دیا تاکہ گناہوںہمارےوہ کو مٹانے کے
لئے کفارہ دے۔

11 عزیزو، چونکہ الله نے ہمیں اِتنا پیار کیا اِس لئے
لازم ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو پیار کریں۔
کسی12 نے بھی الله کو نہیں دیکھا۔ لیکن جب ہم
پیارکودوسرےایک ہیںکرتے تو ہمارےالله اندر بستا
ہے اور اُس ہمارےمحبتکی اندر تکمیل پاتی ہے۔

جانطرحکسہم13 لیتے ہیں کہ ہم اُس میں ہتے ر
ہیں اور وہ ہم میں؟ اِس طرح اُسکہ ہمیںنے اپنا روح
بخش دیا ہے۔ 14 اور ہم نے یہ بات دیکھ لی اور اِس
ہیںدیتےگواہیکی کہ باپخدا فرزنداپنےنے کو دنیا
نجاتکا دہندہ بننے کے لئے بھیج دیا ہے۔ 15 اگر کوئی
اقرار کرے کہ عیسٰی الله کا فرزند ہے تو الله اُس میں
رہتا ہے اور وہ الله میں۔ 16 اور خود ہم نے وہ محبت
جان لی ہے اور اُس پر ایمان لائے ہیں جو الله ہم سے
رکھتا ہے۔
الله محبت ہی ہے۔ جو بھی محبت میں قائم رہتا ہے

وہ الله میں رہتا ہے اور الله اُس میں۔ 17 اِسی طرح
محبت ہمارے درمیان تکمیل تک پہنچتی ہے، اور یوں
ہم عدالت کے پورےدن اعتماد کے کھڑےساتھ ہو
سکیں گے، کیونکہ جیسے وہ ویسےہے ہی بھیہم اِس
دنیا میں ہیں۔ محبت18 خوفمیں نہیں ہوتا بلـکہ کامل
خوفمحبت کو بھگا دیتی پیچھےکےخوفکیونکہہے،
سزا کا ڈر ہے۔ جو ڈرتا ہے اُس کی محبت تکمیل نہیںتک پہنچی۔

19 ہم اِس لئے محبت رکھتے ہیں کہ الله نے پہلے
ہم محبتسے رکھی۔ 20 اگر کوئی کہے، مَیں” الله سے
محبت رکھتا “ہوں لیکن اپنے بھائی کرےنفرتسے تو
وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ جو اپنے بھائی اُسجسےسے نے
دیکھا محبتہے نہیں رکھتا طرحکسوہ الله محبتسے
رکھ سکتا ہے جسے اُس نے نہیں دیکھا؟ 21 جو حکم
ہمیںنےمسیح دیا یہوہہے اللهجوہے، محبتسے رکھتا
ہے وہ اپنے بھائی محبتبھیسے رکھے۔

5
دنیا پر ہماری فتح

1 جو بھی ایمان رکھتا ہے کہ عیسٰی مسیحہی ہے وہ
الله سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے۔ اور باپجو
سے محبت رکھتا ہے وہ اُس کے فرزند سے بھی محبت
رکھتا ہے۔ 2 ہم کس طرح جان لیتے ہیں کہ ہم الله
کے فرزند سے محبت رکھتے ہیں؟ اِس سے کہ ہم الله
محبتسے رکھتے اور اُس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔
3 کیونکہ الله محبتسے سے مراد یہ ہے کہ ہم اُس کے
احکام پر عمل کریں۔ اور اُس کے احکام ہمارے لئے
بوجھ کا باعث نہیں ہیں، 4 کیونکہ جو بھی الله سے پیدا
ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے وہ دنیا غالبپر آ جاتا ہے۔
اور ہم یہ فتح اپنے ایمان کے یعے ذر پاتے ہیں۔ کون5
دنیا غالبپر آ سکتا وہصرفہے؟ ایمانجو رکھتا کہہے
عیسٰی الله کا فرزند ہے۔

عیسٰی مسیح بارےکے میں گواہی
6 عیسٰی مسیح وہ ہے جو اپنے بپتسمے کے پانی اور

موتاپنی خونکے یعےکے ذر ظاہر ہوا، صرفنہ پانی
کے یعے ذر بلـکہ پانی اور خون دونوں ہی کے یعے۔ ذر
اور القدسروح جو سچائی اِسہے کی گواہی دیتا ہے۔
7 کیونکہ اِس کے تین گواہ ہیں، 8 روح القدس، پانی
اور خون۔ اور تینوں ایک ہی بات کی تصدیق کرتے
ہیں۔ 9 ہم تو انسان کی گواہی قبول کرتے ہیں، لیکن
الله کی گواہی اِس سے کہیں افضل ہے۔ اور الله کی
گواہی یہ ہے کہ اُس نے اپنے فرزند کی تصدیق کی
ہے۔ 10 جو الله فرزندکے پر ایمان رکھتا اُسہے دلکے
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میں یہ گواہی ہے۔ اور جو الله پر ایمان نہیں رکھتا اُس
نے اُسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ کیونکہ اُس نے وہ گواہی
مانینہ اللهجو فرزنداپنےنے اور11دی۔میںبارےکے
گواہی یہ ہے، الله نے ہمیں ابدی زندگی عطا کی ہے،
اور یہ زندگی اُس کے فرزند میں ہے۔ پاسکےجس12
فرزند ہے اُس پاسکے زندگی ہے، جساور پاسکے
الله کا فرزند نہیں اُسہے پاسکے زندگی بھی نہیں ہے۔

ابدی زندگی
آپمَیں13 کو جو الله فرزندکے نامکے پر ایمان رکھتے

ہیں اِس لئے لـکھ رہا ہوں آپکہ جان لیں آپکہ کو
ابدی ہے۔حاصلزندگی 14 ہمارا الله پر یہ اعتماد کہہے
بھیجب ہم اُس کی مرضی کے مطابق کچھ مانگتے ہیں
تو وہ ہماری سنتا ہے۔ 15 اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ
جب مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا اِسہے لئے ہم یہ علم
بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کچھ حاصل بھی ہے جو ہم
نے اُس سے مانگا تھا۔

16 اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے
جس کا موتانجام نہ ہو تو وہ دعا کرے، اور الله اُسے
زندگی مَیںگا۔کرےعطا باتکیگناہوںاُن کر ہوںرہا
جن کا انجام موت نہیں۔ لیکن ایک ایسا گناہ بھی ہے
جس کا انجام موت ہے۔ مَیں نہیں کہہ رہا کہ ایسے
شخص کے لئے دعا کی جسجائے سے ایسا گناہ سرزد
ہوا ہو۔ 17 حرکتناراستہر گناہ لیکنہے، ہر گناہ کا
موتانجام نہیں ہوتا۔

ہم18 جانتے ہیں کہ جو الله سے پیدا ہو کر اُس کا
فرزند بن گیا ہے وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، کیونکہ الله کا
فرزند شخصایسے کو محفوظ رکھتا ہے ابلیساور اُسے
نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

19 ہم جانتے ہیں کہ ہم الله کے فرزند ہیں اور کہ
تمام ابلیسدنیا کے قبضے میں ہے۔

ہم20 جانتے ہیں کہ الله کا فرزند آ گیا ہے اور ہمیں
سمجھ عطا کی ہے تاکہ ہم اُسے جان لیں جو حقیقی
ہے۔ اور ہم اُس میں ہیں جو حقیقی ہے یعنی اُس کے
فرزند حقیقیوہیمیں۔مسیحعیسٰی ابدیاورخدا زندگی
ہے۔

پیارے21 بچو، آپاپنے بُتوںکو محفوظسے !رکھیں
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یوحنا-۲
1 یہ بزرگخط یوحنا طرفکی سے ہے۔
مَیں خاتونچنیدہ اور اُس بچوںکے لـکھکو ہوںرہا

جنہیں مَیں سچائی سے پیار کرتا ہوں، اور نہ صرف مَیں
بلـکہ سب جو سچائی کو جانتے ہیں۔ 2 کیونکہ سچائی ہم
میں رہتی ہے اور ہمارےتکابد ساتھ رہے گی۔

3 باپخدا باپاور کا فرزند ہمیںمسیحعیسٰی فضل،
رحم اور سلامتی عطا کرے۔ اور یہ چیزیں سچائی اور
محبت روحکی میں ہمیں حاصل ہوں۔

سچائی محبتاور
نہایتمَیں4 خوشہی ہوا مَیںکہ آپنے بچوںکے

میں بعضسے ایسے پائے جو اُسی طرح سچائی میں چلتے
ہیں جس طرح خدا باپ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ 5 اور
اب عزیز خاتون، مَیں آپ درخواستسے کرتا ہوں کہ
آئیں، یہرکھیں۔محبتسےدوسرےایکسبہم کوئی
نیا حکم نہیں ہے آپمَیںجو کو لـکھ رہا ہوں بلـکہ وہی
محبت6ہے۔ملاسےہیشروعہمیںجو یہمطلبکا ہے
کہ ہم اُس کے احکام مطابقکے زندگی جسگزاریں۔
آپطرح شروعنے ہی سے سنا اُسہے، کا حکم یہ ہے
محبتآپکہ روحکی میں چلیں۔

7 کیونکہ بہت سے لوگایسے دنیا میں کھڑےنکل
ہیںہوئے آپجو صحیحکو راہ سے ہٹانے کوششکی
میں لـگے ہتے ر ہیں۔ لوگیہ نہیں مانتے کہ عیسٰی مسیح
مجسم ہو کر آیا ہے۔ ہر شخصایسا فریب دینے والا اور
ہے۔مسیحمخالِف چنانچہ8 رہیں۔خبردار ایسا نہ ہو کہ
آپ نے جو کچھ محنت کر کے حاصل کیا ہے وہ جاتا
رہے بلـکہ کرےخدا کہ آپ کو اِس کا پورا اجر مل
جائے۔

9 مسیحبھیجو کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا بلـکہ اِس سے
آگے نکل جاتا اُسہے پاسکے الله نہیں۔ جو مسیح کی
تعلیم پر قائم رہتا اُسہے باپپاسکے بھی اورہے فرزند
بھی۔ چنانچہ10 اگر آپکوئی پاسکے آ کر یہ پیشتعلیم
نہیں کرتا تو نہ اُسے اپنے گھروں میں آنے دیں، نہ اُس
کو سلام کریں۔ 11 کیونکہ جو اُس کے لئے سلامتی کی

دعا کرتا وہہے اُس کے شریر کاموں شریکمیں ہو ہے۔جاتا
آخری باتیں

آپمَیں12 بہتکو کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن کاغذ
اور سیاہی یعےکے ذر نہیں۔ اِس آپمَیںبجائےکے سے
ملنے اور آپ کے برُو رُو بات کرنے کی اُمید رکھتا ہوں۔
پھر ہماری مکملخوشی ہو جائے گی۔

آپ13 کی چنیدہ بہن کے بچے آپ کو سلام ہیں۔کہتے
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یوحنا-۳
1 یہ بزرگخط یوحنا طرفکی سے ہے۔
مَیں اپنے عزیز گیُس کو لـکھ رہا ہوں جسے مَیں

سچائی سے پیار کرتا ہوں۔
میریعزیز،میرے2 دعا آپکہہے طرحہرحالکا

ٹھیکسے ہو آپاور جسمانی طور پر اُتنے تندرستہی
ہوں جتنے آپ روحانی لحاظ سے ہیں۔ 3 کیونکہ مَیں
نہایت خوش ہوا جب بھائیوں نے آ کر گواہی دی کہ
آپ کس طرح سچائی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔
ًاور سچائیہمیشہآپیقینا زندگیمطابقکے ہیں۔گزارتے
جب4 مَیں سنتا ہوں میرےکہ بچے سچائی کے مطابق
زندگی گزار رہے ہیں تو یہ میرے لئے سب سے یادہ ز
خوشی باعثکا ہوتا ہے۔

گیُس تعریفکی
میرے5 عزیز، جو آپکچھ بھائیوں کے لئے کر رہے

ہیں اُس میں آپ وفاداری دکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ
آپ کے جاننے والے نہیں ہیں۔ 6 اُنہوں نے خدا کی
جماعت کے منے سا ہی آپ کی محبت کی گواہی دی
ہے۔ مہربانی کر کے اُن کی سفر کے لئے یوں مدد کریں
کہ الله خوش ہو۔ 7 کیونکہ وہ مسیح کے نام کی خاطر
سفر کے لئے نکلے ہیں اور غیرایمان داروں سے مدد نہیں
لیتے۔ 8 چنانچہ یہ فرضہمارا ہے ہمکہ ایسے لوگوں کی
مہمان نوازی کریں، کیونکہ یوں ہم بھی سچائی کے ہم
خدمت بن جاتے ہیں۔

دیترفیس اور دیمیتریُس
9 مَیں نے تو جماعت کو کچھ لـکھ دیا تھا، لیکن

دیترفیس جو اُن میں اّول ہونے خواہشکی رکھتا ہے
ہمیں قبول نہیں کرتا۔ 10 چنانچہ آؤںجبمَیں گا تو اُسے
اُن بُری حرکتوں کی یاد دلاؤں گا جو وہ کر رہا ہے،
کیونکہ ہمارےوہ خلاف بُری باتیں بک رہا ہے۔ اور
نہ صرف یہ بلـکہ وہ بھائیوں کو خوش آمدید کہنے سے
بھی انکار کرتا دوسرےجبہے۔ یہ کرنا ہتے چا ہیں تو
وہ روکاُنہیں جماعتکر نکالسے دیتا ہے۔

میرے11 عزیز، جو بُرا متنقلکیاُسہے کرنا بلـکہ
اُس کی کرنا جو اچھا ہے۔ جو اچھا کام کرتا ہے وہ الله

سے لیکنہے۔ جو بُرا کام کرتا اُسہے نے الله کو نہیں
دیکھا۔

لوگسب12 دیمیتریُس کی اچھی گواہی دیتے ہیں
بلـکہ سچائی بھیخود اُس اچھیکی ہمہے۔دیتیگواہی
بھی اِس کے گواہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری
گواہی سچی ہے۔

آخری سلام
13 مجھے آپ کو بہت کچھ لـکھنا تھا، لیکن یہ ایسی

باتیں ہیں مَیںجو قلم اور یعےکےسیاہی نہیںکوآپذر بتا
سکتا۔ مَیں14 جلد آپہی سے ملنے کی اُمید رکھتا ہوں۔
پھر ہم برُو باترُو کریں گے۔

15 آپسلامتی کے ساتھ ہوتی رہے۔
یہاں آپدوستکے کو سلام کہتے ہیں۔ وہاں کے

دوستہر شخصیکو طور پر ہمارا سلام دیں۔
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یہوداہ
خطیہ1 عیسٰی مسیح خادمکے یعقوباور بھائیکے

یہوداہ طرفکی سے ہے۔
مَیں اُنہیں لـکھ رہا ہوں جنہیں بُلایا گیا ہے، جو خدا

باپ میں پیارے ہیں اور عیسٰی مسیح کے لئے محفوظ
رکھے گئے ہیں۔

آپالله2 عطاسےکثرتمحبتاورسلامتیرحم،کو
کرے۔

جھوٹے اُستاد
3 عزیزو، گو مَیں آپ کو اُس نجات بارےکے میں

لـکھنے کا بڑا شوق رکھتا میںجسہوں شریکسبہم
ہیں، لیکن اب مَیں آپ کو ایک اَور بات کے بارے
میں لـکھنا چاہتا ہوں۔ مَیں اِس میں آپ کو نصیحت
کرنے محسوسضرورتکی کرتا ہوں آپکہ اُس ایمان
کی خاطر جد و کریںجہد ایکجو ہی بار سدا کے لئے
مُقّدسین کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ 4 کیونکہ لوگکچھ
آپ گھسدرمیانکے آئے ہیں بہتجنہیں پہلےعرصہ
مجرم ٹھہرایا جا چکا ہے۔ اُن بارےکے میں یہ لـکھا گیا
ہیںبےدینوہکہہے ہمارےجو توڑکوفضلکےخدا
مروڑ عیاشیکر باعثکا بنا دیتے ہیں ہمارےاور واحد
آقا اور خداوند عیسٰی مسیح کا انکار کرتے ہیں۔

5 گو آپ یہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی مَیں آپ
کو اِس کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ خداوند نے
اپنی قوم کو مصر سے نکال کر بچا لیا تھا توبھی اُس نے
بعد میں اُنہیں ہلاک کر دیا جو ایمان نہیں رکھتے تھے۔
6 اُن فرشتوں کو یاد کریں جو اُس دائرۂ اختیار کے اندر
نہ رہے جو الله نے اُن کے لئے مقرر کیا تھا بلـکہ جنہوں
نے اپنی رہائش گاہ کو ترک کر دیا۔ اُنہیں اُس نے
یکی تار محفوظمیں رکھا میںزنجـیروںابدیوہجہاںہے
جکڑے ہوئے روزِ عظیم کی عدالت کا انتظار کر رہے
ہیں۔ سدوم،7 عمورہ اور اُن اردکے گرد شہروںکے کو
بھی مت بھولنا، جن باشندےکے اِن فرشتوں کی طرح
زناکاری اور غیرفطری صحبت کے پڑےپیچھے رہے۔ یہ
کیآگابدیلوگ سزا بھگتتے لئےکےسبہوئے ایک
ناکعبرت مثال ہیں۔

8 توبھی اِن لوگوں نے اُن کا سا یہ رو اپنا لیا ہے۔
اپنے خوابوں کی بنا پر وہ اپنے بدنوں کو آلودہ کر لیتے،
خداوند کا اختیار رد کرتے اور جلالی ہستیوں پر کفر
بکتے ہیں۔ 9 اِن مقابلےکے میں سردار فرشتے میکائیل کے
رویے پر غور جبکریں۔ ابلیسوہ سے وقتجھگڑتے
موسٰی کی لاش بارےکے میں بحث مباحثہ کر رہا تھا
تو اُس ابلیسنے پر کفر بکنے کا فیصلہ کرنے جرأتکی
نہ کی بلـکہ صرف اِتنا ہی کہا، آپرب” کو “!ڈانٹے
لیکن10 لوگیہ ہر ایسی بات بارےکے میں کفر بکتے
ہیں جو اُن نہیںمیںسمجھکی آتی۔ اور کچھجو فطریوہ
طور پر بےسمجھ جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں وہی
اُنہیں تباہ کر دیتا ہے۔ 11 اُن !افسوسپر اُنہوں قابیلنے
کی راہ اختیار کی ہے۔ پیسوں کے لالچ میں اُنہوں نے
اپنے آپ کو پورے طور پر اُس غلطی کے حوالے کر
دیا ہے جو بلعام نے کی۔ وہ قورح کی طرح باغی ہو کر
ہلاک ہوئے ہیں۔ جب12 لوگیہ خداوند کی محبت
کو یاد کرنے والے رفاقتی کھانوں میں شریک ہوتے
ہیں تو رفاقت کے لئے ھبے د بن جاتے ہیں۔ یہ ڈرے
بغیر کھانا کھا کھا کر اُس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ
ایسے چرواہے ہیں صرفجو اپنی گلہ بانی کرتے ہیں۔
یہ ایسے بادل ہیں جو ہَواؤں کے زور سے چلتے تو ہیں
لیکن برستے نہیں۔ سردیوںیہ درختوںایسےمیںموسمکے
کی مانند ہیں جو دو لحاظ سے مُردہ ہیں۔ وہ پھل نہیں
لاتے اور جڑ اُکھڑےسے ہوئے ہیں۔ 13 یہ سمندر کی
بےقابو لہروں کی مانند ہیں جو اپنی ناکشرم حرکتوں
جھاگکی اُچھالتی ہیں۔ یہ ستارےآوارہ جنہیں کے
لئے الله یکیگہریسےسبنے تار ایکمیں دائمی جگہ
مخصوص کی ہے۔

14 آدم کے بعد ساتویں آدمی حنوک نے اِن لوگوں
بارےکے میں خداونددیکھو،”کی،گوئیپیشیہ اپنے
بےشمار مُقّدس فرشتوں کے ساتھ سب15 کی عدالت
کرنے آئے گا۔ وہ اُنہیں اُن تمام بےدین حرکتوں کے
سبب سے مجرم ٹھہرائے گا جو اُن سے سرزد ہوئی ہیں
اور اُن تمام سخت باتوں کی وجہ سے جو بےدین گناہ
گاروں نے اُس خلافکے کی “ہیں۔

16 لوگیہ بڑبڑاتے اور شکایت کرتے ہتے ر ہیں۔ یہ
صرف اپنی پوریخواہشاتذاتی کرنے کے لئے زندگی
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گزارتے ہیں۔ یہ بارےاپنے میں شیخی مارتے اور اپنے
فائدے کے لئے دوسروں کی خوشامد کرتے ہیں۔

آگاہی ہدایاتاور
لیکن17 میرےآپ عزیزو، وہ کچھ یاد جسرکھیں

مسیحعیسٰیخداوندہمارےگوئیپیشکی رسولوںکے
نے کی تھی۔ 18 اُنہوں نے آپ سے کہا تھا، آخری”
دنوں میں مذاق اُڑانے والے ہوں گے جو اپنی بےدین
خواہشات پوری کرنے کے لئے ہی زندگی گزاریں
“گے۔ 19 یہ وہ ہیں جو پارٹی بازی کرتے، جو دنیاوی
سوچ ہیںرکھتے القدسروحپاسکےجناور نہیں ہے۔
20 لیکن آپ میرے عزیزو، اپنے آپ کو اپنے مُقّدس
ترین ایمان کی بنیاد پر تعمیر کریں القدسروحاور میں دعا
کریں۔ 21 آپاپنے کو الله محبتکی میں قائم رکھیں اور
اِس انتظار میں رہیں ہمارےکہ خداوند عیسٰی مسیح کا
آپرحم ابدیکو تکزندگی پہنچائے۔

22 اُن پر کریںرحم بعض23ہیں۔پڑےمیںشکجو
چھینسےمیںآگکو بچائیںکر بعضاور پر کریں،رحم
لیکن خوف کے ساتھ۔ بلـکہ اُس شخص لباسکے سے
بھی نفرت کریں جو اپنی حرکتوں سے گناہ سے آلودہ ہو
گیا ہے۔

ستائش کی دعا
24 اُس کی تمجید ہو جو آپ کو ٹھوکر کھانے سے

محفوظ رکھ سکتا ہے آپاور کو اپنے جلال کے منے سا
بےداغ اور بڑی خوشی سے معمور کر کے کھڑا کر سکتا
ہے۔ 25 اُس واحد خدا یعنی ہمارے نجات دہندہ کا
ہو۔جلال مسیحعیسٰیخداوندہمارےہاں، وسیلےکے
اُسےسے جلال، قدرتعظمت، اور ازلاختیار ابسے
بھی ہو اور تکابد رہے۔ آمین۔
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مکاشفہ
1 یہ عیسٰی مسیح کی طرف سے مکاشفہ ہے جو

الله نے اُسے عطا کیا تاکہ وہ اپنے خادموں کو وہ کچھ
دکھائے جسے جلد ہی پیش آنا ہے۔ اُس نے اپنے
فرشتے بھیجکو کر یہ مکاشفہ اپنے خادم تکیوحنا پہنچا
دیا۔ 2 اور جو کچھ بھی یوحنا نے دیکھا ہے اُس کی
گواہی اُس دینے ہے، خواہ الله کا کلام ہو یا عیسٰی
مسیح کی گواہی۔ مبارک3 ہے وہ جو اِس نبوّت کی
تلاوت کرتا ہے۔ مبارکہاں، ہیں وہ جو سن کر اپنے
دلوں میں اِس کتاب میں درج باتیں محفوظ رکھتے ہیں،
کیونکہ یہ جلد پوریہی ہو جائیں گی۔

جماعتوںسات کو سلام
4 یہ خط یوحنا کی طرف سے صوبہ آسیہ کی سات

جماعتوں کے لئے ہے۔
آپ کو الله کی طرف سے فضل اور سلامتی حاصل

رہے، اُس کی طرف سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے
والا ہے، اُن سات روحوں کی طرف سے جو اُس کے
تخت کے منے سا ہوتی ہیں، 5 اور عیسٰی مسیح طرفکی
سے یعنی اُس سے جو اِن باتوں کا وفادار گواہ، مُردوں
میں سے پہلا جی اُٹھنے والا اور دنیا کے بادشاہوں سردارکا ہے۔
تمجیدکیاُس ہو ہمیںجو پیار کرتا اپنےنےجسہے،

خون سے ہمیں ہمارے گناہوں سے خلاصی بخشی ہے
ہمیںنےجساور6 شاہی دےاختیار کر اپنے خدا اور
باپ کے امام بنا دیا ہے۔ اُسے ازل سے ابد تک جلال
قدرتاور حاصل !رہے آمین۔

7 دیکھیں، وہ بادلوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہر ایک
اُسے دیکھے گا، وہ بھی جنہوں نے اُسے چھیدا تھا۔ اور
دنیا کی تمام قومیں اُسے دیکھ کر آہ و زاری کریں گی۔
ہاں، ایسا ہی !ہو آمین۔

رب8 خدا فرماتا ہے، مَیں” اّول اور آخر ہوں، وہ
جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادرِ مطلق
“خدا۔

مسیح کی یا رو

مَیں9 یوحنا آپ کا بھائی اور شریِک حال ہوں۔ مجھ
پر بھی آپ کی طرح ظلم کیا جا رہا ہے۔ مَیں آپ کے
ساتھ الله بادشاہیکی ہوںشریکمیں اور آپمیںعیسٰی
ثابتساتھکے قدم رہتا ہوں۔ مجھے الله کا کلام سنانے
اور عیسٰی بارےکے میں گواہی دینے کی وجہ سے اِس
جزیرے میں پتمسجو کہلاتا ہے چھوڑ دیا گیا۔ رب10
کے دن یعنی اتوار کو مَیں القدسروح کی گرفت میں آ
گیا اور مَیں نے اپنے پیچھے تُرم کی ایکسی اونچی آواز
سنی۔ اُس11 نے کہا، جو” کچھ تُو دیکھ رہا ہے اُسے
کتابایک میں لـکھ کر اُن سات جماعتوں کو بھیج دینا
جو اِفسس، سمرنہ، پرگمن، تھواتیرہ، سردیس، فلدلفیہ اور
لودیکیہ میں “ہیں۔

مَیں12 لنےنے بو والے کو دیکھنے لئےکے پیچھےاپنے
نظر ڈالی تو سونے دیکھے۔دانشمعساتکے 13 اِن شمع
دانوں کے درمیان کوئی کھڑا تھا جو ابِن آدم کی مانند
تھا۔ اُس تکپاؤںنے کا لمبا پہنچوغہ رکھا تھا اور سینے
پر سونے کا سینہ بند باندھا ہوا تھا۔ 14 اُس کا سر اور
بال اُون برفیا جیسے تھےسفید اور اُس کی آگآنکھیں
مانندکیشعلےکے اُس15تھیں۔ پاؤںکے بھٹے میں دمکتے
پیتل کی مانند تھے اور اُس کی آواز آبشار کے جیسیشور
تھی۔ 16 اپنے ہنے ہاتھد میں اُس ستارےساتنے تھام
رکھے تھے اور اُس کے منہ ایکسے تیز اور دو دھاری
تلوار نکل رہی تھی۔ اُس کا پورےچہرہ زور سے چمکنے
چمکطرحکیسورجوالے رہا تھا۔ اُسے17 دیکھتے ہی
مَیں اُس کے پاؤں میں گر گیا۔ مَیں مُردہ سا تھا۔ پھر اُس
نے اپنا مجھہاتھدہنا پر رکھ اّولمَیںڈر۔مت”کہا،کر
اور آخر ہوں۔ مَیں18 وہ ہوں جو زندہ مَیںہے۔ تو مر گیا
ابلیکنتھا اورموتاورہوں۔زندہتکابدمَیںدیکھ،
پاتال کی میرےکنجیاں ہاتھ میں ہیں۔ 19 چنانچہ جو
کچھ تُو نے دیکھا ہے، جو ابھی ہے اور جو آئندہ ہو گا
اُسے لـکھ دے۔ میرے20 ہنے اورستاروںساتمیںہاتھد سات شمع دانوں کا پوشیدہ مطلب یہ :ہے یہ سات
ستارے آسیہ ساتکی جماعتوں کے فرشتے ہیں، اور ساتیہ شمع دان ساتیہ جماعتیں ہیں۔

2
اِفسس کے لئے پیغام
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اِفسس1 میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لـکھ

:دینا
یہ اُس کا فرمان ہے جو اپنے ہنے د ہاتھ میں سات

ستارے تھامے رکھتا اور سونے کے سات شمع دانوں
درمیانکے چلتا پھرتا ہے۔ تیرےمَیں2 کاموں کو جانتا
ہوں، تیری سخت محنت اور تیری ثابت قدمی کو۔ مَیں
جانتا ہوں کہ بُرےتُو لوگوں برداشتکو نہیں کر سکتا،
کہ تُو نے اُن پڑتالکی کی رسولجوہے ہونے کا دعوٰی
کرتے ہیں، حالانکہ وہ رسول نہیں ہیں۔ تجھے تو پتا
چل گیا ہے کہ وہ جھوٹے تھے۔ 3 تُو میرے نام کی
ثابتخاطر قدم رہا برداشتاور کرتےکرتے تھکا نہیں۔
لیکن4 مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، تُو مجھے اُس طرح
پیار نہیں جسکرتا طرح پہلے کرتا تھا۔ اب5 خیال کر
کہ تُو کہاں سے گر گیا ہے۔ توبہ کر کے وہ کچھ کر جو
تُو پہلے کرتا تھا، ورنہ مَیں آ کر تیرے شمع دان کو اُس
کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ لیکن6 تیرےباتیہ میںحق
ہے، تُو میری طرح نیکلیوں کے کاموں سے نفرت کرتا
ہے۔

7 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس
جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔
غالبجو آئے گا اُسے مَیں زندگی درختکے پھلکا

کھانے کو دوں گا، اُس درخت کا پھل جو الله فردوسکے میں ہے۔
سمرنہ کے لئے پیغام

جماعتموجودمیںسمرنہ8 فرشتےکے لـکھیہکو :دینا
یہ اُس کا فرمان ہے جو اّول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا
اور دوبارہ زندہ ہوا۔ مصیبتتیریمَیں9 اور غربت کو
جانتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں تُو دولت مند ہے۔ مَیں
اُن لوگوں بہتانکے واقفسے ہوں جو کہتے ہیں کہ وہ
یہودی ہیں حالانکہ ہیں نہیں۔ اصل میں وہ ابلیس کی
جماعت ہیں۔ 10 جو کچھ تجھے پڑےجھیلنا گا اُس سے
مت ڈرنا۔ دیکھ، ابلیس تجھے آزمانے کے لئے تم میں
بعضسے جیلکو میں دےڈال گا، دساور تکدن
تجھے ایذا پہنچائی تکموتگی۔جائے وفادار رہ تو مَیں
تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔

11 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس
جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔

غالبجو آئے گا موتدوسریاُسے نقصانسے نہیں
پہنچے گا۔

پرگمن کے لئے پیغام
12 پرگمن میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لـکھ

:دینا
یہ اُس کا فرمان ہے جس کے پاس دو دھاری تیز

تلوار ہے۔ مَیں13 ہوںجانتا کہ تُو کہاں رہتا وہاںہے،
ابلیسجہاں تختکا ہے۔ تاہم میرےتُو نام کا وفادار
رہا ہے۔ تُو نے اُن دنوں میں بھی مجھ پر ایمان رکھنے
کا انکار نہ کیا جب میرا وفادار گواہ انتپاس تمہارے
پاس شہید ہوا، وہاں جہاں ابلیس بستا ہے۔ 14 لیکن
مجھے تجھ سے کئی باتوں کی شکایت تیرےہے۔ پاس
لوگایسے ہیں جو بلعام کی تعلیم پیرویکی کرتے ہیں۔
کیونکہ بلعام نے بلق کو سکھایا کہ وہ کس طرح
اسرائیلیوں کو گناہ کرنے پر اُکسا سکتا ہے یعنی بُتوں
پیشکو کی گئی قربانیاں کھانے اور زنا کرنے سے۔
لوگایسےبھیپاستیرےطرحاِسی15 ہیں، نیکلیوںجو
کی تعلیم پیرویکی ہیں۔کرتے توبہاب16 !کر مَیںورنہ
جلد تیرےہی پاس آ کر اپنے منہ کی تلوار سے اُن کے
ساتھ لڑوں گا۔

17 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس
جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔
غالبجو آئے گا اُسے مَیں پوشیدہ مَن میں سے دوں

گا۔ مَیں ایکاُسے سفید پتھر بھی دوں جسگا ایکپر
نیا نام لـکھا ہو گا، ایسا نام ملنےصرفجو والے معلومکو
ہو گا۔

تھواتیرہ کے لئے پیغام
18 تھواتیرہ میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ :دینالـکھ
یہ الله کے فرزند کا فرمان جسہے کی آگآنکھیں

کے شعلوں اور پاؤں دمکتے پیتل کی مانند ہیں۔ مَیں19
تیرے کاموں کو جانتا ہوں یعنی تیری محبت اور ایمان،
خدمتتیری ثابتاور قدمی، اور یہ کہ وقتاِس تُو پہلے
کی نسبت کہیں یادہ ز کر رہا ہے۔ لیکن20 مجھے تجھ
سے یہ شکایت ہے، تُو اُس عورت ایزبل کو جو اپنے
آپ کو نبیہ کہتی ہے کام کرنے دیتا ہے، حالانکہ یہ
اپنی تعلیم میرےسے خادموں کو صحیح راہ سے دُور کر
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کے اُنہیں زنا کرنے اور بُتوں پیشکو کی گئی قربانیاں
کھانے پر اُکساتی ہے۔ 21 مَیں نے اُسے کافی دیر سے
توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن وہ اِس کے لئے تیار
نہیں ہے۔ 22 چنانچہ مَیں اُسے یوں ماروں گا کہ وہ بستر
پڑیپر اورگی۔رہے اگر وہ اُسجو ساتھکے زنا کر رہے
ہیں توبہسےحرکتوںغلطاپنی نہ کریں تو مَیں اُنہیں شدید
پھنساؤںمیںمصیبت گا۔ مَیںہاں،23 اُس فرزندوںکے
کو مار ڈالوں گا۔ پھر تمام جماعتیں جان لیں گی کہ مَیں
ہی ذہنوں اور دلوں کو پرکھتا ہوں، اور مَیں ہی تم میں
سے ایکہر کو اُس کاموںکے کا بدلہ دوں گا۔

لیکن24 تھواتیرہ جماعتکی کے لوگایسے بھی ہیں
جو اِس تعلیم کی پیروی نہیں کرتے، اور جنہوں نے وہ
کچھ نہیں جانا جسے اِن لوگوں نے ابلیس’ گہرےکے
‘بھید کا نام دیا ہے۔ تمہیں مَیں بتاتا ہوں کہ مَیں تم پر
کوئی اَور بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ لیکن25 اِتنا ضرور کرو
کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اُسے میرے آنے تک
مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ 26 جو غالب آئے گا اور
آخر میرےتک کاموں پر قائم رہے گا اُسے مَیں قوموں
پر اختیار دوں گا۔ 27 ہاں، وہ لوہے کے شاہی عصا سے
اُن پر کرےحکومت گا، اُنہیں مٹی کے برتنوں کی طرح
پھوڑ ڈالے گا۔ یعنی28 اُسے وہی اختیار ملے گا مجھےجو
بھی باپاپنے سے ملا شخصایسےہے۔ مَیںکو صبح کا
ستارہ بھی دوں گا۔

29 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس
جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔

3
سردیس کے لئے پیغام

سردیس1 میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لـکھ
:دینا
یہ اُس کا فرمان ہے جو الله کی سات روحوں اور

سات ستاروں کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھتا ہے۔ مَیں
تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ تُو زندہ تو کہلاتا لیکنہے
ہے مُردہ۔ جاگ2 !اُٹھ جو باقی رہ گیا ہے اور مرنے
والا ہے اُسے مضبوط کر۔ کیونکہ مَیں تیرےنے کام
اپنے خدا کی نظر میں مکمل نہیں پائے۔ چنانچہ3 کچھجو
تجھے ملا اورہے جو تُو نے سنا اُسےہے یاد رکھنا۔ اُسے

محفوظ رکھ اور توبہ کر۔ اگر تُو بیدار نہ ہو تو مَیں چور
آؤںطرحکی گا اور تجھے معلوم نہیں ہو گا کبمَیںکہ
تجھ پر آن پڑوں گا۔ سردیسلیکن4 تیرےمیں کچھ ایسے
لوگ جنہوںہیں نے لباساپنے آلودہ نہیں کئے۔ وہ سفید
کپڑے پہنے میرےہوئے ساتھ چلیں پھریں گے، کیونکہ
وہ اِس لائقکے ہیں۔ 5 غالبجو آئے گا وہ بھی اُن کی
کپڑےسفیدطرح پہنے پھرےہوئے مَیںگا۔ اُس کا نام
کتاِب حیات سے نہیں مٹاؤں گا بلـکہ اپنے باپ اور اُس
فرشتوںکے کے منے سا اقرار کروں گا کہ یہ میرا ہے۔

6 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس
جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔

فلدلفیہ کے لئے پیغام
7 فلدلفیہ میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ :دینالـکھ
یہ اُس کا فرمان ہے جو قدوس اور سچا جسہے،

کے ہاتھ میں داؤد کی چابی ہے۔ جو کچھ وہ کھولتا
ہے اُسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو کچھ وہ بند
کر دیتا ہے اُسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ 8 مَیں تیرے
کوکاموں مَیںدیکھ،ہوں۔جانتا تیرےنے منے ایکسا
ایسا دروازہ کھول رکھا ہے جسے کوئی بند نہیں کر
سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تیری طاقت کم ہے۔ لیکن
تُو میرےنے کلام کو محفوظ رکھا ہے میرےاور نام
کا انکار نہیں کیا۔ 9 دیکھ، تکجہاں اُن کا تعلق ہے
ابلیسجو جماعتکی سے ہیں، وہ یہودیجو ہونے کا
دعوٰی کرتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ لتے بو ہیں، مَیں
اُنہیں تیرے پاس آنے دوں گا، اُنہیں تیرے پاؤں میں
جھک کر یہ تسلیم کرنے پر مجبور کروں گا کہ مَیں نے
تجھے پیار کیا ہے۔ 10 تُو نے میرا ثابت قدم ہنے ر کا حکم
پورا کیا، اِس لئے مَیں آزمائشتجھے کی اُس گھڑی سے
رکھوںبچائے گا پوریجو دنیا پر آ کر اُس میں بسنے والوں
کو آزمائے گی۔

مَیں11 جلد آ رہا ہوں۔ جو پاستیرےکچھ ہے اُسے
مضبوطی سے تھامے رکھنا تاکہ کوئی تجھ سے تیرا تاج
چھین نہ لے۔ 12 جو غالب آئے گا اُسے مَیں اپنے خدا
کے گھر میں ستون بناؤں گا، ایسا ستون جو اُسے کبھی
چھوڑےنہیں گا۔ مَیں اُس پر اپنے خدا کا نام اور اپنے
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خدا کے شہر کا نام لـکھ دوں گا، اُس نئے یروشلم کا نام
میرےجو خدا ہاںکے سے اُترنے والا ہے۔ ہاں، مَیں
اُس پر اپنا نیا نام بھی لـکھ دوں گا۔

13 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس
جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔

لودیکیہ کے لئے پیغام
لودیکیہ14 میں جماعتموجود کے فرشتے کو یہ :دینالـکھ
یہ اُس کا فرمان ہے جو آمین ہے، وہ جو وفادار اور

سچا گواہ اور الله کائناتکی کا منبع ہے۔ تیرےمَیں15
کاموں کو جانتا ہوں۔ تُو نہ تو سرد ہے، نہ کاشگرم۔
تُو اِن میں ایکسے !ہوتا لیکن16 چونکہ تُو نیم گرم ہے،
نہ گرم، نہ سرد، اِس لئے مَیں تجھے قَے کر کے اپنے منہ
سے نکال پھینکوں گا۔ 17 تُو کہتا ہے، مَیں’ امیر ہوں،
مَیں لیکرحاصلدولتبہتنے بھیکسیمجھےاورہے
چیز ‘نہیں۔ضرورتکی اور تُو نہیں جانتا کہ تُو اصل میں
بدبخت، قابِل رحم، غریب، اندھا اور ننگا ہے۔ مَیں18
تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ آگسے خالصمیں کیا
گیا سونا خرید لے۔ تب ہی تُو دولت مند بنے گا۔ اور
مجھ سے لباسسفید جسخریدلے کو پہننے تیرےسے
ننگے پن کی شرم ظاہر نہیں ہو گی۔ اِس کے علاوہ مجھ
سے آنکھوں میں لگانے کے لئے مرہم خرید لے تاکہ تُو
دیکھ سکے۔ جن19 کو مَیں پیار کرتا ہوں اُن کی مَیں
دےسزا کر تربیت کرتا ہوں۔ اب سنجیدہ ہو جا اور
توبہ کر۔ 20 دیکھ، دروازےمَیں پر کھڑا کھٹکھٹا رہا
ہوں۔ اگر میریکوئی سنآواز دروازہکر مَیںتوکھولے
اندر آ کر اُس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور میرےوہ
ساتھ۔ 21 غالبجو آئے اُسے مَیں اپنے ساتھ تختاپنے پر
بیٹھنے کا حق دوں گا، بالکل اُسی طرحجسطرح مَیں
خود بھی غالب آ کر باپاپنے کے ساتھ اُس تختکے پر
بیٹھ گیا۔

22 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس
جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا “ہے۔

4
آسمان پر الله پرستشکی

1 اِس کے بعد مَیں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک
دروازہ کھلا ہوا ہے اور تُرم کی سی آواز نے جو مَیں
نے پہلے سنی تھی کہا، اِدھر” اوپر آ۔ پھر مَیں تجھے وہ
دکھاؤںکچھ اِسجسےگا پیشبعدکے آنا “ہے۔ تب2
القدسروح ًمجھےنے فورا میںگرفتاپنی لیا۔لے وہاں
آسمان تختایکپر پرجستھا کوئی بیٹھا تھا۔ اور3 بیٹھنے
والا دیکھنے یشبمیں اور عقیق مطابقتسے رکھتا تھا۔
تخت کے ارد گرد قوِس قزح تھی جو دیکھنے میں زمرد
کی مانند تھی۔ تختوں24تختیہ4 سے گھرا ہوا تھا جن
بزرگ24پر بیٹھے تھے۔ بزرگوں لباسکے سفید تھے اور
ایکہر سرکے پر سونے تاجکا تھا۔ تختدرمیانی5 سے
بجلی کی چمکیں، آوازیں اور بادل کی گرجیں نکل رہی
تھیں۔ تختاور کے منے رہیجلمشعلیںساتسا تھیں۔
یہ الله ہیں۔روحیںساتکی منےکےتخت6 شیشےسا ساکا سمندر بھی تھا جو بلور مطابقتسے رکھتا تھا۔
بیچ میں تخت کے ارد گرد چار جاندار تھے جن کے

جسموں پر ہر آنکھیںجگہ آنکھیںہی تھیں، منے سا والے
پرحصے بھی اور پیچھے پرحصےوالے بھی۔ پہلا7 جاندار
ببر شیر جیسا تھا، دوسرا بَیل جیسا، تیسرے کا انسان
جیسا چہرہ تھا اور چوتھا اُڑتے ہوئے عقاب کی مانند
تھا۔ 8 اِن چار جانداروں میں سے ایکہر چھکے پَر تھے
اور جسم پر ہر آنکھیںجگہ آنکھیںہی تھیں، باہر بھی اور
اندر بھی۔ راتدن وہ بلاناغہ کہتے ہتے ر قدوس،”ہیں، قدوسقدوس، ربہے قادرِ مطلق خدا،
جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا “ہے۔
یوں9 یہ جاندار اُس کی تمجید، عزت اور شکر کرتے

ہیں تختجو پر بیٹھا اورہے تکابد زندہ بھیجبہے۔
وہ یہ ہیںکرتے 10 تختبزرگ24تو پر بیٹھنے والے کے
منے سا منہ کے بل ہو کر اُسے سجدہ کرتے ہیں جو ازل
سے ابد تک زندہ ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے سونے کے
تختتاج کے منے سا رکھ کر کہتے ہیں،

ہمارےرباے”11 خدا،
تُو عزتجلال، قدرتاور لائقکے ہے۔
کیونکہ تُو کچھسبنے خلق کیا۔
تمام تیریچیزیں مرضیہی تھیںسے اور پیدا “ہوئیں۔

5
مُہروںسات والا طومار



مکاشفہ 5:1 1307 مکاشفہ 6:8
1 پھر مَیں تختنے پر بیٹھنے والے کے ہنے د ہاتھ میں

ایک طومار دیکھا جس پر دونوں طرف لـکھا ہوا تھا
اور جس پر سات مُہریں لـگی تھیں۔ 2 اور مَیں ایکنے
طاقت ور فرشتہ جسدیکھا نے اونچی آواز سے اعلان
مُہروںکون”کیا، کو توڑ کر طومار کو لنے کھو لائقکے
“ہے؟ 3 لیکن نہ آسمان پر، نہ زمین پر اور نہ زمین کے
نیچے کوئی تھا جو طومار کو کھول کر اُس میں نظر ڈال
سکتا۔ خوبمَیں4 رو پڑا، کیونکہ کوئی اِس لائق نہ پایا
گیا کہ وہ طومار کو کھول کر اُس میں نظر ڈال سکتا۔
لیکن5 بزرگوں میں ایکسے نے مجھ سے کہا، مت”
رو۔ دیکھ، یہوداہ قبیلے کے شیرببر اور داؤد کی جڑ نے
فتح پائی ہے، اور وہی طومار مُہروںساتکی کھولکو
سکتا “ہے۔

6 پھر مَیں ایکنے لیلا دیکھا جو تخت کے درمیان
تھا۔کھڑا وہ جانداروںچار اور بزرگوں سے گھرا ہوا تھا
اور یوں لگتا تھا کہ اُسے ذبح کیا گیا ہو۔ اُس کے سات
سینگ اور سات آنکھیں تھیں۔ اِن سے مراد الله کی وہ
سات روحیں ہیں جنہیں دنیا کی ہر جگہ بھیجا گیا ہے۔
7 لیلے نے آ کر تخت پر بیٹھنے والے کے ہنے د ہاتھ سے
طومار کو لے لیا۔ 8 اور لیتے وقت چار جاندار اور 24
بزرگ لیلے کے منے سا منہ کے بل گر گئے۔ ایکہر کے
ایکپاس سرود اور بخور بھرےسے سونے کے پیالے
تھے۔ اِن سے مراد مُقّدسین کی دعائیں ہیں۔ ساتھ9 ساتھ
ایکوہ گیتنیا گانے تُو”لـگے، طومار کو لے کر
اُس کی مُہروں کو لنے کھو لائقکے ہے۔
کیونکہ تجھے ذبح کیا گیا، اور اپنے خون سے
تُو لوگوںنے کو ہر قبیلے، ہر اہِل زبان، ملتہر اور

ہر قوم سے
الله کے لئے خرید لیا ہے۔
10 تُو نے اُنہیں شاہی دےاختیار کر
ہمارے خدا کے امام بنا دیا ہے۔
اور وہ دنیا حکومتمیں کریں “گے۔
مَیں11 نے دوبارہ دیکھا تو بےشمار فرشتوں کی آواز

سنی۔ وہ تخت، چار جانداروں اور بزرگوں کے ارد گرد
کھڑے اونچی12 آواز سے کہہ رہے لائق”تھے، ہے وہ لیلا جو ذبح کیا گیا ہے۔
وہ قدرت، حکمتدولت، اور طاقت،
جلالعزت، ستائشاور پانے لائقکے “ہے۔

13 پھر مَیں نے آسمان پر، زمین پر، زمین کے نیچے اور
سمندر کی ہر مخلوق کی آوازیں سنیں۔ ہاں، کائنات کی
مخلوقاتسب یہ گا رہے تخت”تھے، پر بیٹھنے والے اور لیلے ستائشکی اور عزت،
جلال قدرتاور ازل سے تکابد “رہے۔
14 چار جانداروں جوابنے میں “آمین” کہا، اور

بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔
6

مُہریں توڑی جاتی ہیں
1 پھر مَیں نے دیکھا، لیلے نے سات مُہروں میں سے

پہلی مُہر کو کھولا۔ اِس پر مَیں نے چار جانداروں میں
ایکسے جسکو کی آواز کڑکتے بادلوں کی مانند تھی
یہ کہتے ہوئے سنا، “!آ” میرے2 دیکھتے ایکدیکھتے
سفید گھوڑا نظر آیا۔ اُس کے سوار کے ہاتھ میں کمان
تھی، اور ایکاُسے تاج دیا گیا۔ یوں وہ فاتح کی حیثیت
سے اور فتح پانے کے لئے وہاں سے نکلا۔

3 لیلے نے دوسری مُہر کھولی تو مَیں نے دوسرے
جاندار کو کہتے ہوئے سنا کہ “!آ” 4 اِس پر ایک اَور
گھوڑا نکلا آگجو جیسا سرخ تھا۔ اُس کے سوار کو
دنیا صلحسے سلامتی چھیننے کا اختیار دیا گیا لوگتاکہ
دوسرےایک قتلکو کریں۔ بڑیایکاُسے تلوار پکڑائی
گئی۔

5 لیلے نے تیسری مُہر کھولی تو مَیں نے تیسرے
جاندار کو کہتے ہوئے سنا کہ “!آ” میرے دیکھتے
دیکھتے ایک کالا گھوڑا نظر آیا۔ اُس کے سوار کے
ہاتھ میں ترازو تھا۔ 6 اور مَیں نے چاروں جانداروں میں
سے یا ایکگو آواز جسسنی نے کہا، ایک” دن کی
مزدوری کے لئے ایک کلو گرام گندم، اور ایک دن
کی مزدوری کے لئے تین کلو گرام َجو۔ لیکن تیل اور
َمے کو متنقصان “پہنچانا۔

لیلے7 چوتھینے مُہر کھولی تو مَیں چوتھےنے جاندار
کو کہتے سنا کہ “!آ” میرے8 دیکھتے دیکھتے ایک
گھوڑا نظر آیا جس رنگکا ہلکا پیلا سا تھا۔ اُس کے
سوار کا نام موت تھا، اور پاتال اُس کے پیچھے پیچھے
چل رہی تھی۔ اُنہیں زمین کا چوتھا حصہ قتل کرنے
کا اختیار دیا گیا، خواہ تلوار، مہلـککال، وبا یا وحشی
جانوروں یعےکے ذر سے ہو۔
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9 لیلے نے پانچویں مُہر کھولی تو مَیں نے قربان گاہ
کے نیچے اُن کی روحیں دیکھیں جو الله کے کلام اور
اپنی گواہی قائم رکھنے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔
10 اُنہوں نے اونچی آواز سے چلّا کر کہا، اے” قادرِ
قدوسمطلق، اور سچے رب، کتنی دیر اَور لـگے گی؟ تُو
تککب زمین باشندوںکے عدالتکی کر ہمارےکے
شہید ہونے کا انتقام نہ لے “گا؟ تب11 اُن میں سے ہر
ایک ایککو سفید لباس دیا گیا، اور اُنہیں سمجھایا گیا
کہ مزید” تھوڑی دیر آرام کرو، کیونکہ پہلے تمہارے
ہم خدمت بھائیوں میں سے اُتنوں کو شہید ہو جانا ہے
جتنوں کے لئے یہ مقرر “ہے۔

12 لیلے نے چھٹی مُہر کھولی تو مَیں ایکنے شدید
زلزلہ دیکھا۔ سورج بکری کے بالوں سے بنے ٹاٹ کی
مانند کالا گیا،ہو پورا نظرجیساخونچاند آنے اور13لگا
آسمان ستارےکے زمین پر یوں گر طرحجسگئے انجـیر
درختکے آخریلـگےپر انجـیر تیز ہَوا سےجھونکوںکے
گر ہیں۔جاتے آسمان14 لپیٹاُسےجبطرحکیطومار
کر بند کیا جاتا ہے پیچھے ہٹ گیا۔ اور ہر پہاڑ اور یرہ جز
اپنی اپنی جگہ گیا۔کھسکسے 15 پھر زمین بادشاہ،کے
شہزادے، جرنیل، امیر، اثر و رسوخ والے، غلام اور
آزاد سب کے سب غاروں میں اور پہاڑی چٹانوں کے
درمیان چھپ گئے۔ 16 اُنہوں نے چلّا کر پہاڑوں اور
چٹانوں منتسے کی، ہم” پر گر کر ہمیں تخت پر بیٹھے
ہوئے کے چہرے اور لیلے کے غضب سے چھپا لو۔
17 کیونکہ اُن غضبکے کا دنعظیم آ گیا اورہے، کون
قائم رہ سکتا “ہے؟

7
اسرائیل کے 1,44,000 چنے ہوئے افراد

1 اِس کے بعد مَیں نے چار فرشتوں کو زمین کے
چار کونوں پر کھڑے دیکھا۔ وہ زمین کی چار ہَواؤں
کو چلنے روکسے رہے تھے تاکہ نہ زمین پر، نہ سمندر
یا کسی درخت پر کوئی ہَوا چلے۔ 2 پھر مَیں ایکنے
اَور فرشتہ مشرق سے ھتے چڑ ہوئے دیکھا جس کے
پاس زندہ خدا کی مُہر تھی۔ اُس نے اونچی آواز سے
اُن چار فرشتوں باتسے کی جنہیں زمین اور سمندر کو
نقصان پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اُس نے کہا،

3 زمین،” سمندر یا درختوں کو اُس وقت تک نقصان
مت پہنچانا جب تک ہم اپنے خدا کے خادموں کے
ماتھوں پر مُہر نہ لگا “لیں۔ اور4 مَیں نے سنا جنکہ پر مُہر
لگائی گئی تھی وہ 1,44,000 افراد تھے اور وہ اسرائیل
کے ہر ایک قبیلے سے :تھے 5 12,000 یہوداہ سے،
12,000 روبن سے، 12,000 جد سے، 6 12,000
آشر سے، 12,000 نفتالی سے، 12,000 منسّی سے،
شمعون712,000 لاوی12,000سے، 12,000سے،
اِشکار سے، 8 12,000 زبولون سے، سےیوسف12,000 اور بن12,000 یمین سے۔

الله کے ایکحضور بڑا ہجوم
9 اِس کے بعد مَیں نے ایک ہجوم دیکھا جو اِتنا بڑا

تھا کہ اُسے گنا نہیں جا سکتا تھا۔ اُس میں ہر ملت، ہر
قبیلے، قومہر اور زبانہر افرادکے لباسسفید پہنے ہوئے
تخت اور لیلے کے منے سا کھڑے تھے۔ اُن کے ہاتھوں
میں کھجور کی ڈالیاں تھیں۔ 10 اور وہ اونچی آواز سے
چلّا چلّا کر کہہ رہے تختنجات”تھے، پر بیٹھے ہوئے
ہمارے خدا اور لیلے طرفکی “ہے۔سے تمام11 فرشتے
تخت، بزرگوں اور چار جانداروں کے ارد کھڑےگرد
تھے۔ اُنہوں تختنے کے منے سا گر کر الله کو سجدہ کیا
12 اور کہا، !آمین” ہمارے خدا کی ازل سے ابد تک
ستائش، جلال، حکمت، شکرگزاری، قدرتعزت، اور
طاقت حاصل رہے۔ “!آمین

بزرگوں13 میں ایکسے نے مجھ سے پوچھا، سفید”
لباس پہنے ہوئے یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے “ہیں؟آئے

14 مَیں جوابنے دیا، میرے” آقا، آپ ہی “ہیں۔جانتے
اُس نے کہا، یہ” وہی ہیں جو بڑی ایذا رسانی سے

نکل کر آئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنے لباس لیلے کے خون
میں دھو کر سفید کر لئے ہیں۔ 15 اِس لئے وہ الله کے
تخت کے منے ہیںکھڑےسا اور راتدن اُس کے گھر
میں اُس خدمتکی کرتے ہیں۔ تختاور پر بیٹھا ہوا اُن
کو دےپناہ گا۔ 16 اِس کے بعد نہ بھوککبھی اُنہیں
نہگیستائے پیاس۔ نہ اَورکسینہدھوپ، قسم تپتیکی
گرمی اُنہیں ُجھلسائے گی۔ 17 کیونکہ جو لیلا تخت کے
درمیان بیٹھا ہے وہ اُن کی گلہ بانی کرے گا اور اُنہیں
زندگی کے چشموں پاسکے لے جائے گا۔ اور الله اُن
کی آنکھوں سے تمام آنسو پونچھ ڈالے “گا۔
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8
ساتویں مُہر

لیلےجب1 ساتویںنے مُہر کھولی تو آسمان پر خاموشی
چھا گئی۔ یہ خاموشی ً تقریبا آدھے گھنٹے تک رہی۔
2 پھر مَیں نے الله کے منے ساتکھڑےسا فرشتوں کو
دیکھا۔ ساتاُنہیں تُرم دیئے گئے۔

ایک3 اَور جسفرشتہ پاسکے سونے کا بخوردان
تھا آ کر قربان گاہ پاسکے کھڑا ہو گیا۔ اُسے بہت سا
بخور دیا گیا تاکہ وہ اُسے مُقّدسین کی دعاؤں کے ساتھ
منےکےتخت قربانکیسونےکیسا گاہ کرے۔پیشپر
بخور4 کا دھواں مُقّدسین دعاؤںکی ساتھکے فرشتے کے
ہاتھ سے اُٹھتے اُٹھتے الله کے منے سا پہنچا۔ 5 پھر فرشتے نے
بخوردان کو لیا اور اُسے قربان گاہ آگکی سے بھر کر
زمین پھینکپر دیا۔ تب کڑکتی اور گرجتی آوازیں سنائی
دیں، بجلی چمکنے لـگی اور زلزلہ آ گیا۔

تُرموں کا اثر
6 پھر جن سات فرشتوں کے پاس سات تُرم تھے وہ

اُنہیں بجانے کے لئے تیار ہوئے۔
پہلے7 فرشتے اپنےنے تُرم کو دیا۔بجا اِس پر اولے اور

خون ساتھکے ملائی آگگئی پیدا ہو کر زمین پر برسائی
گئی۔ اِس سے زمین کا تیسرا حصہ، درختوں کا تیسرا
حصہ اور تمام گھاسہری بھسم ہو گئی۔

دوسرےپھر8 فرشتے ماری۔پھونکمیںتُرماپنےنے
اِس پر جلتی ہوئی ایک بڑی پہاڑ نما چیز کو سمندر میں
پھینکا گیا۔ سمندر کا تیسرا حصہ خون میں بدل گیا،
سمندر9 میں موجود مخلوقاتزندہ کا تیسرا ہلاکحصہ
اور بحری جہازوں کا تیسرا حصہ تباہ ہو گیا۔

10 پھر تیسرے فرشتے نے اپنے تُرم میں پھونک
ماری۔ اِس پر مشعل کی طرح بھڑکتا ایکہوا بڑا ستارہ
آسمان سے یاؤں در کے تیسرے حصے اور پانی کے
چشموں پر گر گیا۔ 11 اِس ستارے کا نام افسنطین تھا
اور اِس سے پانی کا تیسرا حصہ افسنطین جیسا کڑوا ہو
بہتگیا۔ لوگسے یہ کڑوا پانی پینے سے مر گئے۔

12 پھر چوتھے فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔
اِس پر سورج کا تیسرا حصہ، چاند کا تیسرا حصہ اور
ستاروں کا تیسرا حصہ روشنی سے محروم ہو گیا۔ دن کا

تیسرا حصہ روشنی سے محروم ہوا اور اِسی راتطرح کا
تیسرا حصہ بھی۔

13 پھر دیکھتے دیکھتے مَیں نے ایک عقاب کو سنا
جس میرےنے سر کے اوپر ہی بلندیوں پر اُڑتے ہوئے
اونچی آواز سے پکارا، !افسوس” !افسوس زمین کے
باشندوں پر !افسوس کیونکہ تین فرشتوں کے تُرموں کی
آوازیں ابھی باقی “ہیں۔

9
1 پھر پانچویں فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔

اِس پر مَیں ایکنے ستارہ دیکھا جو آسمان سے زمین پر
گر گیا تھا۔ اِس ستارے کو اتھاہ گڑھے کے راستے کی
چابی دی گئی۔ اُس2 نے اتھاہ گڑھے کا راستہ کھول
دیا تو اُس سے دھواں نکل کر اوپر آیا، یوں جیسے دھواں
کسی بڑے بھٹے سے نکلتا ہے۔ سورج اور چاند اتھاہ
دھوئیںاِسکےگڑھے تاریکسے گئے۔ہو دھوئیںاور3
میں سے ٹڈیاں نکل کر زمین پر اُتر آئیں۔ اُنہیں زمین کے
بچھوؤں جیسا اختیار دیا گیا۔ 4 اُنہیں بتایا گیا، نہ” زمین
کی گھاس، پودےکسینہ درختیا نقصانکو پہنچاؤ
بلـکہ صرف اُن لوگوں کو جن کے ماتھوں پر الله کی مُہر
نہیں لـگی “ہے۔ ٹڈیوں5 کو اِن لوگوں کو مار لنے ڈا کا
اختیار نہ دیا گیا بلـکہ اُنہیں بتایا گیا کہ وہ پانچ تکمہینوں
اُن اذیتکو دیں۔ اور یہ اذیت تکلیفاُس کی مانند ہے
جو تب پیدا ہوتی ہے جب بچھو کسی ڈنککو مارتا
ہے۔ 6 اُن پانچ مہینوں کے لوگدوران موت کی تلاش
میں رہیں گے، لیکن اُسے پائیں گے نہیں۔ وہ مر جانے
کی شدید آرزو کریں گے، لیکن موت اُن بھاگسے کر
دُور رہے گی۔

7 ٹڈیوں کی شکل و صورت جنگ کے لئے تیار
گھوڑوں کی مانند تھی۔ اُن کے سروں پر سونے کے
تاجوں جیسی چیزیں تھیں اور اُن کے چہرے انسانوں
کے چہروں کی مانند تھے۔ 8 اُن کے بال خواتین کے
بالوں کی مانند اور اُن دانتکے ببر شیر دانتوںکے جیسے
تھے۔ یوں9 لگا جیسے اُن سینوںکے پر لوہے زرہسےکے
بکتر لـگے ہوئے تھے، اور اُن کے پَروں کی آواز بےشمار
رتھوں اور گھوڑوں کے شور جیسی تھی جب مخالفوہ
پر جھپٹ رہے ہوتے ہوں۔ 10 اُن کی دُم پر بچھو کا
سا ڈنک لگا تھا اور اُنہیں اِن ہی دُموں سے لوگوں کو
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پانچ مہینوں تک نقصان پہنچانے کا اختیار تھا۔ 11 اُن
کا بادشاہ اتھاہ گڑھے کا فرشتہ جسہے کا عبرانی نام
ابدون اور یونانی نام اپلیون (ہلاکو) ہے۔

12 یوں پہلا افسوس گزر گیا، لیکن اِس کے بعد دو
افسوسمزید ہونے والے ہیں۔

13 چھٹے فرشتے نے اپنے تُرم پھونکمیں ماری۔ اِس
پر مَیں ایکنے آواز سنی جو الله کے منے سا واقع سونے
کی قربان گاہ کے چار کونوں پر لـگے سینگوں سے آئی۔
اِس14 آواز نے چھٹا پکڑےتُرم ہوئے فرشتے سے اُن”کہا، چار فرشتوں کو کھلا چھوڑ دینا بڑےجو یا در بنام
فرات پاسکے بندھے ہوئے “ہیں۔ 15 اِن چار فرشتوں
کو اِسی مہینے کے اِسی دن کے اِسی گھنٹے کے لئے تیار
کیا گیا تھا۔ اب اِنہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ انسانوں
کا تیسرا حصہ مار ڈالیں۔ مجھے16 بتایا گیا کہ گھوڑوں
پر سوار بیسفوجی کروڑ تھے۔ 17 یا رو گھوڑےمیں اور
سوار یوں نظر :آئے سینوں پر لـگے زرہ آگبکتر جیسے
سرخ، نیلے گندھکاور جیسے پیلے تھے۔ گھوڑوں کے
سر ببر شیر کے سروں مطابقتسے رکھتے تھے اور اُن کے
منہ سے دھواںآگ، گندھکاور نکلتی تھی۔ 18 آگ،
دھوئیں اور گندھک کی اِن تین بلاؤں سے انسانوں کا
تیسرا ہلاکحصہ ہوا۔ 19 گھوڑےہر طاقتکی اُس
کے منہ اور دُم میں تھی، کیونکہ اُن کی دُمیں سانپ کی
مانند تھیں جن سرکے نقصان پہنچاتے تھے۔

جو20 اِن بلاؤں نہیںہلاکسے تھےہوئے بلـکہ ابھی
باقی تھے اُنہوں نے پھر بھی اپنے ہاتھوں کے کاموں سے
توبہ نہ کی۔ بدروحوںوہ اور چاندی،سونے، پیتل، پتھر
اور لـکڑی بُتوںکے کی پوجا سے باز نہ آئے ایسیحالانکہ
چیزیں نہ تو دیکھ سکتی ہیں، نہ سننے یا چلنے کے قابل
ہوتی ہیں۔ 21 وہ قتل و غارت، زناکاریجادوگری، اور
یوں چور بھیسے توبہ کر کے باز نہ آئے۔

10
فرشتہ اور چھوٹا طومار

1 پھر مَیں ایکنے اَور طاقت ور فرشتہ دیکھا۔ وہ
بادل اوڑھے ہوئے آسمان سے اُتر رہا تھا اور اُس کے
سر کے اوپر قوِس قزح تھی۔ اُس کا چہرہ سورج جیسا
تھا اور اُس کے آگپاؤں کے ستون جیسے۔ 2 اُس کے
ہاتھ ایکمیں چھوٹا طومار تھا جو کھلا تھا۔ ایکاپنے

پاؤں اُسکو سمندرنے پر رکھ دیا دوسرےاور زمینکو
پر۔ 3 پھر وہ اونچی آواز سے پکار اُٹھا۔ ایسے لگا جیسے
ببر گرجشیر اِسہے۔رہا آوازیںساتکیکڑکپر لنے بو
لـگیں۔ 4 اُن لنےکے بو پر مَیں اُن باتیںکی لـکھنے کو تھا کہ
ایک آواز نے آوازوںساتکیکڑک”کہا، باتوںکی پر
مُہر لگا اور اُنہیں مت “لـکھنا۔

5 پھر اُس فرشتے نے جسے مَیں نے سمندر اور زمین پر
کھڑا دیکھا اپنے ہنے د ہاتھ کو آسمان طرفکی اُٹھا کر
الله6 نامکے قَسمکی اُسکھائی، نامکے کی ازلجو سے
تکابد زندہ ہے جساور نے آسمانوں، زمین اور سمندر
کو اُن تمام سمیتچیزوں خلق کیا جو اُن میں ہیں۔ فرشتے
نے کہا، اب” دیر نہیں ہو گی۔ جب7 ساتواں فرشتہ
اپنے تُرم میں پھونک مارنے کو ہو گا تب الله کا بھید
جو اُس نے اپنے نبوّت کرنے والے خادموں کو بتایا تھا
تکتکمیل پہنچے “گا۔

8 پھر جو آواز آسمان سے دیسنائی تھی اُس ایکنے
بار پھر مجھ سے بات کی، جا،” وہ طومار لے لینا جو
سمندر اور زمین کھڑےپر فرشتے کے ہاتھ میں کھلا “ہے۔پڑا

9 چنانچہ مَیں نے فرشتے کے پاس جا کر اُس سے
گزارش کی کہ وہ مجھے چھوٹا طومار دے۔ اُس نے
مجھ سے کہا، اِسے” لے اور کھا لے۔ تیرےیہ منہ میں
شہد کی طرح میٹھا لـگے گا، لیکن تیرے معدے میں
کڑواہٹ کرےپیدا “گا۔

10 مَیں نے چھوٹے طومار کو فرشتے کے ہاتھ سے
لے کر اُسے کھا لیا۔ میرے منہ میں تو وہ شہد کی
طرح میٹھا لـگ رہا تھا، لیکن معدے میں جا کر اُس
کڑواہٹنے پیدا کر دی۔ 11 پھر مجھے بتایا گیا، لازم”
ہے کہ بہتتُو اُمّتوں، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں کے
بارے میں مزید نبوّت “کرے۔

11
دو گواہ

1 مجھے گز کی طرح کا سرکنڈا دیا گیا اور بتایا جا،”گیا، الله کے گھر اور قربان گاہ کی پیمائش کر۔ اُس
پرستاروںمیں تعدادکی بھی گن۔ لیکن2 بیرونی صحن کو
ناپ،متاُسےدے۔چھوڑ داروںغیرایماناُسےکیونکہ
کو دیا گیا ہے مُقّدسجو شہر کو 42 تکمہینوں کچلتے
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رہیں گے۔ 3 اور مَیں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں
گا، اور ٹاٹوہ اوڑھ دنوں1,260کر دورانکے نبوّت
یں کر “گے۔

4 یہ دو گواہ زیتون کے وہ درختدو اور وہ دو شمع
دان ہیں جو دنیا کے آقا کے منے کھڑےسا ہیں۔ 5 اگر
کوئی اُنہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اُن کے منہ میں سے
آگ نکل کر اُن کے دشمنوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ جو
بھی اُنہیں نقصان پہنچانا چاہے اُسے اِس طرح مرنا پڑتا
ہے۔ 6 اِن گواہوں آسمانکو بندکو رکھنے کا اختیار ہے
تاکہ وقتجتنا وہ نبوّت یں بارشکر نہ اُنہیںہو۔ پانی کو
خون میں لنے بد اور زمین کو ہر قسم اذیتکی پہنچانے
کا اختیار بھی ہے۔ اور وہ جتنی دفعہ جی چاہے یہ کر
سکتے ہیں۔

7 اُن کی گواہی کا مقررہ وقت پورا ہونے پر اتھاہ
میںگڑھے نکلنےسے حیوانوالا اُن شروعکرناجنگسے
کرے گا اور اُن پر غالب آ کر اُنہیں مار ڈالے گا۔ 8 اُن
کی لاشیں اُس بڑے شہر کی سڑک پر پڑی رہیں گی
جس کا علامتی نام سدوم اور مصر وہاںہے۔ اُن کا آقا
مصلوببھی ہوا تھا۔ 9 اور ساڑھے تین دنوں کے دوران
ہر اُمّت، قبیلے، زبان اور قوم لوگکے اِن لاشوں کو
دیکھیںکرگھور دفناِنہیںاورگے گے۔دیںنہیںکرنے
زمین10 باشندےکے اُن کی وجہ سے مسرور ہوں گے
اور خوشی منا دوسرےایککر کو تحفے بھیجیں گے،
کیونکہ اِن دو نبیوں نے زمین پر ہنے ر والوں کو کافی ایذا
پہنچائی تھی۔ لیکن11 اِن ساڑھے تین دنوں کے بعد الله
نے اُن میں زندگی کا دم پھونک دیا، اور وہ اپنے پاؤں
پر کھڑے ہوئے۔ جو اُنہیں دیکھ رہے تھے وہ سخت
دہشت زدہ ہوئے۔ 12 پھر اُنہوں نے آسمان سے ایک
اونچی آواز جسسنی نے اُن سے کہا، یہاں” اوپر “!آؤ
اور اُن کے دشمنوں کے دیکھتے دیکھتے ایکدونوں بادل
میں آسمان پر چلے گئے۔ اُسی13 وقت ایک شدید زلزلہ
آیا اور شہر کا دسواں حصہ گر کر تباہ ہو گیا۔ 7,000
افراد اُس کی زد میں آ کر مر بچےگئے۔ لوگوںہوئے میں
پھیلدہشت گئی اور وہ آسمان کے خدا جلالکو دینے
لـگے۔

14 دوسرا افسوس گزر گیا، لیکن اب تیسرا افسوس
جلد ہونے والا ہے۔

ساتواں تُرم
15 ساتویں فرشتے نے اپنے تُرم میں پھونک ماری۔

اِس پر آسمان پر سے اونچی آوازیں سنائی دیں جو کہہ
رہی تھیں، زمین” کی ہمارےبادشاہی آقا اور اُس کے
مسیح کی ہو گئی ہے۔ وہی ازل سے حکومتتکابد
کرے “گا۔ 16 اور الله کے تخت کے منے سا بیٹھے 24
بزرگوں نے گر کر الله کو سجدہ کیا 17 اور کہا، اے”
رب قادرِ مطلق خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تُو جو ہے
اور تھا۔جو کیونکہ تُو اپنی قدرتعظیم میںکامکو لا کر
حکومت کرنے لگا ہے۔ قومیں18 غصے میں آئیں تو تیرا
نازلغضب ابہوا۔ مُردوں عدالتکی کرنے اور اپنے
خادموں کو اجر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، تیرے
نبیوں، مُقّدسین اور تیرا خوف ماننے والوں کو اجر ملے
گا، خواہ وہ ہوںچھوٹے یا اببڑے۔ بھیوقتوہ آ گیا
ہے کہ زمین کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا “جائے۔

19 آسمان پر الله کے گھر کو کھولا گیا اور اُس میں
اُس کے عہد کا صندوق نظر آیا۔ بجلی چمکنے لـگی، شور
مچ گیا، بادل گرجنے بڑےبڑےاور اولے پڑنے لـگے۔

12
خاتون اور اژدہا

1 پھر آسمان ایکپر عظیم نشان ظاہر ایکہوا، خاتون
جس لباسکا سورج تھا۔ اُس پاؤںکے تلے چاند اور سر
پر بارہ ستاروں کا تاج تھا۔ اُس2 کا پاؤں بھاری تھا، اور
جنم دینے کے شدید درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے
وہ چلّا رہی تھی۔

3 پھر آسمان ایکپر اَور نشان نظر ایکآیا، بڑا آگاور
جیسا سرخ اژدہا۔ اُس کے سات سر اور سینگدس
تھے، اور سرہر تاجایکپر تھا۔ اُس4 کی دُم ستاروںنے
کے تیسرے حصے کو آسمان پر سے اُتار کر زمین پر
پھینک دیا۔ پھر اژدہا جنم دینے والی خاتون کے منے سا
کھڑا ہوا تاکہ اُس بچے کو جنم لیتے ہی ہڑپ کر لے۔
بیٹاکےخاتون5 پیدا ہوا، وہ بچہ جو لوہے شاہیکے عصا
قوموںسے بچےاِسکےخاتوناورگا۔کرےحکومتپر
کو چھین کر الله اور اُس تختکے کے منے سا لایا گیا۔
یگستانخودخاتون6 ہجرتمیںر ایسیایککےکر جگہ
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پہنچ گئی جو الله نے اُس کے لئے تیار کر رکھی تھی،
تاکہ تکدن1,260وہاں اُس پرورشکی کی جائے۔

7 پھر آسمان جنگپر چھڑ میکائیلگئی۔ اور اُس کے
فرشتے اژدہے سے لڑے۔ اژدہا اور اُس کے فرشتے اُن
سے لڑتے رہے، لیکن8 غالبوہ نہ آ سکے بلـکہ آسمان پر
اپنے مقام محرومسے گئے۔ہو بڑے9 اژدہے نکالکو دیا
گیا، اُس قدیم اژدہے کو ابلیسجو یا شیطان کہلاتا ہے
اور جو پوری دنیا کو گم راہ کر دیتا ہے۔ اُسے اُس کے
سمیتفرشتوں زمین پر پھینکا گیا۔

10 پھر آسمان پر ایک اونچی آواز سنائی دی، اب”
ہمارے خدا کی قدرتنجات، اور بادشاہی آ گئی ہے،
اب اُس کے مسیح کا اختیار آ گیا ہے۔ ہمارےکیونکہ
بھائیوں اور بہنوں پر الزام لگانے والا راتدنجو الله کے
اُنحضور پر الزام لگاتا رہتا تھا زمیناُسے پر پھینکا گیا ہے۔
ایمان11 دار لیلے کے خون اور اپنی گواہی سنانے کے
یعے ذر ہی اُس پر غالب آئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنی جان
عزیز نہ رکھی بلـکہ اُسے تکدینے تیار تھے۔ 12 چنانچہ
خوشی اےمناؤ، !آسمانو خوشی مناؤ، اُن میں بسنے !والو
لیکن زمین اور سمندر پر !افسوس ابلیسکیونکہ تم پر اُتر
آیا میںغصےبڑےوہہے۔ کیونکہہے، وہ جانتا کہہے
اب اُس وقتپاسکے کم “ہے۔

جب13 اژدہے نے دیکھا کہ اُسے زمین پر گرا دیا گیا
ہے تو وہ اُس خاتون کے پیچھے پڑ گیا جس نے بچے کو
جنم دیا تھا۔ لیکن14 خاتون عقاببڑےکو کے سے دو
پَر دیئے گئے تاکہ وہ اُڑ کر یگستان ر میں اُس جگہ پہنچے
جو اُس کے لئے تیار کی گئی تھی اور جہاں وہ ساڑھے
تین تکسال اژدہے کی پہنچ محفوظسے رہ پرورشکر
پائے گی۔ اِس15 پر اژدہے نے اپنے منہ سے پانی نکال
کر یا در کی صورت میں خاتون کے پیچھے پیچھے بہا دیا
تاکہ اُسے بہا لے جائے۔ لیکن16 زمین نے خاتون کی
مدد اپناکےکر کھولمنہ دیا اور اُس یا در نگلکو لیا جو
اژدہے نے اپنے منہ نکالسے دیا تھا۔ 17 پھر اژدہے کو
خاتون پر غصہ آیا، اور وہ اُس کی باقی اولاد جنگسے
کرنے کے لئے چلا گیا۔ خاتون) کی اولاد وہ ہیں
جو الله کے پورےاحکام کر کے عیسٰی کی گواہی کو
قائم رکھتے ۔(ہیں 18 اور اژدہا سمندر ساحلکے پر کھڑا

ہو گیا۔
13

دو حیوان
1 پھر مَیں نے دیکھا کہ سمندر میں ایکسے حیوان

نکل رہا ہے۔ اُس سینگدسکے اور سات سر تھے۔
سینگہر ایکپر تاج اور ہر سر پر کفر ایککا نام تھا۔
2 یہ حیوان چیتے کی مانند تھا۔ لیکن اُس کے ریچھ کے
پاؤںسے اور ببر شیر کا تھا۔منہسا اژدہے حیواناِسنے
کو اپنی قوت، اپنا تخت اور بڑا اختیار دے دیا۔ 3 لگتا
تھا کہ حیوان کے سروں میں ایکسے پر لاعلاج زخم
لگا ہے۔ لیکن اِس زخم کو شفا دی گئی۔ پوری دنیا
یہ دیکھ حیرتکر زدہ ہوئی اور حیوان کے لـگپیچھے
گئی۔ لوگوں4 نے اژدہے کو سجدہ کیا، اُسیکیونکہ نے
حیوان اختیارکو تھا۔دیا اُنہوںاور یہنے کہہ حیوانکر
بھیکو سجدہ اِسکون”کیا، حیوان کی مانند کونہے؟
اِس سے لڑ سکتا “ہے؟

حیواناِس5 بڑیبڑیکو باتیں اور کفر بکنے کا اختیار
دیا گیا۔ اور اُسے یہ کرنے کا اختیار 42 مہینے کے لئے
مل گیا۔ 6 یوں وہ اپنا منہ کھول کر الله، اُس کے نام،
اُس سکونتکی گاہ اور آسمان کے باشندوں پر کفر بکنے
لگا۔ اُسے7 مُقّدسین جنگسے کر کے اُن پر فتح پانے کا
اختیار بھی دیا گیا۔ اور اُسے ہر قبیلے، ہر اُمّت، ہر زبان
اور ہر قوم پر اختیار دیا گیا۔ زمین8 باشندےتمامکے اِس
حیوان کو سجدہ کریں گے یعنی سبوہ جن کے نام دنیا
کی ابتدا سے لیلے کی کتاِب حیات میں درج نہیں ہیں،
اُس لیلے کتابکی میں جو ذبح کیا گیا ہے۔

9 جو سن سکتا ہے وہ سن !لے 10 اگر کسی کو
قیدی بننا ہے تو وہ قیدی ہی بنے گا۔ اگر کسی کو
تلوار کی زد میں آ کر مرنا ہے تو وہ ایسے مرےہی گا۔
اب مُقّدسین کو ثابت قدمی اور وفادار ایمان ضرورتخاصکی ہے۔

11 پھر مَیں ایکنے اَور حیوان کو دیکھا۔ وہ زمین
میں سے نکل رہا تھا۔ اُس کے لیلے کے سے سینگدو
تھے، لیکن اُس کے لنے بو کا انداز اژدہے کا سا تھا۔
12 اُس نے پہلے حیوان کا پورا اختیار اُس کی خاطر
استعمال کر کے زمین اور اُس کے باشندوں کو پہلے
حیوان کو سجدہ کرنے پر اُکسایا، یعنی اُس حیوان کو



مکاشفہ 13:13 1313 مکاشفہ 14:14

جس کا لاعلاج زخم بھر گیا تھا۔ 13 اور اُس بڑےنے
نشانمعجزانہ تکیہاںدکھائے، اُسکہ لوگوںنے کے
دیکھتے دیکھتے آسمان سے زمین آگپر نازل ہونے دی۔
یوں14 اُسے پہلے کیحیوان خاطر نشانمعجزانہ دکھانے
کا اختیار دیا گیا، اور اِن کے یعے ذر اُس نے زمین کے
باشندوں صحیحکو راہ بہکایا۔سے اُس اُنہیںنے کہا کہ
وہ اُس حیوان کی تعظیم ایکمیں مجسمہ بنا دیں جو تلوار
زخمیسے ہونے باوجودکے دوبارہ زندہ ہوا تھا۔ 15 پھر
اُسے پہلے حیوان کے مجسمے میں جان لنے ڈا کا اختیار
دیا گیا تاکہ مجسمہ بول سکے اور اُنہیں قتل کروا سکے
جو اُسے سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اُس16 نے
یہ بھی کروایا کہ ایکہر کے ہنے د ہاتھ یا ماتھے ایکپر
نشانخاص لگایا جائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو
یا غریب، آزاد ہو یا غلام۔ خریدکچھشخصوہصرف17
یا بیچ سکتا جستھا پر یہ نشان لگا تھا۔ یہ نشان حیوان کا
نام یا اُس کے نام کا نمبر تھا۔

حکمتیہاں18 ضرورتکی ہے۔ سمجھجو دار ہے
نمبرکےحیوانوہ ایکیہکیونکہکرے،حسابکا مرد
کا نمبر اُسہے۔ کا نمبر 666 ہے۔

14
لیلا اور اُس کی قوم

1 پھر مَیں نے دیکھا کہ میرےلیلا منے سا ہی صیون
کے پہاڑ پر کھڑا ہے۔ اُس کے ساتھ 1,44,000 افراد
کھڑے تھے جن ماتھوںکے پر اُس کا اور اُس باپکے
کا نام لـکھا تھا۔ 2 اور مَیں نے آسمان سے ایک ایسی
آواز سنی جو کسی بڑے آبشار اور گرجتے بادلوں کی
اونچی کڑک کی مانند تھی۔ یہ اُس آواز کی مانند تھی
سرودجو بجانے والے سازوںاپنے لتےسے نکا ہیں۔ یہ3
1,44,000 افراد تخت، چار جانداروں اور بزرگوں کے
منے سا ایککھڑے نیا گیت گا رہے تھے، ایک ایسا
گیت صرفجو وہی سیکھ سکے جنہیں لیلے نے زمین
سے خرید لیا تھا۔ 4 یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اپنے آپ
کو خواتین ساتھکے آلودہ نہیں کیا، کیونکہ کنوارےوہ
ہیں۔ جہاں بھی لیلا جاتا وہاںہے وہ بھی جاتے ہیں۔
اُنہیں باقی انسانوں میں فصلسے پہلےکے پھل حیثیتکی
سے الله اور لیلے کے لئے خریدا گیا ہے۔ 5 اُن کے منہ سے
جھوٹکبھی نہیں نکلا بلـکہ وہ بےالزام ہیں۔

تین فرشتے
6 پھر مَیں ایکنے اَور فرشتہ دیکھا۔ میرےوہ سر

کے اوپر ہی ہَوا میں اُڑ رہا تھا۔ اُس کے پاس الله کی
خبریخوشابدی تھی تاکہ وہ اُسے زمین کے باشندوں
یعنی ہر قوم، قبیلے، زباناہِل اور اُمّت اُس7سنائے۔کو
نے اونچی آواز سے کہا، خدا” کا خوف مان کر اُسے
عدالتکیاُسکیونکہدو،جلال وقتکا آ اُسےہے۔گیا
سجدہ جسکرو نے آسمانوں، زمین، سمندر اور پانی کے
چشموں خلقکو کیا “ہے۔

دوسرےایک8 فرشتے پہلےنے پیچھےکے پیچھے چلتے
ہوئے وہ”کہا، گر گیا !ہے ہاں، بابلعظیم گر گیا ہے،
جس نے تمام قوموں کو اپنی حرام کاری اور مستی کی
َمے پلائی “ہے۔

9 اِن دو فرشتوں کے ایکپیچھے تیسرا فرشتہ چل رہا
تھا۔ اُس نے اونچی آواز سے کہا، جو” بھی حیوان اور
اُس کے مجسمے کو کرےسجدہ اور جسے بھی اُس کا
نشان ماتھےاپنے یا ہاتھ ملپر جائے وہ10 الله غضبکے
کی َمے سے پیئے گا، ایسی َمے جو ملاوٹ کے بغیر ہی
الله کے غضب کے پیالے میں ڈالی گئی ہے۔ مُقّدس
فرشتوں اور لیلے کے حضور آگاُسے گندھکاور کا
عذاب پڑےسہنا گا۔ 11 اور اِن لوگوں کو ستانے والی
جلتیآگیہ اِسگی،رہے تکابددھواںکا چڑھتا رہے
گا۔ جو حیوان اور اُس مجسمےکے کو سجدہ کرتے ہیں
یا جنہوں نے اُس کے نام کا نشان لیا ہے وہ نہ دن، نہ
رات کو آرام پائیں “گے۔

مُقّدسینیہاں12 ثابتکو قدم ہنے ہے،ضرورتکیر
اُنہیں جو الله کے احکام پورے کرتے اور عیسٰی کے
وفادار ہتے ر ہیں۔

13 پھر مَیں نے آسمان سے ایک آواز یہ کہتی ہوئی
سنی، لـکھ،” مبارک ہیں وہ مُردے جو اب سے
خداوند وفاتمیں پاتے جی”“ہیں۔ روح“ہاں، فرماتا ہے، وہ” اپنی مشقتمحنت
آرامسے پائیں کیونکہگے، اُن نیککے کام اُن پیچھےکے
ہو کر اُن کے ساتھ چلیں “گے۔

زمین پر فصل کی کٹائی
14 پھر مَیں نے ایک سفید بادل دیکھا، اور اُس پر

کوئی بیٹھا تھا جو ابِن آدم کی مانند تھا۔ اُس کے سر پر
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سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی تھی۔ ایک15 اَور
فرشتہ الله کے گھر سے نکل کر اونچی آواز سے پکار کر
اُس سے مخاطب ہوا جو بادل پر بیٹھا تھا، اپنی” درانتی
لے کٹائیکیفصلکر !کر فصلکیونکہ کاٹنے وقتکا آ
گیا ہے اور زمین پر کی پکفصل گئی “ہے۔ 16 چنانچہ
بادل پر بیٹھنے والے نے اپنی درانتی زمین پر چلائی اور
زمین کی فصل کی کٹائی ہوئی۔

اِس17 کے ایکبعد اَور فرشتہ الله کے اُس گھر سے
نکل آیا آسمانجو پر ہے، اور اُس پاسکے بھی تیز تھی۔درانتی

18 ایکپھر تیسرا فرشتہ آیا۔ آگاُسے پر اختیار تھا۔
وہ قربان گاہ سے آیا اور اونچی آواز پکارسے کر تیز درانتی
پکڑے ہوئے فرشتے سے مخاطب ہوا، اپنی” تیز درانتی
لے کر زمین کی انگور کی بیل سے انگور کے ُگچھے جمع
کر، اُسکیونکہ پکانگورکے “ہیں۔گئے 19 فرشتے نے
زمین پر اپنی درانتی چلائی، اُس کے انگور جمع کئے اور
اُنہیں الله کے غضب کے حوضبڑےاُس پھینکمیں
میںجسدیا انگور رسکا نکالا جاتا ہے۔ حوضیہ20
شہر سے باہر واقع تھا۔ اُس میں پڑے انگوروں کو اِتنا
روندا گیا حوضکہ میں سے خون بہہ نکلا۔ خون کا یہ
300سیلاب کلو میٹر پہنچتکدُور گیا اور وہ اِتنا یادہ ز
تھا کہ گھوڑوں کی تکلگاموں پہنچ گیا۔

15
آخری بلاؤں کے فرشتے

1 پھر مَیں نے آسمان پر ایک اَور الٰہی نشان دیکھا،
جو عظیم اور حیرت انگیز تھا۔ سات آخریساتفرشتے
بلائیں اپنے پاس رکھ کر کھڑے تھے۔ اِن سے الله کا
تکتکمیلغضب پہنچ گیا۔

مَیں2 نے شیشے کا ایکسا سمندر بھی جسدیکھا
میں آگ ملائی گئی تھی۔ اِس سمندر کے پاس وہ
تھےکھڑے جو اُسحیوان، مجسمےکے اور اُس نامکے
کے نمبر غالبپر آ گئے تھے۔ وہ الله کے دیئے ہوئے سرود
پکڑے 3 الله کے خادم موسٰی اور لیلے کا گیت گا رباے”تھے،رہے قادرِ مطلق خدا،
تیرے کام کتنے عظیم حیرتاور انگیز ہیں۔

اے زمانوں کے بادشاہ،
تیری راہیں راستکتنی اور سچی ہیں۔
اے4 کونرب، خوفتیرا نہیں مانے گا؟
تیرےکون نام کو جلال دےنہیں گا؟
کیونکہ تُو قدوسہی ہے۔
تمام قومیں آ تیرےکر حضور سجدہ کریں گی،
راستتیرےکیونکہ کام ظاہر ہو گئے “ہیں۔
5 اِس کے بعد مَیں نے دیکھا کہ الله کے گھر یعنی

آسمان پر کے شریعت کے خیمے *کو کھول دیا گیا۔
6 الله کے گھر سے وہ سات فرشتے نکل آئے جن کے
پاس سات بلائیں تھیں۔ اُن کے کتان صافکپڑےکے
چمکاورستھرے تھے۔رہے سینوںکپڑےیہ پر سونے
کے کمربند سے بندھے ہوئے تھے۔ 7 پھر چار جانداروں
میں ایکسے نے فرشتوںساتاِن کو سونے ساتکے
پیالے دیئے۔ یہ پیالے اُس خدا غضبکے بھرےسے
تھےہوئے ازلجو وقتاُس8ہے۔زندہتکابدسے الله
کا گھر اُس جلالکے قدرتاور سے پیدا ہونے والے
دھوئیں سے بھر گیا۔ اور جب تک سات فرشتوں کی
سات بلائیں تکمیل تک نہ پہنچیں اُس تکوقت کوئی
بھی الله کے گھر میں داخل نہ ہو سکا۔

16
الله غضبکے کے پیالے

1 پھر مَیں ایکنے اونچی آواز جسسنی نے الله کے
گھر میں سے سات فرشتوں سے کہا، جاؤ،” الله کے
غضب ساتبھرےسے پیالوں کو زمین پر ُنڈیل ا “دو۔

2 پہلے فرشتے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر ُنڈیل ا دیا۔
اِس پر اُن لوگوں کے جسموں پر بھدے اور تکلیف دہ
پھوڑے نکل آئے جن پر حیوان کا نشان تھا اور جو اُس
مجسمےکے کو سجدہ کرتے تھے۔

دوسرے3 فرشتے نے اپنا پیالہ سمندر پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس
پر سمندر کا لاشپانی میںخونسےکے بدل گیا، اور اُس
میں ہر زندہ مخلوق مر گئی۔

تیسرے4 فرشتے نے اپنا پیالہ یاؤں در اور پانی کے
چشموں پر ُنڈیل ا دیا تو اُن کا پانی خون بن گیا۔ 5 پھر مَیں
نے پانیوں پر مقرر فرشتے کو یہ کہتے سنا، تُو” یہ فیصلہ
کرنے میں راست ہے، تُو جو ہے اور جو تھا، تُو جو

* 15:5 خیمے :کو ملاقاتیعنی خیمےکے کو۔
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قدوس ہے۔ 6 اُنہوںچونکہ تیرےنے مُقّدسین اور نبیوں
کی خوں ریزی کی ہے، اِس لئے تُو نے اُنہیں وہ کچھ
دے جسدیا کے لائق وہ ہیں۔ تُو نے اُنہیں خون پلا
“دیا۔ 7 پھر مَیں نے قربان گاہ کو یہ جواب دیتے رباےہاں،”سنا، قادرِ مطلق ًخدا، تیرےحقیقتا فیصلے
سچے راستاور “ہیں۔

چوتھے8 فرشتے نے اپنا پیالہ سورج پر ُنڈیل ا دیا۔ اِس
پر سورج لوگوںکو آگکو سے ُجھلسانے کا اختیار دیا
گیا۔ لوگ9 تپششدید ُجھلسسے گئے، اور اُنہوں نے
الله نامکے پر کفر بکا جسے اِن بلاؤں پر اختیار تھا۔ اُنہوں
نے توبہ کرنے اور اُسے جلال دینے سے انکار کیا۔

پانچویں10 فرشتے نے اپنا پیالہ حیوان تختکے ُنڈیلپر ا
دیا۔ اِس پر اُس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا لوگگیا۔
اذیت مارےکے اپنی زبانیں کاٹتے رہے۔ اُنہوں11 نے
اپنی تکلیفوں اور پھوڑوں کی وجہ سے آسمان پر کفر بکا
اور اپنے کاموں سے انکار نہ کیا۔

12 چھٹے فرشتے نے اپنا بڑےپیالہ یا فراتدر پر ُنڈیل ا
دیا۔ اِس پر اُس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق کے
بادشاہوں کے لئے راستہ تیار ہو جائے۔ 13 پھر مَیں نے
تین بدروحیں دیکھیں جو مینڈکوں کی مانند تھیں۔ وہ
اژدہے کے منہ، حیوان کے منہ اور جھوٹے نبی کے
منہ میں نکلسے آئیں۔ 14 مینڈکیہ شیاطین کی روحیں
ہیں معجزےجو دکھاتی ہیں اور نکل پوریکر دنیا کے
بادشاہوں پاسکے جاتی ہیں تاکہ اُنہیں الله قادرِ مطلق
کے عظیم دن جنگپر کے لئے اکٹھا کریں۔

دیکھو،”15 مَیں چور کی طرح آؤں مبارکگا۔ ہے
وہ جو جاگتا رہتا اور اپنے کپڑے پہنے ہوئے رہتا ہے
تاکہ اُسے حالتننگی میں چلنا پڑےنہ لوگاور اُس کی
شرم گاہ نہ “دیکھیں۔

16 پھر اُنہوں نے بادشاہوں کو اُس جگہ پر اکٹھا کیا
جس کا نام عبرانی زبان میں ہرمجدون ہے۔

ساتویں17 فرشتے نے اپنا پیالہ ہَوا میں ُنڈیل ا دیا۔ اِس
پر الله کے گھر تختمیں طرفکی ایکسے اونچی آواز
کہا،نےجسدیسنائی اب” پہنچتکتکمیلکام گیا
“!ہے 18 بجلیاں چمکنے لـگیں، شور مچ گیا، بادل گرجنے
لـگے ایکاور شدید زلزلہ آیا۔ اِس قسم کا زلزلہ زمین پر

انسان کی تخلیق سے لے کر آج تک نہیں آیا، اِتنا سخت
زلزلہ کہ 19 عظیم شہر تین حصوں میں بٹ گیا اور قوموں
کے شہر تباہ ہو گئے۔ الله نے عظیم بابل کو یاد کر کے
اُسے اپنے سخت غضب کی َمے سے بھرا پیالہ پلا دیا۔
غائبجزیرےتمام20 ہو گئے اور پہاڑ کہیں نظر نہ آئے۔
لوگوں21 پر آسمان سے من من بھر بڑےبڑےکے اولے
گر گئے۔ اور لوگوں نے اولوں کی بلا کی وجہ سے الله پر
کفر بکا، کیونکہ یہ بلا سختنہایت تھی۔

17
مشہور کسبی

1 پھر سات پیالے اپنے پاس رکھنے والے اِن سات
فرشتوں میں پاسمیرےایکسے آیا۔ اُس آ،”کہا،نے
مَیں تجھے بڑیاُس کسبی کی سزا دکھا دوں گہرےجو
پانی پاسکے بیٹھی ہے۔ زمین2 کے بادشاہوں نے اُس
کے ساتھ زنا کیا۔ ہاں، اُس کی زناکاری کی َمے سے
زمین مستباشندےکے ہو “گئے۔

3 پھر فرشتہ مجھے روح میں ایک یگستان ر میں لے
گیا۔ وہاں مَیں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ ایک
قرمزی رنگ کے حیوان پر سوار تھی جس پورےکے
جسم پر کفر کے نام لـکھے تھے جساور ساتکے سر
اور دس سینگ تھے۔ 4 یہ عورت ارغوانی اور قرمزی
رنگ پہنےکپڑےکے اور قیمتبیشسونے، اورجواہر
موتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ اُس کے ہاتھ میں سونے کا
ایک پیالہ تھا چیزوںگھنونیجو اور اُس زناکاریکی کی
گندگی سے بھرا ہوا تھا۔ 5 اُس کے ماتھے پر یہ نام لـکھا
تھا، ایکجو بھید ہے، عظیم” بابل، کسبیوں اور زمین
کی گھنونی چیزوں کی “ماں۔ 6 اور مَیں نے دیکھا کہ
یہ عورت اُن مُقّدسین کے خون مستسے ہو گئی تھی
جنہوں نے عیسٰی کی دیگواہی تھی۔
اُسے دیکھ کر مَیں نہایت حیران ہوا۔ 7 فرشتے نے

مجھ سے پوچھا، تُو” حیرانکیوں مَیںہے؟ تجھ عورتپر
اور اُس حیوان کا بھید کھول دوں گا جس پر عورت
سوار ہے جساور ساتکے سر سینگدساور ہیں۔
جس8 حیوان کو تُو نے دیکھا وہ پہلے تھا، اِس وقت
نہیں اورہے دوبارہ اتھاہ میںگڑھے نکلسے ہلاکتکر
طرفکی بڑھے گا۔ زمین باشندوںجنکے کے نام دنیا
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کی تخلیق سے ہی کتاِب حیات میں درج نہیں ہیں وہ
حیوان کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ
وہ پہلے تھا، وقتاِس نہیں لیکنہے دوبارہ آئے گا۔

یہاں9 سمجھ سروںساتہے۔ضرورتکیذہندار
سے ساتمراد پہاڑ ہیں جن پر یہ عورت بیٹھی ہے۔ یہ
سات بادشاہوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ 10 اِن میں
سے پانچ گر گئے ہیں، چھٹا موجود ہے اور ساتواں ابھی
آنے والا لیکنہے۔ جب وہ آئے گا تو اُسے تھوڑی دیر
کے لئے رہنا ہے۔ 11 جو حیوان پہلے تھا اور اِس وقت
نہیں ہے وہ آٹھواں بادشاہ ہے، گو وہ سات بادشاہوں
میں سے بھی ایک ہے۔ وہ ہلاکت کی طرف بڑھ ہے۔رہا

12 سینگدسجو تُو دیکھےنے دسوہ بادشاہ ہیں
جنہیں ابھی کوئی بادشاہی نہیں ملی۔ لیکن اُنہیں گھنٹے
بھر کے لئے حیوان کے ساتھ بادشاہ کا اختیار ملے گا۔
اورطاقتاپنیکررکھسوچہیایکیہ13 حیواناختیار
دیںدےکو لیلےاورگے کریںجنگسے گے، لیکن14
لیلا اپنے بُلائے گئے، چنے ہوئے اور وفادار پیروکاروں
کے ساتھ اُن پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ ربوں کا رب
اور بادشاہوں کا بادشاہ “ہے۔

15 پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، پانیجس” پاسکے
تُو نے کسبی کو بیٹھی دیکھا وہ اُمّتیں، ہجوم، قومیں اور
زبانیں ہے۔ 16 حیوانجو سینگدساور تُو دیکھےنے
وہ کسبی سے نفرت کریں گے۔ وہ اُسے ویران کر کے
ننگا دیںچھوڑ اورگے اُس گوشتکا کھا کر اُسے بھسم
کیونکہ17گے۔کریں الله نے اُن میںدلوںکے ڈالیہ دیا
ہے کہ وہ اُس کا مقصد پورا یں کر اور اُس تکوقت
حکومت کرنے کا اپنا اختیار حیوان کے سپرد کر دیں
تکجب الله کے فرمان تکتکمیل نہ پہنچ جائیں۔

عورتجس18 کو تُو نے دیکھا وہ وہی بڑا شہر ہے
جو زمین بادشاہوںکے پر حکومت کرتا “ہے۔

18
بابل شہر شکستکی

اِس1 مَیںبعدکے اَورایکنے فرشتہ دیکھا آسمانجو
پر سے اُتر رہا تھا۔ اُسے بہت اختیار حاصل تھا اور زمین
اُس روشنسےجلالکے گئی۔ہو اُس2 اونچینے آواز
سے پکار کر کہا، وہ” گر گئی !ہے ہاں، عظیم کسبی

بابل گر گئی اب!ہے وہ شیاطین کا گھر اور ہر بدروح
کا بسیرا بن گئی ہے، ناپاکہر اور پرندےگھنونے کا
بسیرا۔ 3 کیونکہ تمام قوموں نے اُس کی حرامکاری اور
مستی کی َمے پی لی ہے۔ زمین کے بادشاہوں نے اُس
کے ساتھ زنا کیا اور زمین کے سوداگر اُس کی بےلگام
عیاشی سے امیر ہو گئے “ہیں۔ 4 پھر مَیں ایکنے اَور
آواز سنی۔ اُس آسماننے طرفکی سے میریاے”کہا، قوم، اُس میں نکلسے آ،
تاکہ تم اُس گناہوںکے شریکمیں نہ ہو جاؤ
اور اُس کی بلائیں تم پر نہ آئیں۔
5 کیونکہ اُس کے گناہ تکآسمان پہنچ گئے ہیں،
اور الله اُن کی بدیوں کو یاد کرتا ہے۔
اُس6 کے ساتھ سلوکوہی کرو
جو اُس تمہارےنے ساتھ کیا ہے۔
جو کچھ اُس نے کیا ہے
اُس کا دُگنا بدلہ اُسے دینا۔
شرابجو اُس نے دوسروں کو پلانے کے لئے تیار

کی ہے
اُس کا دُگنا بدلہ دےاُسے دینا۔
اُسے7 اُتنی اذیتہی اور غم پہنچا دو
اُسجتنا نے آپاپنے کو شاندار بنایا عیاشیاور کی۔
کیونکہ اپنے دل میں وہ کہتی مَیں’ہے، یہاں تختاپنے پر رانی ہوں۔
نہ مَیں بیوہ ہوں، نہ مَیں کبھی ماتم کروں ‘گی۔
اِس8 وجہ ایکسے دن یہ بلائیں
یعنی موت، ماتم اور کال اُس پر آن پڑیں گی۔
وہ بھسم ہو جائے گی،
کیونکہ اُس کی عدالت کرنے والا رب خدا “ہے۔قوی
9 اور زمین کے جن بادشاہوں نے اُس کے ساتھ زنا

اور عیاشی کی وہ اُس کے جلنے کا دھواں دیکھ کر رو
پڑیں گے اور آہ و زاری کریں گے۔ 10 وہ اُس کی اذیت
دیکھکو کھائیںخوفکر اورگے دُور کھڑےدُور ہو
کر کہیں گے، !افسوس” تجھ پر اےافسوس، عظیم اور
طاقت ور شہر ایک!بابل ہی گھنٹے کے اندر اندر الله کی
عدالت تجھ پر آ گئی “ہے۔
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زمین11 کے سوداگر بھی اُسے دیکھ کر رو پڑیں گے
اور آہ کریںزاریو نہیںکوئیکیونکہگے، رہا ہو گا جو
اُن :خریدےمالکا 12 اُن کا سونا، قیمتبیشچاندی،
باریکموتی،جواہر، کتان، ارغوانی رنگقرمزیاور کا
کپڑا، ریشم، ہر قسم کی خوشبودار لـکڑی، ہاتھی دانت
کی ہر چیز اور قیمتی لـکڑی، پیتل، لوہے اور سنِگ مرمر
کی ہر چیز، 13 دارچینی، مسالا، اگربتی، مُر، بخور،
َمے، زیتون کا تیل، بہترین میدہ، گندم، گائےبَیل،
بھیڑیں، گھوڑے، رتھ اور غلام یعنی انسان۔ 14 سوداگر
اُس سے کہیں گے، جو” پھل تُو چاہتی تھی وہ تجھ سے
دُور ہو گیا ہے۔ تیری تمام دولت اور شان و شوکت
غائب ہو گئی ہے اور آئندہ کبھی بھی تیرے پاس پائی
نہیں جائے “گی۔ 15 جو سوداگر اُسے یہ فروختچیزیں
کرنے دولتسے مند ہوئے وہ اُس کی اذیت دیکھ کر
خوف مارےکے دُور کھڑےدُور ہو جائیں گے۔ وہ
رو رو کر ماتم کریں گے 16 اور کہیں گے، !ہائے” تجھ
پر اےافسوس، عظیم اےشہر، خاتون جو باریکپہلے
کتان، ارغوانی اور قرمزی رنگ کپڑےکے پہنے پھر تی
تھی اور جو سونے، قیمتی جواہر اور موتیوں سے سجی
ہوئی تھی۔ ایک17 ہی گھنٹے اندرکے دولتساریاندر
تباہ ہو گئی “!ہے
ہر بحری جہاز کا کپتان، ہر سمندری مسافر، ہر

ملاح اور وہ لوگتمام جو سمندر پر سفر کرنے سے اپنی
روزی کماتے ہیں وہ سب دُور دُور کھڑے ہو جائیں
گے۔ اُس18 کے جلنے کا دھواں دیکھ کر وہ کہیں کیا”گے، کبھی کوئی اِتنا عظیم شہر “تھا؟ 19 وہ اپنے سروں
پر خاک ڈال لیں گے اور چلّا چلّا کر روئیں گے اور
آہ و زاری کریں گے۔ وہ کہیں گے، !ہائے” تجھ پر
اےافسوس، عظیم دولتکیجسشہر، سے تمام بحری
جہازوں کے مالـک امیر ہوئے۔ ایک ہی گھنٹے کے
اندر اندر وہ ویران ہو گیا “ہے۔

اے20 آسمان، اُسے دیکھ خوشیکر !منا
اے مُقّدسو، رسولو اور نبیو، خوشی !مناؤ
کیونکہ الله نے تمہاری خاطر اُس کی عدالت ہے۔کی
21 ایکپھر طاقت ور فرشتے نے بڑی چکّی پاٹکے

کی مانند ایک بڑے پتھر کو اُٹھا کر سمندر میں پھینک
دیا۔ اُس نے عظیم”کہا، بابلشہر کو اِتنی ہی زبردستی

سے پٹک دیا جائے گا۔ بعد میں اُسے کہیں نہیں پایا
جائے گا۔ اب22 سے نہ موسیقاروں کی آوازیں تجھ
میں کبھی سنائی دیں گی، نہ بانسریسرود، یا تُرم بجانے
والوں ابکی۔ بھیکسیسے کام کاریکا گر تجھ میں
پایا نہیں گا۔جائے ہاں، آوازکیچکّی ہمیشہ لئےکے بند
ہو گی۔جائے کرےنہیںروشنتجھےچراغسےاب23
گا، دُلھن دُولھے کی آواز تجھ میں سنائی دےنہیں گی۔
تیرےہائے، سوداگر دنیا بڑےبڑےکے افسر تھے، اور
تیری جادوگری سے تمام قوموں کو بہکایا “گیا۔

بابلہاں،24 میں نبیوں، مُقّدسین اور اُن تمام لوگوں کا
خون پایا گیا ہے جو زمین پر شہید ہو گئے ہیں۔

19
اِس1 مَیںبعدکے آسماننے سیکیہجومبڑےایکپر

آواز الله”کہا،نےجسسنی تمجیدکی !ہو جلالنجات،
اور ہمارےقدرت خدا کو حاصل ہے۔ 2 کیونکہ اُس
اُسہیں۔راستاورسچیعدالتیںکی بڑیاُسنے کسبی
مجرمکو ٹھہرایا زمیننےجسہے زناکاریاپنیکو سے
بگاڑ دیا۔ اُس اُسنے قتلکیخادموںاپنےسے غارتو
کا بدلہ لے لیا “ہے۔ اور3 وہ بولدوبارہ الله”اُٹھے، کی
تمجید !ہو اِس شہر کا دھواں تکابد چڑھتا رہتا “ہے۔
چوبیس4 بزرگوں اور چار جانداروں نے گر تختکر پر
بیٹھے الله کو سجدہ کیا۔ اُنہوں نے کہا، آمین،” الله کی
تمجید “ہو۔

لیلے ضیافتکی
5 پھر تخت طرفکی ایکسے آواز سنائی دی۔ اُس

نے کہا، اے” اُس کے تمام ہمارےخادمو، خدا کی
تمجید کرو۔ اے اُس کا خوف ماننے والو، خواہ بڑے
ہو یا چھوٹے اُس ستائشکی “کرو۔ 6 پھر مَیں ایکنے
بڑے ہجوم کی سی آواز سنی، بڑیجو آبشار کے شور اور
گرجتے بادلوں کی کڑک کی مانند تھی۔ اِن لوگوں نے
کہا، الله” کی تمجید !ہو کیونکہ ہمارا رب قادرِ مطلق
نشینتختخدا ہو گیا ہے۔ آؤ،7 ہم مسرور خوشیہوں،
منائیں اور اُسے جلال دیں، کیونکہ لیلے کی شادی کا
وقت آ گیا ہے۔ اُس کی دُلھن نے اپنے آپ کو تیار کر
لیا ہے، اور8 اُسے پہننے کے لئے باریک کتان کا چمکتا اور
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پاک صاف لباس دے دیا “گیا۔ باریک) کتان
سے مراد مُقّدسین راستکے کام (ہیں۔

9 پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، لـکھ،” مبارک ہیں
وہ جنہیں لیلے شادیکی ضیافتکی کے لئے ملدعوت
گئی “ہے۔ اُس نے مزید کہا، یہ” الله کے سچے “ہیں۔الفاظ

اِس10 پر مَیں اُسے سجدہ کرنے کے لئے اُس پاؤںکے
میں گر گیا۔ لیکن اُس نے مجھ سے کہا، ایسا” مت !کر
مَیں بھی تیرا تیرےاور اُن بھائیوں کا ہوںخدمتہم جو
عیسٰی کی گواہی دینے پر قائم صرفہیں۔ الله کو سجدہ
کر۔ کیونکہ جو عیسٰی بارےکے میں گواہی دیتا وہہے
یہ نبوّت کی روح میں کرتا “ہے۔

گھوڑےسفید کا سوار
11 پھر مَیں نے آسمان کو کھلا دیکھا۔ ایک سفید

گھوڑا نظر آیا جس کے سوار کا نام وفادار” اور “سچا
کیونکہہے، انصافوہ عدالتسے جنگاور ہے۔کرتا
12 اُس کی آنکھیں بھڑکتے شعلے کی مانند ہیں اور اُس
کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ اُس پر ایک نام لـکھا ہے
صرفجسے وہی جانتا ہے، کوئی اَور اُسے نہیں جانتا۔
13 لباسایکوہ سے ملبّس تھا خونجسے میں یا ڈبو گیا
تھا۔ اُس کا الله”نام کا ہے۔“کلام آسمان14 فوجیںکی
اُس پیچھےکے پیچھے رہیچل گھوڑوںسفیدسبتھیں۔
پر سوار تھے باریکاور کتان کے چمکتے صافپاکاور
پہنےکپڑے اُس15تھے۔ہوئے ایکسےمنہکے تیز تلوار
نکلتی قوموںوہسےجسہے کو گا۔دےمار وہ لوہے
کے شاہی عصا سے اُن پر کرےحکومت گا۔ ہاں، وہ
انگور کا رس لنے نکا حوضکے میں اُنہیں کچل ڈالے
گا۔ حوضیہ کیا ہے؟ الله قادرِ مطلق سختکا غضب۔
اُس16 لباسکے اور ران پر یہ نام لـکھا ہے، بادشاہوں”
کا بادشاہ اور ربوں کا “رب۔

پھر17 مَیں ایکنے سورجفرشتہ پر اُسدیکھا۔کھڑا
اونچینے آواز پکارسے کر اُن تمام پرندوں سے میرےجو
سر پر منڈلا تھےرہے کہا، آؤ،” الله ضیافتبڑیکی کے
لئے جمع ہو جاؤ۔ 18 پھر تم بادشاہوں، جرنیلوں، بڑے
بڑے افسروں، گھوڑوں اور اُن کے سواروں گوشتکا

کھاؤ ہاںگے، تمام لوگوں کا گوشت، خواہ آزاد ہوں یا
غلام، چھوٹے ہوں یا “بڑے۔

مَیںپھر19 بادشاہوںاورحیواننے کو اُن فوجوںکی
سمیت دیکھا۔ گھوڑےوہ پر الله” کا “کلام نامی سوار
اور اُس کی فوج جنگسے کرنے کے لئے جمع ہوئے
تھے۔ لیکن20 حیوان کو گرفتار کیا گیا۔ اُس کے ساتھ
اُس جھوٹے نبی کو بھی گرفتار کیا جسگیا نے حیوان
کی خاطر معجزانہ نشان دکھائے تھے۔ اِن معجزوں کے
وسیلے سے اُس نے اُن فریبکو دیا تھا جنہیں حیوان کا
نشان مل گیا تھا اور جو اُس کے مجسمے کو سجدہ کرتے
دونوںتھے۔ شعلہکیگندھکہوئیجلتیکو جھیلخیز
میں پھینکا گیا۔ 21 باقی لوگوں کو اُس تلوار سے مار ڈالا
گیا گھوڑےجو پر سوار کے منہ سے نکلتی تھی۔ اور تمام
پرندے لاشوں گوشتکا کھا کر سیر ہو گئے۔

20
ہزار سال کا دور

1 پھر مَیں ایکنے فرشتہ دیکھا آسمانجو سے اُتر رہا
تھا۔ اُس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی چابی اور ایک
بھاری زنجـیر تھی۔ اُس2 نے اژدہے یعنی سانپقدیم کو
شیطانجو ابلیسیا کہلاتا ہے پکڑ کر ہزار سال کے لئے
باندھ لیا۔ اُس3 نے اُسے اتھاہ گڑھے پھینکمیں کر تالا
لگا دیا اور اُس پر مُہر دیلگا تاکہ وہ قوموںتکسالہزار
کو گم راہ نہ کر سکے۔ اُس کے بعد ضروری ہے کہ
اُسے تھوڑی دیر کے لئے آزاد کر دیا جائے۔

4 پھر مَیں تختنے دیکھے جن پر وہ بیٹھے تھے جنہیں
عدالت کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اور مَیں نے اُن کی
جنہیںدیکھیںروحیں عیسٰی میںبارےکے گواہی دینے
اور جن کا الله کا پیشکلام کرنے کی وجہ سرسے قلم
کیا گیا تھا۔ اُنہوں نے حیوان یا اُس کے مجسمے کو سجدہ
نہیں کیا تھا، نہ اُس نشانکا ماتھوںاپنے یا ہاتھوں پر لـگوایا
تھا۔ اب یہ لوگ زندہ ہوئے اور ہزار تکسال مسیح
کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ 5 باقی) مُردے
ہزار سال کے اختتام پر ہی زندہ ۔(ہوئے یہ پہلی قیامت
ہے۔ مبارک6 اور مُقّدس ہیں وہ جو اِس پہلی قیامت
میں شریک ہیں۔ اِن پر دوسری موت کا کوئی اختیار
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نہیں ہے بلـکہ یہ الله اور مسیح کے امام ہو کر ہزار سال
تک اُس کے حکومتساتھ کریں گے۔

ابلیس شکستکی
سالہزار7 گزر جانے ابلیسبعدکے اُسکو کی قید

سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تب8 وہ نکل کر زمین کے
چاروں کونوں میں موجود قوموں بنام جوج اور ماجوج
کو بہکائے گا اور اُنہیں جنگ کرنے کے لئے جمع
کرے گا۔ لڑنے والوں کی تعداد ساحل پر ریتکی کے
ذروں جیسی بےشمار ہو گی۔ اُنہوں9 نے زمین پر پھیل
کر مُقّدسین کی لشکرگاہ کو گھیر لیا، یعنی اُس شہر کو
اللهجسے پیار آسماننےآگلیکنہے۔کرتا نازلسے ہو
کر ہڑپاُنہیں کر لیا۔ ابلیساور10 نےجسکو اُن کو
فریب دیا تھا جلتی گندھکہوئی کی جھیل میں پھینکا
گیا، وہاں جہاں حیوان اور جھوٹے نبی کو پہلے پھینکا
گیا تھا۔ اُس جگہ پر اُنہیں دن رات بلـکہ ابد تک عذاب
پڑےسہنا گا۔

عدالتآخری
11 پھر مَیں نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا اور اُسے

جو اُس پر بیٹھا ہے۔ آسمان و زمین اُس کے حضور سے
بھاگ کر غائب ہو گئے۔ 12 اور مَیں نے تمام مُردوں
کو تخت کے منے سا کھڑے دیکھا، خواہ وہ چھوٹے
تھے یا بڑے۔ کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اَور کتاب
کو کھول دیا گیا جو کتاِب حیات تھی۔ مُردوں کا اُس
مطابقکے فیصلہ کیا گیا جو کچھ اُنہوں نے کیا تھا اور جو
کتابوں میں درج تھا۔ 13 سمندر نے اُن تمام مُردوں کو
پیش کر دیا جو اُس میں تھے، اور موت اور پاتال نے
بھی اُن مُردوں پیشکو کر دیا جو اُن میں تھے۔ چنانچہ
شخصہر کا اُس مطابقکے فیصلہ کیا گیا جو اُس نے کیا
پاتالاورموتپھر14تھا۔ میںجھیلہوئیجلتیکو پھینکا
گیا۔ یہ موتدوسریجھیل ہے۔ کسیجس15 کا نام
نہیںدرجمیںحیاتکتاِب تھا اُسے میںجھیلہوئیجلتی
پھینکا گیا۔

21
نیا آسمان اور نئی زمین

1 پھر مَیں نے ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین
دیکھی۔ پہلاکیونکہ آسمان اور پہلی زمین ختم ہو تھےگئے

اور سمندر بھی نیست تھا۔ مَیں2 نے نئے یروشلم کو بھی
دیکھا۔ مُقّدسیہ دُلھنشہر میںصورتکی الله پاسکے
آسمانسے پر سے اُتر رہا تھا۔ اور یہ دُلھن اپنے دُولھے کے
لئے تیار اور سجی ہوئی تھی۔ 3 مَیں نے ایک آواز سنی
جس نے تخت پر سے کہا، اب” الله کی سکونت گاہ
انسانوں وہہے۔درمیانکے اُن کرےسکونتساتھکے
گا اور وہ اُس کی قوم ہوں گے۔ الله خود اُن کا خدا ہو
گا۔ 4 وہ اُن کی آنکھوں سے تمام آنسو پونچھ ڈالے گا۔
اب سے نہ موت ہو گی نہ ماتم، نہ رونا ہو گا نہ درد،
کیونکہ جو بھی پہلے تھا وہ جاتا رہا “ہے۔

5 جو تخت پر بیٹھا تھا اُس نے کہا، مَیں” سب کچھ
سرےنئے سے بنا رہا “ہوں۔ اُس نے یہ بھی کہا، یہ”
لـکھ دے، کیونکہ الفاظیہ قابِل اعتماد اور سچے “ہیں۔
6 پھر اُس نے کہا، کام” مکمل ہو گیا !ہے الفمَیں اور
اّولے، اور آخر ہوں۔ جو پیاسا اُسےہے مَیں زندگی کے
پلاؤںپانیمفتسےچشمے غالبجو7گا۔ آئے یہوہگا
سب وراثتکچھ میں پائے گا۔ مَیں اُس کا خدا ہوں گا
اور وہ میرا فرزند ہو گا۔ لیکن8 بزدلوں، غیرایمان داروں،
گھنونوں، قاتلوں، زناکاروں، جادوگروں، بُت پرستوں اور
تمام جھوٹے لوگوں کا انجام جلتی ہوئی گندھک کی
شعلہ خیز جھیل ہے۔ موتدوسرییہ “ہے۔

نیا یروشلم
فرشتوںساتجن9 آخریساتپاسکے بلاؤں سے

بھرے پیالے تھے اُن میں ایکسے پاسمیرےنے آ کر
کہا، آ،” مَیں تجھے دُلھن یعنی لیلے کی بیوی “دکھاؤں۔
10 وہ مجھے روح میں اُٹھا کر ایک بڑے اور اونچے پہاڑ
پر لے گیا۔ وہاں سے اُس نے مجھے مُقّدس شہر یروشلم
دکھایا جو الله کی طرف سے آسمان پر سے اُتر رہا تھا۔
11 اُسے الله کا جلال حاصل تھا اور وہ اَن مول جوہر
بلـکہ بلور یشبشفافصافجیسے کی چمکطرح رہا
تھا۔ اُس12 بڑیکی اور اونچی فصیل میں دروازےبارہ
تھے، اور دروازےہر ایکپر فرشتہ کھڑا تھا۔ دروازوں
پر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے نام لـکھے تھے۔ 13 تین
مشرقدروازے تھے،طرفکی تین شمال کی تینطرف،
جنوب طرفکی اور تین مغرب کی طرف۔ 14 شہر کی
فصیل کی بارہ بنیادیں تھیں جن پر لیلے کے بارہ رسولوں
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نامکے لـکھے تھے۔ فرشتےجس15 مجھنے باتسے کی
تھی اُس پاسکے سونے کا گز تھا تاکہ شہر، اُس کے
دروازوں اور اُس کی فصیل کی پیمائش کرے۔ 16 شہر
چوکور تھا۔ اُس کی لمبائی اُتنی ہی تھی جتنی اُس کی
چوڑائی۔ فرشتے نے گز سے شہر پیمائشکی کی تو پتا چلا
کہ اُس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی 2,400 کلو میٹر
ہے۔ جب17 اُس نے فصیل کی پیمائش کی تو چوڑائی
60 میٹر تھی یعنی اُس پیمانے کے حساب سے جو وہ
استعمال کر رہا تھا۔ فصیل18 یشب کی تھی جبکہ شہر
خالص سونے کا تھا، یعنی شفافصاف شیشے جیسے
سونے کا۔ 19 شہر کی بنیادیں ہر قسم کے قیمتی جواہر
سے سجی ہوئی :تھیں پہلی *یشب سے، دوسری سنِگ
†لاجورد سے، تیسری سنِگ ‡یمانی سے، چوتھی زمرد
سے، پانچویں20 §سلیمانیسنِگ چھٹیسے، عقیِق *احمر
سے، ساتویں †زبرجد سے، آٹھویں آِب ‡بحر سے، نویں
§پکھراج سے، دسویں عقیِق *سبز سے، گیارھویں نیلے
رنگ †زرقونکے اورسے بارھویں یاقوِت سے۔‡ارغوانی
دروازےبارہ21 بارہ موتی تھے اور ہر ایکدروازہ موتی
کا تھا۔ شہر کی خالصسڑکبڑی سونے کی تھی، یعنی
شفافصاف شیشے جیسے سونے کی۔

22 مَیں نے شہر میں الله کا گھر نہ دیکھا، کیونکہ
رب قادرِ مطلق خدا اور لیلا ہی اُس کا مقدِس ہیں۔
23 شہر کو سورج یا چاند کی ضرورت نہیں جو اُسے
روشن کرے، کیونکہ الله کا جلال اُسے روشن کر دیتا
ہے اور لیلا اُس کا چراغ ہے۔ قومیں24 اُس کی روشنی
میں چلیں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت
اُس میں لائیں گے۔ اُس25 بھیکسیدروازےکے دن
بند نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں کبھی راتبھی وقتکا
نہیں آئے گا۔ قوموں26 کی شان شوکتو اُس میں لائی
جائے گی۔ ناپاککوئی27 چیز اُس میں داخل نہیں ہو
گی، نہ وہ حرکتیںگھنونیجو کرتا جھوٹاور بولتا ہے۔
صرف وہ داخل ہوں گے جن کے نام لیلے کی کتاِب
حیات میں درج ہیں۔

22
مکاشفہ

1 پھر فرشتے نے مجھے زندگی کے پانی کا یا در دکھایا۔
وہ بلور شفافصافجیسا تھا اور الله اور لیلے تختکے
نکلسے کر شہر2 سڑکبڑیکی بیچکے میں بہہسے رہا
تھا۔ یا در کے دونوں کناروں پر زندگی کا درخت تھا۔ یہ
میںسالدرخت بارہ پھلدفعہ لاتا تھا، ہر مہینے ایکمیں
بار۔ کیقوموںپتےکےدرختاور لئےکےشفا استعمال
ہوتے تھے۔ وہاں3 کوئی بھی ملعون چیز نہیں ہو گی۔
الله اور لیلے کا تخت شہر میں ہوں گے اور اُس کے

خادم اُس کی خدمت کریں گے۔ 4 وہ اُس کا چہرہ
دیکھیں گے، اور اُس کا نام اُن کے ماتھوں پر ہو گا۔
وہاں5 رات نہیں ہو گی اور اُنہیں کسی چراغ یا سورج
کی روشنی کی ضرورت نہیں ہو گی، کیونکہ رب خدا
اُنہیں دےروشنی گا۔ وہاں وہ تکابد حکومت کریں
گے۔

عیسٰی کی آمد
6 فرشتے نے مجھ سے کہا، یہ” باتیں قابِل اعتماد اور

سچی ہیں۔ رب نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے
اپنے فرشتے کو بھیج دیا تاکہ اپنے خادموں کو وہ کچھ
دکھائے جو جلد ہونے والا “ہے۔

7 عیسٰی فرماتا ہے، دیکھو،” مَیں جلد آؤں گا۔
مبارک ہے وہ جو اِس کتاب کی پیش گوئیوں کے
مطابق زندگی گزارتا “ہے۔

مَیں8 یوحنا نے خود یہ کچھ سنا اور دیکھا ہے۔ اور
اُسے سننے اور دیکھنے بعدکے مَیں اُس فرشتے پاؤںکے میں
گر گیا جس نے مجھے یہ دکھایا تھا اور اُسے سجدہ کرنا
چاہتا تھا۔ لیکن9 اُس نے مجھ سے کہا، متایسا” !کر
مَیں بھی اُسی کا خادم جسہوں کا تیرےتُو، بھائی نبی
کتاباور پیرویکی کرنے والے ہیں۔ ہیخدا سجدہکو
“!کر 10 پھر اُس نے مجھے بتایا، اِس” کتاب کی پیش
گوئیوں پر مُہر مت لگانا، کیونکہ وقت قریب آ گیا ہے۔
11 غلطجو کام کر رہا ہے وہ غلط کام کرتا رہے۔ جو
گھنونا ہے وہ گھنونا ہوتا جائے۔ راستجو باز ہے وہ

* 21:19 :یشب jasper † 21:19 سنِگ :لاجورد lapis lazuli ‡ 21:19 سنِگ :یمانی chalcedony § 21:20 سنِگ
:سلیمانی sardonyx۔ یعنی سنِگ سلیمانی ایککی نارنجیمیںجسقسم اور عقیقسفید پرتکے یکے دیگرےبعد ہیں۔ہوتے * 21:20 عقیِق
:احمر carnelian † 21:20 :زبرجد peridot ‡ 21:20 آِب :بحر beryl § 21:20 :پکھراج topaz * 21:20 عقیِق
:سبز chrysoprase † 21:20 رنگنیلے :زرقونکے یونانی لفظ کچھ مبہم سا ہے۔ ‡ 21:20 یاقوِت :ارغوانی amethyst
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راست بازی کرتا رہے۔ مُقّدسجو ہے مُقّدسوہ ہوتا
“جائے۔

عیسٰی12 فرماتا آنےجلدمَیںدیکھو،”ہے، ہوں۔کو
مَیں اجر لے کر آؤں گا اور مَیں ہر ایک کو اُس کے
موافقکےکاموں الفمَیں13گا۔دوںاجر اور اّولے،
اور آخر، ابتدا اور انتہا “ہوں۔

مبارک14 ہیں وہ جو اپنے لباس کو دھوتے ہیں۔
کیونکہ وہ زندگی درختکے کے پھل سے کھانے اور
دروازوں یعےکے ذر داخلمیںشہر ہونے رکھتےحقکا
ہیں۔ لیکن15 باقی سب شہر کے باہر رہیں گے۔ ُکتے،
زناکار، قاتل، پرستبُت اور تمام لوگوہ جھوٹجو کو
پیار کرتے اور اُس پر عمل سبہیںکرتے سبکے باہر
رہیں گے۔

مَیں”16 عیسٰی اپنےنے فرشتے پاستمہارےکو بھیجا
ہے تاکہ وہ جماعتوں کے لئے تمہیں اِن باتوں کی گواہی
مَیںدے۔ داؤد کی جڑ اور اولاد مَیںہوں، ہی چمکتا ہوا
صبح کا ستارہ “ہوں۔

روح17 اور دُلھن کہتی ہیں، “!آ”
ہر سننے والا بھی یہی کہے، “!آ”
جو پیاسا ہو وہ آئے اور جو چاہے وہ زندگی کا پانی

مفت لے لے۔
خلاصہ

18 مَیں، یوحنا ہر ایک کو جو اِس کتاب کی پیش
گوئیاں سنتا ہے آگاہ کرتا ہوں، اگر کوئی اِس کتاب
باتبھیکسیمیں کا کرےاضافہ تو الله اُس کی زندگی
میں اُن بلاؤں کا کرےاضافہ گا جو کتاباِس میں بیان
کی گئی ہیں۔ 19 اور اگر کوئی نبوّت کی کتاباِس سے
باتیں نکالے تو الله اُس کتابسے میں مذکور زندگی کے
درخت کے پھل سے کھانے اور مُقّدس شہر میں ہنے ر
کا چھینحق لے گا۔

20 جو اِن باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ فرماتا جی”ہے، !ہاں مَیں جلد ہی آنے کو “ہوں۔ !آمین” اے
خداوند عیسٰی “!آ

خداوند21 عیسٰی کا سبفضل ساتھکے رہے۔
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